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ENS	  EM	  FOCO: 

	  

	  

	  

	  

 

- REUNIDOS EM NOME DE 

CRISTO; 

- UNIDOS A CRISTO; 

- IMPELIDOS PELO ESPÍRITO 

DE CRISTO.	  

 

EQUIPE DE NOSSA SENHORA É UMA PEQUENA IGREJA: se reúne em nome de Jesus Cristo, 
ressuscitado, vivo, atento a todos, amando cada um como cada um é. (Reunião de Equipe p. 9) 

As ENS não impõem a seus membros uma espiritualidade determinada. Querem ajudá-los a se engajar, como 
casal, no caminho traçado por Cristo. Propõem: 

• Orientações de Vida: Ajuda mútua para amar a Deus e ao próximo; Orientações Encontros 
Internacionais; 

• PCE’s: Meios para santificação numa adesão do coração concretizada num esforço da vontade; 
• Vida de Equipe: vida comunitária de oração e partilha, ponto alto: reunião de equipe; 
 
CONVIVÊNCIA CRISTÃ EM CASAL, NA EQUIPE, NO MOVIMENTO:  Doação Mútua,  Amizade Profunda, Esforço 

Comunitário, Estudo  e Formação,Escuta do Outro, Procura da Vontade de Deus, Autoconhecimento , Deixar o 
outro ser ele mesmo; Encontro e Comunhão;Colegialidade; 

Testemunha uma graça divina, CARISMA: o dom da Espiritualidade Conjugal, caminhada do casal que vive  um 
para o outro , como  canal permanente do  Amor de Deus;. 

Numa força, MÍSTICA, que nos impulsiona a nos reunirmos em Nome de Cristo: “Pois, onde dois ou três 
estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles”(Mt 18,20); no auxílio mútuo: “Carreguem os 
fardos uns dos outros” (Gl  6,12) ; dando  testemunho: “Tinham um só coração e uma só alma” (At  4,32).  

VIDA DE EQUIPE EXIGE : 

1. Oração, Esforço, Eucaristia,  Estudo, Formação e Abertura (PCE’s); 
2. Planejamento (Prévia: diagnóstico da ENS com o CRE / CA  / SCE e foco: TEMA)  
3. Roteiro Simples, antecipadamente, entregue a todos os casais, ao SCE e ao CL;  
4. Reunião Mensal - 5 partes -  complementares/ ver pistas do Livro Tema:     ORAÇÃO, PARTILHA, 

TEMA, COPARTICIPAÇÃO E REFEIÇÃO;( Nada a acrescentar!)             Relatório: modelo 
Província Leste, anexar o  comprovante de depósito para CL; 

 
PROPOSTA OFERECIDA PELO TEMA DO ANO 2015: 

• Unidade na Palavra, Reflexões e Orações: orientações basilares; 
• Pistas para realização dos PCE’s e Partilha; 
• Amadurecimento na fé e a ousadia cristã com alegria e esperança; 

 
Metodologia exigente, desprovida de babados: “sem dourar a pílula”! 

 


