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“Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto.” (Sl.51,10)

A Primavera anuncia o vigor da Revelação... apenas 
semeamos, Cristo faz florir!

E entre colinas e planaltos, nas trilhas e estradas, 
contemplamos flores, como rebento novo!

Avante MINAS III!
Que a ousadia do Evangelho, a Gratuidade e a 

Alegria, seja o nosso amar e servir, às vezes, árduo; sempre 
sublime:

Deixar-se surpreender por Deus; 
Escutar o “SIM” de Nossa Senhora ecoando aqui, ali e 

acolá nos caminhos da Fé;
Experimentar a Graça desta Mística e Carisma;
Inclinar-se suplicando Misericórdia ao Pai;
Esforçar-se para lapidar os relacionamentos;
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A Paz!
Bete e Guinho-CRR MINAS III

No dia 08 de Agosto, mês vocacional, 
nosso Arcebispo, Dom Majella, presidiu a Missa 
Mensal das ENS, Região Minas III, com nossa 
Passagem Regional pela Porta Santa da 
Catedral Metropolitana de Pouso Alegre, aos 
77 anos do Movimento na França, 66 anos  no 

Brasil e 39 anos em Pouso Alegre - MG.
Seguem alguns apontamentos da sua preciosa homilia, na 

certeza que eles nos ajudarão a “misericordiar” os PCEs ,sem 
contudo nos  afastarmos  daquilo que o Movimento das ENS  nos 
pede, na Pedagogia construída, com amor fraternal, por nosso 
fundador  Pe. Henry  Caffarel :
- Se fundamentados no amor de Deus, somos a ajuda necessária 

para nosso cônjuge SER SANTO;
- Nosso hino, o MAGNIFICAT, é a constante memória das graças 

recebidas naqueles momentos que Deus nos carregou em seus 
braços, unidos à Maria Santíssima, em casal;

- O aprofundamento necessário na experiência de que Deus, 
manifesta-se na vida dos cônjuges de diferentes maneiras, 
como nos fala o profeta Ezequiel,  por isso é preciso saber olhar a 
Família ;

- A Família é uma verdadeira Escola de Misericórdia, lugar  de criar 
relações duradouras  de perdão para  aprender a acolher, reunir 
e integrar alicerçados no  Amor Cristão que se traduz em  
compaixão, bondade, mansidão, paciência e humildade ;

- É a família que nos agrega e faz viver tudo isto em comunhão, 
comum união, unidade;

- O Amor Cristão para com os idosos, doentes, avós (memória viva) 
com respeito, dedicação e acompanhamento;

- Cada membro se integra, é reconhecido, aceito e respeitado em 
sua dignidade, reveste-se de caridade com gratidão;

Sentir a Oração como ponte que escuta Deus;
Dar graças pela beleza da Co-responsabilidade e 

Colegialidade;
Acolher a Ternura de Deus na presença do SCE;
Testemunhar ao mundo o esforço profético sonhado 

por Pe. Henri Caffarel;
Reconhecer que a Transitoriedade é um tesouro nas 

ENS;
Ser feliz...
Como Filho, Chamado por Deus e no Cristo Enviado...
E no silêncio do Matrimônio proferir que o Amor 

Conjugal é belo, possível, extraordinário e
 fecundo, sobretudo e principalmente, neste mundo de 

hoje: MAGNIFICAT! 

- A Família se reúne para os 
deveres religiosos viven-
ciando a realidade do dia a 
dia, com perseverança em 
harmonia e unidade de 
corações;

- Na graça do Amor Cristão, revestindo a vida  de Espiritualidade 
Conjugal , a vida conjugal é purificada e clareada em respeito à 
dignidade do cônjuge;

- Se há algo que ainda impede a realização de um Dever de 
Sentar-se ou Regra de Vida: aqui entra a Misericórdia!  O Dever 
de Sentar-se é revestido de Misericórdia em respeito à 
dignidade do outro;

- A Família, Escola de Misericórdia, integra cada membro do jeito 
que ele é;

Demos graças pela Bondade do Senhor e Ternura da sua 
Misericórdia, tão preciosamente experimentada em nossas ENS 
pelas vocações missionárias dos sacramentos: Ordem e 
Matrimônio. Que linda herança deixou Pe. Henri Caffarel para a 
Santa Igreja!

Bete e Guinho-CRR MINAS III
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Testemunhas do 
amor conjugal

Com o passar dos anos vamos 
amadurecendo e lentamente 
sent indo o  quant o  o  nosso 
discernimento na caminhada 
espiritual faz toda a diferença em 
perceber os verdadeiros valores de 
renovarmos os dons do Sacramento 
do Matrimônio todos os dias. Nos 
damos conta do quão generoso e 
misericordioso são os planos de 

Deus para nós casais e para nossas amadas famílias.
Matrimônio não é para ser solidão, nem silêncio, 

nem fuga, nem ilusão. Tem sentido se for encontro e 
companhia. Prosa longa, sem pressa, cumplicidade, 
transparência e nudez. 

Ao realizarmos o “Dever de Sentar-se” na presença 
de Jesus, reconhecemos uma abençoada oportunidade 
para nos amarmos ainda mais, de renovarmos o nosso 
“Sim”, dado no momento do Sacramento do Matrimônio.

  
“Matrimônio é a união de dois mistérios 

que, ou se revelam e decifram, ou se 
devoram e anulam.”

 
Se já faz algum tempo que o matrimônio vem 

perdendo a sua aura de santidade. Que tal pedirmos 
ajuda a Deus praticando o “Dever de Sentar-se”? A 
presença de Jesus em nosso barco nos dá coragem nas 
ventanias e tempestades. Esse diálogo do casal cristão 
transforma a nossa realidade da vida matrimonial em 
sinal de salvação. Devemos estar fielmente abertos e 
honestos um para com o outro; estarmos conscientes de 
que será um momento vivido em espírito de Fé. 

Não tenhamos medo de escutar e sentir o nosso 
coração. Não tenhamos pressa, pois o mundo lá fora pode 
esperar. Deve sempre haver possibilidade de renúncias, 
revelação e desnudamento mútuo. Procuremos utilizar de 
uma linguagem amorosa e encontrar o espinho oculto que 
está nos incomodando. Revelemos nossas dificuldades, 
diferenças, individualidade; sempre utilizando de um tom 
de voz que transmita mansidão e humildade; é cativante e 

Lú & Marcelo – ENS da Conceição
SETOR SRS

“O Dever de sentar-se
junto com Jesus”

“Se o Senhor não edificar a casa, em vão
trabalham os que a edificam.” (Salmo 127, 1)

proporciona admiração. Permitamo-nos exercer a 
caridade, o discernimento, a correção fraterna e a 
reconciliação. Deixemo-nos inspirar no Evangelho de 
Jesus.

“A compreensão do outro somente 
progredirá com a partilha de alegrias e 

sofrimentos.”
  
O Matrimônio é uma bênção para a vida toda, 

quando convidamos e buscamos o Deus da vida para 
permanecer conosco. É Ele quem abranda nossa 
impaciência e intolerância; quem nos direciona para uma 
caminhada consciente, continuada e sempre em busca da 
per feição de vida; quem nos enche de amor 
desinteressado, pois Ele é a fonte de todo amor. Ele é o 
Amor.

Fixemos nosso olhar em Jesus e tenhamos a certeza 
de que Ele quer abençoar nosso Matrimônio. “Não há 
ventos propícios para aqueles que não sabem para onde 
vão.”

Ao finalizarmos o “Dever de Sentar-se”, deter-
minemos nossas Regras de Vida, unindo a nossa vontade à 
vontade de Deus, pois o "Dever de Sentar-se junto com 
Jesus" é uma arma poderosa para vencer a rotina que 
sufoca o amor.

Casal, tu és Apóstolo do Sacramento do Matrimônio!
Seja fiel ao “Dever de Sentar-se” convidando Jesus para 

viver a vida com vocês!

TEMA DE ESTUDO 

O projeto existencial de Jesus 
está centr ado no despojar-se,  
levantar-se e colocar-se a serviço do 
outro, fazendo a vontade do Pai.  A 
identidade dos  discípulos  de Jesus é 
marcada pela busca da comunhão com Ele e vivência dos 
seus ensinamentos na realização da missão de serem  sal 
da terra e luz do mundo.

O verdadeiro encontro com Jesus enche a vida de 
alegria, convida a conversão e ao discipulado missionário 
gerando no nosso coração duas atitudes: alteridade e 
gratuidade. A alteridade está fundamentada na 
encarnação e se refere ao outro, aquele que em Jesus é 
meu irmão e minha irmã. A gratuidade encontra no 
mistério pascal sua fonte permanente. O valor da vida está 
na entrega e na doação, através de atitudes fraternas para 

 Servir com 
Gratuidade e Alegria
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com o nosso próximo. Enraizados, configurados e 
edificados em Cristo somos convocados a sermos uma 
Igreja com coração samaritano, em estado permanente 
de missão.

O Papa Francisco nos convida a fazermos, a partir 
do encontro com o Cristo, a experiência do encontro com 
o outro com alegria no coração. O evangelho nos 
convoca a sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro 
do outro, especialmente aquele que está mais 
necessitado de nossa ajuda e atenção. Este outro pode 
estar dentro da nossa casa, ser um membro da nossa 
comunidade, ser alguém que encontramos todo dia e às 
vezes não temos tempo de escutá-lo. Para sabermos 
realmente as necessidades do outro, faz-se necessário, 
ter a paciência para escutá-lo e conhecer a sua história 
de vida. Deixar o outro manifestar as suas inquietações, 
alegrias, tristezas, sonhos. 

A felicidade é uma promessa divina para aqueles 
que temem o Senhor e o buscam com coração sincero no 
cotidiano da vida. A família é um lugar especial para 
cultivar a vida feliz. Para isso, ela precisa vencer os vírus 
que corroem a vida humana, especialmente a vida 
familiar, nesta sociedade do possuir, do conhecimento e 
da informação marcada pela técnica e busca constante 
da eficiência. Entre estes vírus encontramos o 

individualismo, que faz com que as pessoas pensem 
somente em si mesmas e no seu próprio bem, buscando 
sempre um benefício próprio e exigindo que as outras  
pessoas façam aquilo que elas gostam, não importando 
os sacrifícios ou as renúncias que  tenham que fazer. 
Percebemos também que o consumismo, o querer ter 
tudo e de última geração, o hedonismo, busca excessiva 
do prazer e fuga de todo tipo de renúncia, a intolerância e 
a indiferença, fazem o ser humano passar sempre 
adiante deixando o outro sentado à beira do caminho. 

Nem tudo aquilo que é comum ou normal pode ser 
regra de vida para a família cristã. Vale o conselho de São 
Paulo aos Coríntios “ a mim tudo me é permitido mas nem 
tudo me convém” 1Cor 6,12)

A oração alimenta a alma e dispõe a vida para o 
serviço generoso aos mais necessitados. Que cada 
família possa cultivar no seu lar a alegria de orar e a 
coragem de aproximar de todas as pessoas, vencendo a 
intolerância e a indiferença, testemunhando com fé, o 
amor fraterno. O centro da mensagem de Jesus é o 
evangelho da vida e a promoção da cultura da vida. 
Promovemos isso saindo felizes ao encontro do outro 
para servi-lo com gratuidade e alegria.

Côn. Wilson Mário de Morais 
 SCE  ENS da Glória  - Setor C

Tesouros de Caffarel

Conheci muito bem, há alguns anos, 
um jovem casal que, depois de 
apenas três anos de casamento, 

seria desfeito pela morte acidental da esposa. O 
sofrimento do marido era atroz, tanto mais que pensava 
não ter sabido fazer a felicidade daquela que perdera.

Era uma jovem esplêndida, muito viva, sensível, 
hipersensível. Ele, oito anos mais velho, era também um 
homem bastante excepcional sob todos os aspectos. Ela 
preocupava-se continuamente por não o amar como 
gostaria; isso a fazia infeliz.

Depois de a perder, ele me confidenciou: “Ela não 
era capaz de ficar sem me perguntar muitas vezes 
durante o dia: 'Você sabe que o amo ?'.Ou então: 'Que é 
que eu posso fazer por vocês?'. E depois de qualquer 
gesto menos feliz: 'Você não está com raiva de mim'. Nos 
primeiros tempos de nosso casamento eu achava muito 
comovente esse amor sempre temeroso e tão sincero. 
Mas bem depressa acreditei perceber uma ansiedade 
latente por detrás dessas palavras. Uma noite, ela ainda 

estava toda triste porque o almoço atrasara vinte minutos. 
Quase sempre, depois de se terem ido os amigos que nos 
tinham visitado, ela me dizia , toda dolorida: “não sou o 
que você merecia, não é verdade?', quando na verdade 
todos a admiravam e amavam.

Muitas vezes, no começo da noite, quando 
estávamos sozinhos em casa _ essa casa que amávamos 
tanto _ eu tocava um de seus discos preferidos  e dizia-lhe: 
'Como gostaria que estas poucas horas fossem para 
minha amada um pedacinho do céu, sem nuvens, sem 
preocupações, cheias de gratidão para com Deus pelo 
maravilhoso amor que nos deu! Será que você percebe a 
alegria profunda que encontro em você?' Essas palavras 
faziam-na feliz, eternamente se abandonava em meus 
braços. Mas isso não durava muito tempo. Bem depressa 
vinha novamente à tona a inquietação: 'Será que você não 
diz  isso só para me contentar?' Ela não tinha coragem de 
ser feliz. O amor que eu lhe dedicava, tinha certeza de não o 
merecer, e nele não via senão a esmola de um coração 
generoso. 

Ter coragem de ser feliz
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Em sua pergunta tantas vezes repetida: 'Que eu 

poderia fazer por você? 'eu imaginava perceber a mola 
profunda de sua psicologia. 'Por que, dizia-lhe eu, você 
quer sempre fazer? Ser, ser você, você para mim - vocês 
não pode fazer nada de melhor para me contentar. Não é o 
que você faz, mas o que você é que me dá essa felicidade 
tão grande.'Quantas vezes tive a impressão de a ter 
convencido: seu olhar mostrava a alegria da criança 
perdida, trêmula ainda, que acaba de encontrar os seus. 
Mas, bem depressa tinha de reconhecer que u tinha ao 
meu lado um coração ansioso, que nada podia 
tranquilizar. Ela não tinha coragem, ela não podia, pura e 
simplesmente,  ser feliz”.

Muitas vezes, diante de um cristão que, durante a 
oração, não tem coragem se ser feliz com Deus e há 
tantos! – tenho vontade de lhe passar as confidências 
desse meu amigo e concluir: essa mulher é você. Igual a 
ela você também não tem coragem de ser feliz, sendo que 
tem as razões mais indiscutíveis para o ser: o Deus Todo-
Poderoso, criador seu e de todas as coisas, ama você 
divinamente, quer dizer: infinitamente, e ama você que 
deseja tal como você é. A todo instante está olhando para 
você com infinita ternura.

Por favor! Não passe todo o tempo da oração a se 
lamentar e a se arrepender! E não recuse a Deus a alegria 
de ter o filho que Ele ama e quer acarinhar.

Cuidado: há o perigo de você ficar o tempo todo 
contemplando o que em você ainda não foi purificado, 
todas as motivações muitas vezes imperfeitas de seus 
atos, todas as suas fraquezas. E, por isso mesmo, de 
deixar de contemplar o esplendor do rosto de seu Deus, 
desse rosto onde poderia ler um amor capaz de submergir 
todo o coração humano, todos os corações de todos os 
homens e de milhões que ainda nem existem.

Não o estou convidando a deixar as coisas correrem. 
Simplesmente desejo que não deixe seu arco esticado da 
manhã à noite , que não esteja continuamente ocupado 
em fazer, fazer sempre mais, fazer sempre melhor. É 
preciso que na vida interior do cristão, principalmente na 
hora da oração, haja um equilíbrio entre o fazer e o deixar-
Deus-fazer, entre amá-lo e deixar-se amar, entre fazer e 
ser, ser  oferta, ser-entregue-ao-fazer-de-Deus. Desse 
Deus do qual nos diz o Deuteronômio: “O Senhor alegra-
se quando você é feliz”(30,9)

Luciana e Toninho
CRS BM

Colegiado Regional Semestral

Colegiado Regional em Missão Colegiado Provincial Semestral

Colegiado Setorial Semestral  - Setor B Colegiado Nacional Anual - Itaici

Fatos e Fotos
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DEVOÇÃO - Maria: pura docilidade!

Setor BM: Um Pilar de Oração Casal Bete e Chico emocionado Coroação da Padroeira N. Sra do Carmo

FORMAÇÃO: troca de ideias é ajuda mútua

ENS Auxiliadora – ENF:  Encontro Novo 
Fôlego em Paraguaçu - MG

Mutirão Setor BM
Mutirão Setor A

Sessão de Formação III 
em Belo Horizonte

RETIRO: Tempo Espiritual  Privilegiado  

Setor C em Serra Negra – Pe. Ivan Setor SRS na ETE - Diácono Andrey Setor B em SERRA NEGRA - Pe. Lucimar

Setor SRS ETE- PE.Clemildes Co-responsabilidade - SRS Gratuidade - Equipe de Setor - B



PORTA SANTA: Momento regional místico! 
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INTEREQUIPES: alegria e simplicidade de coração

Testemunho Ajuda mútua Fraternidade

Dos conselheiros espirituais

Mons. Catarino Pe. Adilson

“Tornam presente o Cristo como Cabeça do Corpo”

ENCONTRO INTERNACIONAL
DAS  EJNS EM SEVILHA,
ESPANHA, DE 17 A 24 

DE JULHO DE 2016.

Casais em oração Celebração do Amor Conjugal e Familiar

Pe. Clemildes Pe. Flávio Cavalca Diácono Andrey

Pe. Ivan
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Preciosidades da Região Minas III

Era dia 24 de agosto de 2009! 
O Senhor veio e levou o meu esposo, 
companheiro e amigo, com saúde, 
sem nunca ter  apresent ado 
problemas do coração, conforme 

atestou sua “causa mortis”.

Nesse ano éramos o CRE Nossa Senhora Aparecida 
e comemorávamos o 17º ano da equipe e o 33º ano no 
Movimento. Durante esta caminhada tivemos muitas 
dificuldades a transpor, como exemplo: conciliar 
trabalho, casa e Igreja e o nosso relacionamento. Mas, 
pela graça de Deus e amparados por Nossa Senhora, 
sempre soubemos contornar essas diferenças. E assim 
seguimos, até que, após muitos anos, os PCEs se 
aninharam em nossos corações e passamos a vivê-los 
completamente, o que nos proporcionou uma qualidade 
de vida conjugal, somente entendida por quem já viveu 
essa experiência.

E foi assim, entusiasmados e com planos para a 
equipe que o Senhor o chamou! (e pensávamos o quanto 
ainda poderíamos oferecer à equipe e ao Movimento...!)

 Insondáveis .... os caminhos do Senhor!
“Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o vosso Senhor! ”  (Mt 24,42)

Mas conforme disse nosso SCE: “Deus iluminou o 
rosto do Ildeu e ele não se conteve, foi-lhe ao encontro”.

Assim também, embora de maneira mais violenta e 
brusca, o Lamartine se foi aos 49 anos, arrebatado de nós, 
que aqui ficamos, estarrecidos, sem nada compreender!

Era, na ocasião, junto com sua esposa Deborah, O CR 
do Setor C. Empossado há apenas 6 meses, cumpria sua 
missão quando foi vítima de uma fatalidade. Mas o Senhor 
não o encontrou dormindo, ele estava a serviço do 
Movimento e vigilante! ( e, mais uma vez pensávamos o 
quanto ainda faria pelas equipes e pelo Movimento, pois 
seu espírito de liderança, seu dinamismo e seu 
conhecimento da Doutrina e envolvimento com a Igreja 
faziam-no especial e indispensável.)

E, ficamos nós, aqui...sem nada entender, sem nada 
saber, mas com a certeza de que só o Senhor que tudo 
sabe e sabe de nossas vidas, “se manifesta na vitória!”

Por isso seus caminhos são insondáveis...!

Vigiai!

Iracema - ENS Aparecida do Setor B

Na mística do chamado: O “Sim” de Maria ecoou
no coração dos casais e dos SCEs .

E escolhidos por Deus serão, em novembro, enviados em missão:
“Quem se dedica ao serviço, faça-o com as forças que Deus lhe dá” (1Pd 4,11) 

NOVO CRS-A

Leodete e José Luiz
ENS Rosa Mística

SCE Setor A

Pe. Francisco cmf.

Novo CRS- B

Luciana e Gilbert
ENS rainha da paz

SCE Setor B

Pe. Leandro 

Novo CRS C

Cidinha e Carlinhos
ENS Guadalupe

SCE Setor C

Mons. João
Faria

Equipes de Nossa Senhora

TRAVESSIA MINAS IIITRAVESSIA MINAS IIITRAVESSIA MINAS IIITRAVESSIA MINAS III

EXPEDIENTE:

DIREÇÃO:
Bete e Guinho

JORNALISTA RESPONSÁVEL:
Cristiane Reis - MTB 11.225

CRR MINAS III: Bete e Guinho (35 3423-2009)

SCR: Pe Ferreira
CRS-A POUSO ALEGRE: Ângela e Alécio

CRS-B Adriana e Dimas
CRS-C Eliana e José Geraldo
CRS-BM Luciana e Antônio

CRS-SRS – Juliana e Rômulo

COLEGIADO REGIONAL MINAS III
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Oremos juntos,
Casais e Sacerdotes Conselheiros Espirituais

pela causa da canonização do Pe. Henri Caffarel

...
O termo mediador soube resistir melhor que muitos outros vocábulos à profanação do tempo. Não é qualquer intermediário que 
tem direito a esse título. Ele é dado às pessoas que trabalham na reaproximação daqueles que a paixão ou as opiniões separam. 
Gostaríamos, para que tenha ainda mais densidade, reservá-lo aos homens com coração grande cuja alegria mais intensa é fazer 
seus amigos reencontrarem-se, compreenderem-se e amarem-se. O sacerdote é desses homens. Dois amores habitam seu 
coração, o amor de Deus e o amor dos homens. É por isso que o vemos ora junto a seus irmãos, participando de suas vidas, 
assumindo suas dores e suas alegrias, se fazendo operário com os operários, fellah 1 com os fellahs, ora se retirando pela oração 
na intimidade de seu Deus. Aos homens, ele fala de Deus; a Deus ele fala dos homens, perseguindo um único objetivo, a união de 
Deus com os homens.

A missão do sacerdote

1 camponês ou trabalhador rural em país árabe

Convite
A Equipe Nossa Senhora do
Silêncio, Setor A, Convida 

carinhosamente todas as ENS 
para a Missa Mensal do 

nosso movimento.

Dia 18 de setembro às 17h30
Local: Santuário do Imaculado

Coração de Maria
Celebrante: Pe. Francisco

Gesto concreto: uma cesta
básica por Equipe

Dia Nacional das Orações pela
Canonização de Pe. Henri Caffarel

Equipes de Nossa Senhora

Pe. Henri Caffarel em O CASAL E O PADRE (L’Anneau d’Or, n. 14) 

Senhor, nós vos pedimos que a Igreja logo proclame a 
santidade da vida do Padre Henri Caffarel, falecido há 

20 anos, fundador do Movimento das Equipes de Nossa 
Senhora que tanto bem tem feito aos casais, aos 

sacerdotes, à Igreja e à sociedade. Amém!
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