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CONCLUSÃO 

 

 

 A Responsabilidade assumida num Sector é de ordem humana e 

espiritual. 

 Se é necessário ser competente, é igualmente importante estar 

próximo do Senhor. A oração diária, a Eucaristia e a escuta frequente 

da Palavra são meios privilegiados para estar atentos à Sua vontade. 

 O Casal Responsável de Sector e sua a equipa de Sector devem 

permanecer fiéis ao seu compromisso, por amor a Deus e aos casais 

que estão sob sua a responsabilidade. 

 O papel do Casal Responsável de Sector é um papel de guia e de 

pastor. 

 O papel do Casal Responsável de Sector é também de animação 

espiritual. Animar um Sector é dar-lhe vida. 

 O Casal Responsável de Sector deseja viver à imagem de Cristo: 

está ali para amar e servir os outros membros do Sector como se 

fossem o próprio Cristo. 
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Eis algumas recomendações de ordem prática: 

 ter em conta a disponibilidade dos casais que trabalham fora de casa, e 

que têm problemas para deixar os seus filhos; 

 divulgar aos Sectores próximos os eventos, para permitir a sua 

participação; 

 facilitar o ingresso de um novo casal numa equipa já existente; 

 convidar casais que não pertençam às ENS para certas actividades do 

Sector com o objectivo de divulgar o Movimento; 

 preparar uma grelha de avaliação para a reunião de balanço das equipas 

do Sector; 

 explicar o espírito, o sentido, a utilidade e a finalidade da cotização. 

 

3 

INDICE 
INTRODUÇÃO...........................................................................................5 
 

CAPÍTULO 1 -- O SECTOR ......................................................................7 
1. Lugar do Sector dentro do Movimento .............................................7 
2. A importância da Responsabilidade de Sector.................................8 
3. O mandato ........................................................................................8 
4. A duração do mandato .....................................................................9 
5. Chamamento e nomeação ...............................................................9 
6. O Casal Responsável de Sector ....................................................10 
7. A Equipa de Sector.........................................................................11 
8. A criação da Equipa de Sector .......................................................11 
9. As funções da Equipa de Sector ....................................................12 
10. O Conselheiro Espiritual ...............................................................12 
11. A vida da Equipa de Sector ..........................................................13 
12. Substituição do Responsável de Sector.......................................14 

 

CAPÍTULO 2 -- A RESPONSABILIDADE DE SECTOR ........................17 
1. Um chamamento ............................................................................17 
2. Uma resposta..................................................................................19 
3. Um serviço ......................................................................................20 
4. Uma missão....................................................................................22 
5. Como preparar-se para a responsabilidade do Sector ..................22 

 

CAPÍTULO 3 -- PAPEL E FUNÇÃO DO CASAL RESP. DE SECTOR .27 
1. Relação com as equipas do Sector ................................................27 
2. Relação com o Movimento .............................................................32 
3. Relação com a Região ...................................................................33 
4. Relação com a Igreja e a sociedade ..............................................34 
5. Relação com os “Pré-Sectores” e as “Equipas isoladas”...............35 

 

CAPÍTULO 4 -- SERVIÇOS DO SECTOR..............................................37 
1. Serviços de iniciação ......................................................................37 
2. Serviços de acompanhamento .......................................................40 
3. Serviços de aprofundamento..........................................................43 
4. Serviços de apoio do Sector...........................................................44 

 

CAPÍTULO 5  - ACTIVIDADES REGULARES DE UM SECTOR ..........47 
1. Encontros de Responsáveis de Equipas........................................47 
2. Encontros e actividades dirigidas a todos os membros do Sector.49 
3. Reuniões com os Conselheiros Espirituais ....................................49 
4. Avaliação das actividades do Sector..............................................49 
5. Conselhos práticos .........................................................................49 

 

CONCLUSÃO..........................................................................................51 
 
 



4 49 

2. Encontros e actividades dirigidas a todos os membros do Sector 

O CRS e a Equipa de Sector têm toda a liberdade de usar a sua criatividade 

ao serviço do Sector. 

As actividades e encontros devem ser limitados e dosados, para favorecer a 

participação de todos na vida do Sector. Esses encontros não substituem as 

reuniões mensais da equipa de base. 

Estas reuniões devem ser programadas tendo por base as informações das 

reuniões de balanço das equipas. 

A diversidade de acções terá o propósito de fomentar a fraternidade, auxílio-

mútuo, aprofundar a formação e o sentido de pertença ao Movimento. 

 

3. Reuniões com os Conselheiros Espirituais 

É importante que o CRS reúna periodicamente os Conselheiros Espirituais do 

seu Sector para aprofundar o conhecimento do seu papel e do seu lugar na 

equipa pela troca das suas experiências. 

 

4. Avaliação das actividades do Sector 

É importante que o CRS peça aos participantes a avaliação das actividades 

organizadas pelo Sector. A procura de um aperfeiçoamento e de uma maior 

qualidade faz parte de um caminho cristão de exigência e de serviço.  

 

5. Conselhos práticos 

Para favorecer a participação nas actividades do Sector é importante ter em 

conta as necessidades dos casais e os seus estados de espírito. 
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 Apresentar o Casal Ligação aos novos Casais Responsáveis das 

equipas que ligará. 

 Favorecer o conhecimento mútuo na troca de experiências da vida de 

equipa. 

 Apresentar ao Responsável de Sector os resultados do balanço de 

cada equipa, que devem permanecer confidenciais. Estas 

informações permitem ao Sector entender as necessidades e desejos 

das equipas, eleger as prioridades e desenvolver um plano de acção 

para a animação de futuras actividades. 

 Transmitir informações pertinentes. 

 Avaliar as actividades e a vida do Sector, ao longo do ano que 

passou, baseados no planeamento realizado no início desse ano. 

 Deverão ter uma programação própria. Poderão inspirar-se no roteiro 

de uma reunião de equipa, sem ser, no entanto, uma imitação: 

- um tempo de oração; 

- um tempo de pôr-em-comum: concernente à vida de suas 

respectivas equipas de base e/ou sobre a vida do Sector; 

- um tempo de reflexão: sobre um tema de conteúdo 

enriquecedor e revitalizante para benefício dos casais e das 

suas equipas de base; 

- um tempo de partilha (nos moldes da que ocorre na equipa de 

base): a propósito das preocupações relativas às orientações e 

à vida do Movimento, das prioridades do Sector, da pedagogia, 

do carisma das ENS, com base no plano de acção do Sector. 
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INTRODUÇÃO 

“As equipas são agrupadas em Sectores e os Sectores em Regiões. Os 

Casais Responsáveis de Sector e os Casais Regionais têm a 

responsabilidade do bom andamento das equipas que lhes são confiadas.” 

Carta das Equipas de Nossa Senhora 

 

É assim que a Carta das Equipas de Nossa Senhora apresenta o Sector 

dentro da estrutura do Movimento tendo sido preparados muitos documentos 

para definir mais precisamente as tarefas dos diferentes níveis de 

responsabilidade e liderança nas Equipas, de entre os quais destacamos:  

- A Responsabilidade nas Equipas de Nossa Senhora - 1993 

- Guia das Equipas de Nossa Senhora - 2001; 

- O Exercício da Colegialidade - 2002; 

- O Chamamento para o Serviço nas ENS - 2004. 

O objectivo deste manual não é substituir os documentos oficiais, mas antes 

dotar o Casal Responsável de Sector com informações suplementares, para o 

entendimento das orientações próprias do Casal Responsável de Sector e 

como proceder na organização do seu Sector. 

Os princípios e directrizes deste documento são apresentados como 

orientação geral, e devem ser conhecidos aquando o compromisso inicial do 

Casal Responsável de Sector. Na prática, a cultura, a mentalidade e a 

realidade de cada Sector e Região devem ser tomadas em conta. 

Na Supra Região de Portugal há muitos sectores que têm base geográfica, 

mas há também muitos outros que não têm como é o caso dos Sectores das 

zonas Metropolitanas de Lisboa e Porto. As diferenças que daí resultam 

condicionam as relações entre os casais dum mesmo Sector e devem ser 
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tomadas em consideração na aplicação dos princípios expressos neste 

manual. 

Deste modo, é salvaguardada uma uniformidade nos princípios e orientações, 

assim como é possível a flexibilidade e adaptabilidade a cada caso concreto. 
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CAPÍTULO 5 

ACTIVIDADES REGULARES DE UM SECTOR 

Para realizar a sua tripla Missão (animar, ligar, formar) o CRS e a sua Equipa 

considerarão a organização de um certo número de actividades (reuniões de 

equipas mistas, jornadas de sector, celebrações eucarísticas de sector, 

reuniões de oração, reuniões de amizade, retiros, conferências, jornadas de 

estudo e de reflexão etc.) 

O importante desta responsabilidade é transmitir a vida das ENS, e fazer 

circular a seiva do Movimento. É preferível delegar e distribuir as tarefas do 

CRS, para que ele possa concentrar esforços em insuflar um espírito ao 

Sector, assegurar a unidade do Sector, organizar a animação das equipas e 

desenvolver a pertença ao Movimento. Para realizar isto, ele terá o cuidado 

de delegar e repartir as tarefas e atribuições entre os membros da Equipa de 

Sector 

 

1. Encontros de Responsáveis de Equipas 

Pelo menos uma vez por ano, no início do ano, o CRS deve organizar um 

Encontro com os Casais Responsáveis das Equipas do Sector. 

Objectivos destes Encontros: 

 Manter uma Ligação vital com o Responsável e os membros da 

equipa de base. 

 Fomentar a união das equipas do Sector na fidelidade ao Movimento. 

 É a oportunidade para que o CRS venha a conhecer os novos 

Responsáveis de Equipa e para que os CRE se conheçam entre si. 
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CAPÍTULO 1 

O SECTOR 

“O Sector é uma comunidade de equipas que querem caminhar juntas e 

ajudar-se mutuamente nessa caminhada. Elas formam uma unidade, de cinco 

a vinte equipas, suficientemente pequena para permitir uma fácil 

comunicação entre elas, mas com equipas suficientes para assegurar a 

animação.” 

(GUIA das Equipas de Nossa Senhora, ERI, p. 35) 

O Sector é uma comunidade de equipas, dentro da qual os membros das 

ENS são chamados a oferecer os seus talentos e os seus dons segundo os 

carismas e disponibilidades dos casais chamados a servir no Movimento. 

Mais que uma estrutura, são pessoas que tecem os laços de pertença e 

fazem circular a vida do Movimento. 

 

1. Lugar do Sector dentro do Movimento 

O Sector é o coração da organização e da animação do Movimento. A sua 

dimensão permite ao Casal Responsável de Sector conhecer pessoalmente 

cada Casal Responsável de Equipa e em certas circunstâncias geográficas, a 

maioria dos membros das equipas. Este conhecimento pessoal e as relações 

que ele permite são indispensáveis à vida do Movimento.  

Esta estrutura foi criada quando, no começo do desenvolvimento das ENS, se 

tornou difícil para o Pe. Caffarel manter contacto pessoal com cada equipa. 

O Sector é o primeiro nível da comunidade maior que são as ENS. 

O papel principal do Sector é garantir a Ligação entre as equipas e promover 

o contacto dessas equipas com todo o Movimento.  
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2. A importância da Responsabilidade de Sector 

Após a pilotagem, a equipa de base adquire a sua autonomia. O Casal 

Responsável de Sector (CRS) é o seu primeiro canal de contacto com as 

outras equipas do Sector e com o Movimento. 

O Sector é, então, o primeiro nível de inserção da equipa, garantindo a sua 

vitalidade. 

Esta é considerada a mais importante Responsabilidade dentro do Movimento 

para todas as equipas de base. A vida dos membros das equipas e a sua 

Ligação com o Movimento são confiadas ao Casal Responsável de Sector. 

A clarificação das tarefas é extremamente importante para orientar o mandato 

do CRS, que é, acima de tudo, encarregado de fazer circular a vida do 

Movimento nas equipas do Sector e de garantir que a vida das equipas seja 

fiel ao carisma do Movimento. Cada equipa é uma autêntica comunidade 

cristã. 

 

3. O mandato 

O mandato é dado pelas estruturas do movimento através do Casal 

Responsável da Região a que o Sector pertence. 

“A responsabilidade do Sector é confiada a um casal, por um convite do 

Movimento. Esse casal é chamado “Casal Responsável de Sector” (CRS) e é 

ajudado por “uma Equipa de Sector”. Essa equipa é constituída por alguns 

casais e um sacerdote, o Conselheiro Espiritual do Sector.” 

(GUIA das Equipas de Nossa Senhora) 
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A discrição em relação às cotizações deve ser rigorosa. 

Todas as despesas devem ser documentadas. 

Boletim do Sector 

O boletim ou Folha Informativa do Sector, quando existe, é o veículo utilizado 

para informar sobre a vida do Sector e do Movimento. Ajuda a fomentar a 

solidariedade e o sentido de pertença ao Sector. Fortalece os laços entre as 

equipas e os seus membros. 

Todos os meios são convenientes para publicação e distribuição do boletim. 

Deve ser coordenado com “A Carta”. 

Outros Serviços importantes do Sector 

Casal Difusão, quando existe, realiza ampla promoção do Movimento onde as 

ENS não são bem conhecidas. 

Casal Piloto: ajuda a criar unidade na nova equipa; partilha informações; 

ensina a pedagogia das ENS, de forma gradual; realiza contactos com o 

Sector e Casal Responsável de Sector; promove a Ligação da nova equipa 

com Sector. 

Casal Responsável pelas Informações e Pilotagens (RIP): 

 Casal de Ligação às equipas em pilotagem do Sector; 

 Casal Informador, dá conhecimento a casais interessados sobre as 

Equipas, divulgando a boa-nova do Movimento das ENS; 

 pertence à ECIP (Equipa de Coordenação de Informações e pilotagens da 

Região). 
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4. Serviços de apoio do Sector 

Estes serviços são necessários para o bom funcionamento do Sector e para a 

fácil circulação de informações: 

Secretariado 

O CRS escolhe um casal que assuma a função de secretariado do Sector. É 

o casal que conserva todos os documentos de base do Movimento, nas mais 

recentes versões, os temas de estudo e os arquivos do Sector. Também se 

encarrega da correspondência, arquivando os documentos recebidos da 

Região e das equipas. 

O Sector transmite ao CRR: 

 uma cópia das actas de reuniões da equipa de Sector; 

 a lista anual das equipas e seus membros; 

 o boletim do Sector (se existir). 

As actas do Sector são o registro das reuniões. Isto é importante para 

conservar um arquivo de documentos recebidos pela Equipa do Sector e da 

Região. O casal secretário do Sector é um dos membros da Equipa de 

Sector. 

Tesouraria 

Um casal da Equipa de Sector deve assumir a responsabilidade da tesouraria 

do Sector que é responsável pela finanças do Sector de acordo com as 

normas do Movimento. 

Por vezes o Sector recebe como subsídio anual, 10% dos donativos dos 

casais das equipas do sector. Esta soma é destinada a financiar as 

actividades do Sector. 

O tesoureiro deve manter os livros em dia. 
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4. A duração do mandato 

O mandato do CRS tem uma duração normal de três (3) anos. 

 

“O tempo de serviço do Casal Responsável de Sector é de três anos. O Casal 

Responsável de Sector é chamado ao serviço pelo Casal Responsável 

Regional.” 

(GUIA das Equipas de Nossa Senhora) 

 

5. Chamamento e nomeação 

Cada Região tem o seu processo próprio de escolha, mudança e nomeação 

dos seus Casais Responsáveis de Sector. O chamamento ocorre por um 

discernimento colegial, sendo o processo e a nomeação da responsabilidade 

do Casal Responsável Regional (CRR). 

 

“Toda a Responsabilidade nas Equipas é um serviço. O Movimento não é 

estruturado dentro dos princípios de democracias políticas. Não estamos “em 

serviço”, assim como não submetemos a nossa candidatura, não 

empreendendo uma campanha, nem somos eleitos por uma maioria. Fomos 

chamados não pelos nossos próprios méritos, mas pelo olhar que o Senhor 

coloca sobre nós.” 

(O Chamamento para o Serviço nas ENS) 

 

Este reconhecimento oficial sublinha a importância da Responsabilidade e 

transforma-se num envio para a Missão (Lc 9,1-6). 
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6. O Casal Responsável de Sector 

A Responsabilidade do Sector recai sobre o casal, significando que se apoia 

em ambos os cônjuges, contando com diferentes qualidades, competências, 

talentos e carismas pessoais dos dois. 

O CRS deve possuir um bom conhecimento do Movimento. Sejam quais 

forem as suas qualidades humanas e espirituais, o CRS precisa de ter 

assimilado a pedagogia do Movimento. Daí a necessidade de ter passado por 

uma Sessão de Formação II. Se isso não for possível, o Casal Responsável 

Regional (CRR) pode nomear o novo CRS, mas com a recomendação de 

participar na próxima Sessão de Formação. 

Ao longo do mandato, o CRR assegurará o seu apoio ao CRS no 

discernimento das necessidades do Sector. 

O CRS deve possuir uma visão global e particular do Sector. Deve ter 

conhecimento das necessidades e problemas vividos pelos membros das 

equipas e também precisa de ter consciência dos recursos disponíveis para 

ultrapassar essas dificuldades. 

As actividades da Equipa do Sector estão sob a responsabilidade do CRS. 

Embora este casal deva trabalhar em colaboração com os outros casais da 

Equipa do Sector (Casais de Ligação), é ele que responde pelas decisões e 

suas execuções perante o Movimento das ENS. 

“Quando o processo colegial não puder chegar a um consenso, e este for 

necessário para a equipa, o Casal Responsável deve tomar a decisão final 

em consciência, em nome da sua Responsabilidade. Mas deve fazê-lo na 

oração, em estreita união com o Espírito, e sempre em espírito de serviço. 

(O Exercício da Colegialidade nas ENS) 
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participação em reuniões de cada equipa ligada sem ser imperativo é uma 

forma de ligação extremamente eficaz. 

A Ligação horizontal é muito importante. O CRS e os Casais Ligação reúnem-

se periodicamente com os Casais Responsáveis de Equipa. Esta prática 

favorece uma comunicação forte em ambas as direcções e, adicionalmente, 

fortalece o sentido de pertença das equipas de base. 

Devemos sempre “dar prioridade, em primeiríssimo lugar, à ligação pessoal e 

directa: o contacto e a comunicação transmitem vitalidade e estímulo” 

(Responsabilidade nas ENS, ERI, 1993). 

Este aspecto é mais desenvolvido no documento “A Ligação nas ENS” 

 

3. Serviços de aprofundamento 

São vários os serviços destinados a auxiliar os membros das equipas no seu 

crescimento e caminhada, entre outros salientamos: 

 retiros (no caso das regiões de base não geográfica os retiros podem ser 

organizados pelos sectores mas em coordenação com a Equipa da Região 

e até Província). 

 encontros de aprofundamento; 

 sessões de formação, geralmente da responsabilidade da Região ou da 

Supra Região; 

 reuniões dos responsáveis das equipas do Sector; 

Cada Sector desenvolve a sua experiência nestes domínios segundo a sua 

especificidade e os recursos disponíveis e as necessidades do meio, através 

de iniciativas locais e pela sua criatividade particular. 
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 conhecer bem a função própria do Casal Ligação; 

 encontrar casais capazes de assegurar a Ligação, nomeando-os e 

enviando-os em serviço; 

 preparar esses casais para cumprirem os seus papéis com entusiasmo e 

discernimento, de forma apropriada; 

 deixar claras as diferenças entre as funções do CRS e do Casal Ligação; 

 valorizá-los como colaboradores importantes na vida do Sector; 

 apoiá-los, pela sua presença, nas suas dúvidas e situações difíceis; 

Os Casais Ligação no Sector podem ajudar a identificar casais aptos a servi-

lo mais tarde. Alguns critérios podem ajudar nesta escolha: 

 casais de oração, que compreendam o sentido do Movimento; 

 casais aptos a fazer a escuta do coração com o objectivo de bem 

comunicar; 

 casais que sejam exigentes, mas não inflexíveis (o espírito e não a letra da 

lei); 

 casais que sejam presentes, sem se imporem; 

 casais disponíveis para atender às necessidades 

Formas de Ligação 

Escolher a forma de realizar a Ligação requer discernimento por parte do 

CRS. Deve considerar a disponibilidade dos casais, o tamanho do Sector, as 

distâncias geográficas, os meios modernos de comunicação (internet, 

telefone, fax, etc.).  

O Casal de ligação deve ter contactos frequentes com cada um dos Casais 

Responsável das equipas que liga a propósito de qualquer pretexto. A 
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O CRS, com a sua Equipa de Sector, deve preocupar-se com o 

desenvolvimento e o progresso das equipas do Sector e verificar que os 

membros das equipas beneficiam ao máximo do Movimento no qual 

depositaram sua confiança. Com esta atitude, dará o melhor testemunho de 

Cristo. 

 

7. A Equipa de Sector 

O propósito da Equipa de Sector é muito mais do que a necessidade de 

dividir tarefas. A co-responsabilidade e a colegialidade ajudam a criar um 

clima de enriquecimento mútuo ao compartilhar a diversidade de opiniões, 

reflexões de cada pessoa e dos casais que a compõem. A animação do 

Sector é primeiro e essencialmente espiritual, numa escuta e abertura ao 

Espírito. Para chegar ao discernimento no Espírito, é preferível que sejam 

vários a orar, seguindo para uma partilha de pontos de vista e de opiniões 

num espírito de fraternidade, abertura e humildade. É graças a este clima de 

oração e colegialidade que se torna possível um verdadeiro discernimento. 

 

8. A criação da Equipa de Sector 

Há muitas maneiras de formar uma Equipa de Sector. Não há uma regra 

geral para a sua formação, porque as situações locais e as circunstâncias 

variam. No entanto, a experiência mostra que, para formar uma equipa de 

trabalho eficiente, esta não pode ser muito grande. A sua composição 

depende da personalidade e estilo do CRS e baseia-se nas necessidades e 

características do próprio Sector, assim como nos procedimentos e tradições 

que prevalecem na Região. Ela deve favorecer a complementaridade entre os 

membros da Equipa de Sector, para trabalharem em espírito de co-

responsabilidade e colegialidade. 
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Uma equipa de base não deve tornar-se em caso nenhum a Equipa de Sector 

uma vez que isso limita a força de representatividade da Equipa de Sector. É 

ainda importante que a Equipa de Sector represente também as diferentes 

sensibilidades e faixas de idade de um Sector. 

Todos os membros da Equipa de Sector são incentivados para que sua 

equipa de base interceda pelo suporte espiritual do Sector com suas orações. 

Ainda que os casais intercessores não façam parte da estrutura oficial do 

Movimento, podemos solicitar-lhes que intercedam para que o Espírito Santo 

guie e ilumine a Equipa de Sector no exercício das suas atribuições. 

 

9. As funções da Equipa de Sector 

No Guia das ENS são indicadas as seguintes funções da Equipa de Sector: a 

animação espiritual, a ligação, a formação, a organização de actividades e a 

difusão do Movimento. 

 

10. O Conselheiro Espiritual 

O Conselheiro Espiritual do Sector é o sacerdote encarregado de orientar 

espiritualmente o Casal Responsável de Sector e a Equipa de Sector. É 

escolhido pelo CRS após consulta com outros Conselheiros Espirituais do 

Sector e membros da Equipa de Sector. 

O seu título define claramente o seu papel: o padre que aconselha a Equipa 

de Sector, ajudando-a especialmente a manter-se aberta ao Espírito Santo e 

à Igreja e em comunhão com Ela. A Equipa de Sector associa-o ao seu 

discernimento, às suas decisões importantes e às suas actividades. 
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A necessidade do Casal Ligação tornou-se clara muito cedo no 

desenvolvimento das ENS. Tornou-se impossível ao Pe. Caffarel e aos 

líderes do Movimento manter uma Ligação  próxima entre todos. 

O objectivo da ligação é de facilitar a comunicação e fazer o possível para 

que todas as equipas vivam em ligação estreita com o Movimento e entre 

elas. 

O processo de Ligação 

Para a equipa de base, a Ligação é aquele olhar de fora, ao mesmo tempo 

objectivo, neutro e fraterno, de um casal externo, que permitirá à equipa 

observar-se no seu funcionamento real e verificar todos os frutos que pode 

colher da fidelidade ao carisma particular das ENS e da sua pedagogia 

própria. Igualmente, ele recorda-lhes todas as vantagens advindas da sua 

união às outras equipas do Sector e da sua pertença ao Movimento, da sua 

participação nas actividades e da aceitação em viver as prioridades do 

Movimento.  

A Ligação é um serviço que se destina a cada equipa de base e igualmente 

ao Sector. Com efeito, a Ligação permite ao Sector conhecer a vitalidade das 

equipas de base, as suas necessidades e carências actuais, bem como 

planear as actividades do Sector e as sessões de aprofundamento na 

Formação. 

As múltiplas formas que a ligação pode tomar permitem facilitar esta tarefa e 

tornam-na simpática, atraente e desejável. Este serviço é assumido por um 

casal mandatado ou por outros meios apropriados às situações locais.  

A Ligação estabelece laços horizontais entre todas as equipas de base e 

laços verticais com o CRS e os Responsáveis do Movimento 

O papel do Casal Responsável de Sector em relação aos Casais Ligação 

pode ser assim sintetizado: 
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 os casais devem ser animados no propósito de crescer progressivamente 

e no desejo de ultrapassar o ponto onde se encontram; 

 o espírito prevalece sempre sobre a letra da lei; 

Durante a pilotagem, o CRS deve estar especialmente atento para a transição 

de liderança do Casal Piloto para o Casal Ligação, com vista a assegurar à 

nova equipa um suporte de apoio e um vínculo com o Movimento. O Sector 

definirá o tipo de Ligação para criar este vínculo de pertença e para 

salvaguardar a fidelidade ao Movimento e à sua pedagogia. Com discrição, o 

Casal Ligação e o Casal Piloto devem manter contacto durante os primeiros 

meses de vida autónoma desta nova equipa. 

 

2. Serviços de acompanhamento 

Estes serviços traduzem-se essencialmente na ligação com as equipas. 

“Embora muito útil, a Carta Bi- mensal não é, ainda, suficiente para que os 

laços entre a Equipa Responsável e as equipas sejam tão estreitos e 

fecundos quanto é desejável. É aos diferentes quadros do Movimento que se 

atribuirá a incumbência de atingir tal objectivo. Cada equipa é confiada a um 

Casal de Ligação (cada Casal de Ligação ocupa-se de três a cinco equipas). 

O contacto frequente destes diferentes quadros com a Equipa Responsável 

ajuda-os a transmitir os seus impulsos e a manter-se a par das aspirações e 

necessidades das equipas de base. Graças a eles, as relações entre as 

equipas e a Equipa Responsável, em lugar de serem puramente 

administrativas, têm uma nota de cordialidade fraternal.” Estatuto das ENS, 

1947. 

 

13 

É pertinente mantê-lo ao corrente da situação exacta do Sector, para que 

possa ajudar a Equipa de Sector a considerar os problemas do Sector à luz 

do Evangelho. 

Assim a animação espiritual do Sector é enriquecida com sua presença nas 

reuniões da Equipa de Sector e nas suas actividades. A sua contribuição é 

particularmente importante na organização dos retiros e das sessões de 

formação. 

Junto com o CRS, o Conselheiro Espiritual contribui para organizar a reunião 

anual dos Conselheiros Espirituais do Sector e estará disponível para os CE 

que tenham necessidade da sua ajuda, do seu estimulo e do deu 

discernimento. 

Além disso, a sua opinião e a sua ajuda podem facilitar os contactos com a 

hierarquia da Igreja e com o clero. 

Ver “O Sacerdote Conselheiro Espiritual nas ENS”. 

 

11. A vida da Equipa de Sector 

“A Equipa de Sector reunir-se-á periodicamente para atender às 

necessidades do Sector  (Guia das ENS). 

 

A vida do Sector assenta, primeiramente, na oração. Nas reuniões, existe o 

risco de dedicar uma parte muito grande à organização e não deixar tempo 

suficiente ao sopro do Espírito em nós. Em cada reunião, deve haver um 

equilíbrio bem dosado entre oração e acção. 

A amizade, a fraternidade e a confiança mútua fazem com que a vida da 

equipa se torne muito mais fácil. Pertencer a uma Equipa de Sector é 

diferente de pertencer a uma equipa de base, já que esta reúne o casal e os 
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membros da equipa, envolvendo-os pessoalmente por longo prazo. A outra 

reúne-se para o serviço do Sector e do Movimento, por um tempo limitado e 

com uma missão específica. 

Em suma, é um compromisso de serviço. 

Após o tempo de oração, segue-se a partilha sobre as tarefas e 

compromissos dos membros da equipa. Segue-se depois um tempo 

consagrado ao conhecimento das equipas do Sector tratando sempre os 

problemas com muita discrição. Finalmente, surgirão as questões concretas 

como a preparação de actividades organização de encontros, reuniões, 

informações, equipas a completar e a criar, animação, etc. 

A formação é um importante aspecto da vida do Sector. Em íntima 

colaboração com o Conselheiro Espiritual, o CRS, em cada ano, estabelece 

um plano de formação, à luz do espírito de serviço que é o centro da vida da 

Equipa de Sector. Para isso em cada reunião o CES fará uma breve 

exposição de acordo com o plano estabelecido. A discussão e diálogo com o 

Conselheiro Espiritual são parte integrante da formação. 

 

12. Substituição do Responsável de Sector 

Assim que a escolha do novo CRS tenha sido oficialmente aceite e anunciada 

pelo CRR, será muito útil que o casal que termina o mandato se reúna com o 

novo Responsável, para lhe dar a conhecer a situação do Sector que ele vai 

assumir. 

Embora o novo Responsável assuma o Sector com total liberdade e com a 

sua originalidade, deve respeitar uma certa continuidade no funcionamento e 

no planeamento do Sector. 
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Informação 

Este é o passo seguinte à difusão inicial (expansão). 

Consiste em apresentar a pedagogia da espiritualidade conjugal proposta 

pelas ENS. A informação destina-se aos casais já sensibilizados e em busca 

de ajuda para viver e crescer na espiritualidade conjugal. 

É destinada a um casal ou a um grupo de casais. 

Este aspecto é mais desenvolvido no documento “ A Informação nas ENS” 

Pilotagem 

Quando uma nova equipa é criada, o CRS delega num casal, o Casal Piloto, 

o acompanhamento desta nova equipa durante o seu primeiro ano, 

desenvolvendo a sua capacidade de funcionamento e autonomia, até ao fim 

do período de pilotagem. 

Este casal deve ser escolhido entre os casais do Sector, podendo ser 

excepção para os sectores metropolitanos, que realizaram a formação de 

Pilotos e cujo perfil se adequa mais à equipa que vão acompanhar, idade, 

proximidade, cultura, etc. 

O CRS deve certificar-se de que certos pontos importantes são observados: 

 mais que uma afinidade especial, é Deus que reúne os casais; 

 a meta perseguida pelas ENS é ajudar a encontrar um caminho de 

crescimento humano e espiritual para alcançar a espiritualidade conjugal; 

 apresentar, aos novos casais, ideais acessíveis. Em particular os Pontos 

Concretos de Esforço serão apresentados como uma caminhada 

progressiva de crescimento, atitudes a serem desenvolvidas e não como 

objectivos a serem atingidos imediatamente; 
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 aprofundar a espiritualidade conjugal e os valores do casamento cristão 

(difusão); 

 promover o Movimento, em si mesmo (expansão). 

A liderança do CRS é determinante. Ele preparará um projecto de expansão 

do Movimento no seu Sector, que se concretizará em: 

 organizar, com o casal responsável pela expansão (ou difusão), 

actividades abertas a grande número de casais; 

 apresentar o Movimento nas paróquias e estabelecer relação com outros  

movimentos e com a Pastoral Familiar da Diocese; 

 sensibilizar os casais das equipas para a sua missão de divulgar os 

valores cristãos do Movimento e da Boa Nova do casamento cristão; 

 encorajar os casais das equipas a participarem na expansão do 

Movimento; 

 fomentar o início de novas equipas, com base na boa formação e  

adequada pilotagem. 

(A Responsabilidade nas ENS) 

O Movimento das ENS deve ser apresentado a leigos e religiosos, a todos os 

níveis da estrutura da Igreja, paroquial e diocesana, e aos organismos que se 

ocupam com casais e com a família. 

Cada CRS com a sua Equipa de Sector deve estabelecer planos de 

expansão e de difusão do Movimento para o seu Sector. Três formas de 

difusão são possíveis: de pessoa a pessoa; apresentações para grupos; ou 

em iniciativas paroquiais. Qualquer forma é apropriada. O Sector deve 

escolher a forma que julgar mais adequada. 

Este aspecto é mais desenvolvido no documento “ A Informação nas ENS” 
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O novo CRS deverá começar por fazer a “foto” da situação do Sector. É 

extremamente importante que se debruce sobre a maneira de bem preparar o 

processo de transição tendo em consideração a situação do Sector.  

A passagem da Responsabilidade deve fazer-se da forma mais fraterna e 

mais eficaz possível. Não se trata de uma mera transferência de pastas e 

documentos, mas, sim, da responsabilidade de um Sector.  

Isso implica duas coisas: ter participado numa sessão de Formação II, para 

compreender o sentido dessa responsabilidade, e um bom encontro dos 

casais envolvidos nesta transição. Uma boa transição ajuda a garantir a 

continuidade na vida do Sector. 

Sem criar uma dependência, que inibiria a sua criatividade, a sua liberdade 

de acção e a sua iniciativa, o novo CRS deve ter sempre a oportunidade de 

consultar o casal responsável anterior, conforme as necessidades que se 

apresentem. 
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CAPITULO 4 

SERVIÇOS DO SECTOR 

 

1. Serviços de iniciação 

Todos os serviços, envolvendo recrutamento e formação de novas equipas, 

estão agrupados sob este nome, incluindo especialmente: 

- difusão/expansão 

- informação 

- pilotagem 

Difusão e expansão 

O CRS tem a primordial responsabilidade de difundir o Movimento no seu 

Sector, pois é ele que detém esta responsabilidade missionária, devendo ser 

um agente dinamizador. 

O objectivo da difusão é fazer conhecer em sentido amplo o maravilhoso 

plano de Deus sobre o amor humano: 

“O casamento cristão é um caminho de amor, de felicidade e santidade” 

É também, tornar conhecido o Movimento (nosso desejo de levar outros 

casais a descobrirem os benefícios que nos são propiciados): 

 aos casais cristãos, com prioridade aos casais jovens; 

 a todos aqueles que se estão preparando para o sacramento do 

matrimónio; 

 aos que vivem juntos, sem o sacramento do matrimónio, e buscam  

aprofundar seu projecto de vida a dois. 

A difusão comporta dois aspectos: 
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grande valia, pois ganha-se com a experiência dos outros, adquirem-se ideias 

novas, apoio e oração. 

O CRS não deve hesitar em solicitar a ajuda do CRR e de recorrer aos 

recursos do Movimento (formadores, casais Ligação, etc.). 

As Equipas Isoladas não têm meios de assegurar aos seus casais todos os 

serviços que estes podem legitimamente esperar do Movimento (por 

exemplo: as reuniões de Sector, Missas especiais, as Sessões de Formação, 

etc.). Em espírito de fraternal ajuda e a pedido do CRR, os Responsáveis de 

Sectores mais próximos devem oferecer-lhes alguns de seus serviços. 

A Ligação dessas equipas permanece sob a responsabilidade do CRR 

podendo ser delegada, provisoriamente, a um Sector mais próximo, ou ficar a 

cargo de um Casal de Ligação, designado pela Região. 
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CAPITULO 2 

A RESPONSABILIDADE DE SECTOR 

“Se alguém fala, faça-o como se pronunciasse a palavra de Deus.” (1Pe 4,11) 

“Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo; diversidade de 

ministérios, mas o Senhor é o mesmo; diversos modos de acção, mas é o 

mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de 

manifestar o Espírito para o bem de todos.” (1Cor 12, 4-7) 

“Uma responsabilidade espiritual só pode ser concebida como recebida do 

Senhor e não pode ser usurpada, significando que deve manter uma união 

próxima com Aquele que confiou esta responsabilidade”. (Pe. Tandonnet) 

Este capítulo reflecte bem a longa tradição do Movimento, de acordo com o 

que consta em: 

- A Responsabilidade nas ENS’, ERI/Maio 1993. 

- Guia das ENS, ERI, Maio/2001,  

- Exercício da Colegialidade nas ENS, ERI, 2002 

Aceitar uma responsabilidade nas ENS é uma missão à nossa medida, que 

nos transforma, num clima de amor e acolhimento a cada um de nós. A 

responsabilidade é um conceito vasto e frequentemente ambíguo. Tenta-se, 

nas linhas seguintes, esclarecer melhor o que é a responsabilidade nas ENS. 

 

1. Um chamamento 

“O Reino dos Céus é semelhante a um proprietário que saiu muito cedo, a 

contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por 

dia e mandou-os para a vinha” (Mt 20,1-2). A parábola do Evangelho abre aos 

nossos olhos a imensa vinha do Senhor e a multidão de pessoas, homens e 
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mulheres, que ele chama e envia para trabalhar nela. A vinha é o mundo 

inteiro (cf. Mt 13,38), que deve ser transformado segundo o plano de Deus 

em ordem ao advento definitivo do Reino de Deus.” 

 Um chamamento do Senhor  

Não é em seu próprio nome que os Responsáveis do Movimento nos 

chamam; é o Senhor quem nos chama através deles. E não é porque 

merecemos, mas porque o Senhor assim o quis, apesar das nossas 

fraquezas, das nossas limitações e nossos pecados. Esse chamamento à 

responsabilidade é antes de qualquer outra coisa um olhar de amor de Deus 

sobre nós, como pessoa, como casal. Do mesmo modo que o chamamento é 

pessoal e não colectivo, a responsabilidade do casal é total e pessoal diante 

do Senhor e diante da instância do Movimento que fez a escolha do casal 

para a função. 

 Um chamamento a um amor maior 

É um chamamento para amar mais: amar mais o Senhor, amar mais os 

outros, amar mais o Movimento e a Igreja. O Senhor pergunta três vezes a 

Pedro: “Pedro, tu amas-me? Amas-me mais que os outros?” Esta é a única 

pergunta, a única condição colocada pelo Senhor que, após a resposta 

afirmativa, diz: “Apascenta as minhas ovelhas”. A primeira pergunta que o 

Senhor nos faz, antes de nos confiar uma responsabilidade, é uma pergunta 

sobre o amor. 

 Um chamamento à conversão 

A responsabilidade que o Senhor nos confia deve ser a oportunidade para 

nos renovarmos no Espírito. É no louvor e na acção de graças, mas também 

no pedido de perdão que o Espírito nos renova. Ele convida-nos a 

conhecermo-nos em verdade, e a irmos ao encontro do outro, a escutar os 
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 divulgar o Movimento e as suas riquezas aos casais, sacerdotes, diáconos 

e  aos organismos diocesanos de pastoral familiar; 

 participar nos trabalhos da pastoral familiar e manter relacionamentos com 

outros movimentos e comunidades que trabalhem com casais e famílias; 

 desenvolver entre os casais das Equipas a consciência da sua missão 

peculiar na Igreja e no mundo; 

 encontrar maneiras novas de comunicar a espiritualidade das ENS. Isto 

requer muita criatividade, já que não existem fórmulas mágicas. Cada 

Sector deve ter em conta o seu contexto social, adaptando-se para que 

cresça o Movimento; 

 estar atento aos sinais dos tempos. 

A “representação” do movimento junto do Bispo da Diocese é feita por 

responsáveis da Região ou do Sector escolhidos pelo Casal Supra Regional 

 

5. Relação com os “Pré-Sectores” e as “Equipas isoladas” 

Os pré-Sectores e os Sectores isolados têm um menor número de equipas do 

que os Sectores urbanos; a equipa de Sector terá, por isso, mais intimidade e 

um número mais limitado de casais disponíveis para as diferentes funções. 

Frequentemente, nestes casos, as equipas têm início ao mesmo tempo ou 

em tempo próximo o que dificulta o apoio ás novas equipas por parte do pré-

sector, por não dispor de número suficiente de equipistas experientes. Por 

isso, é muito importante estabelecer uma relação de entreajuda com os 

Sectores mais próximos. 

Quando os Sectores são próximos uns dos outros, podem estabelecer uma 

relação de entreajuda, sem perder a sua identidade, o que pode ser de 
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A participação na Equipa da Região permite ao CRS partilhar sua experiência 

com a dos outros Casais Responsáveis de Sector. A Equipa da Região 

servirá sempre de bom conselho para todas as questões que poderão surgir 

aos responsáveis de Sector. 

Se a questão é confidencial, o CRS poderá contactar directamente o CRR, no 

momento oportuno. 

É com o CRR que o CRS deverá abordar todos os assuntos relativos à sua 

substituição e planear o final do mandato  

O Casal Responsável Regional pode ocasionalmente organizar actividades 

intersectoriais quando considerar conveniente. 

 

4. Relação com a Igreja e a sociedade 

“Importa que as ENS respondam ao apelo da Igreja para uma nova 

evangelização, baseada no amor humano e na vida familiar. Hoje, a Igreja 

tem grande necessidade de leigos casados, enriquecidos de uma formação 

em que a fé e a vida se nutram mutuamente. Os casais cristãos têm também 

um dever missionário e um dever de ajuda para com outros casais, com os 

quais desejam legitimamente partilhar as suas experiências e manifestar que 

Cristo é a fonte de toda a vida conjugal.” 

(João Paulo II – 50º aniversário da Carta, 1997) 

No caso dos Sectores com base geográfica o CRS é o representante do 

Movimento na sua localidade. Terá, assim, a responsabilidade de: 

 promover a espiritualidade conjugal: fazer resplandecer nos jovens o 

maravilhoso plano de Deus sobre o amor humano, valorizar o sacramento 

do matrimónio como um lugar de amor, um projecto de felicidade e um 

caminho de santidade; 
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outros, a aprender com eles, a deixarmo-nos interpelar pela Sua Palavra e a 

servir como Cristo serviu. 

 

2. Uma resposta 

“E para agir em fidelidade à vontade de Deus, precisamos de ser capazes e 

tornarmo-nos cada vez mais capazes. Sem dúvida, com a graça do Senhor 

que nunca falta, como diz São Leão Magno: “Aquele que vos deu a dignidade 

vos dará a força”; mas também com a colaboração livre e responsável de 

cada um de nós.” 

 Uma resposta de gratuidade 

A convicção do portador de uma mensagem vem-lhe da certeza do seu 

encontro pessoal com Aquele que o enviou. Esta verdade está na base de 

todo o entusiasmo, de toda a coragem, de toda a atitude profética. A alegria 

de experimentar a bondade de Deus dá ao casal, que aceita a 

Responsabilidade, um entusiasmo sem vacilações, porque se apoia no amor 

de Deus. 

 Uma resposta de abandono 

Não estaremos jamais preparados para uma Responsabilidade, nem para o 

serviço que dela decorre. É com a atitude de Maria que precisamos de nos 

abandonar à acção do Espírito, para nos deixar conduzir por Ele. É com um 

coração de pobre que devemos acolher a Responsabilidade, num acto de fé e 

de confiança na Palavra de Jesus: “Vai, eu estou contigo”. É preciso confiar 

que o Senhor inspira e faz crescer em nós as capacidades que Ele nos dá e 

que esses dons são aqueles que nos serão necessários no momento 

oportuno. 



20 

 Uma resposta de abnegação 

A aceitação de um serviço implica já a ideia de renúncia, mas é preciso ir 

mais longe do que isso. “O discípulo não é maior que o seu mestre”. 

É estar pronto a “morrer um pouco pelos outros”, a dar-lhes a nossa vida. Isto 

significa não só dar o nosso trabalho, os “nossos talentos”, o nosso tempo, 

mas também darmo-nos, nós próprios, livremente, na alegria de uma partilha 

sem reservas. 

 

3. Um serviço 

“Os ministérios presentes e operantes na Igreja são todos, embora de 

diferentes modalidades, uma participação no mesmo ministério de Jesus 

Cristo, o Bom Pastor que dá a vida pelas suas ovelhas (cf. Jo 10,11), o servo 

humilde e totalmente sacrificado para a salvação de todos (cf. Mc10, 45)”.  

 Um serviço prestado com desapego 

Nós não somos donos de nossas equipas nem dos serviços que nos confiam. 

O Senhor é o único pastor e o único guia. Nós somos co-responsáveis e 

rejubilamo-nos por tudo o que os outros podem contribuir para o bem das 

nossas equipas.  

A responsabilidade nas equipas é um serviço temporário. Nós não somos 

insubstituíveis, nem somos os guardiães da ortodoxia, nem os únicos 

intérpretes do carisma. Ao contrário, outros casais, com outros talentos vão 

continuar a obra e contribuir para o enriquecimento das ENS. 

 Um serviço pedido ao casal 

É o sacramento do matrimónio que é a fonte de fecundidade no serviço e é 

como casal que nós somos sinal para os outros. Neste serviço, pomos em 
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 seguir as orientações e acolher as solicitações do Movimento. 

(A Responsabilidade nas ENS, 2001) 

 

3. Relação com a Região 

O CRS faz parte da Equipa da Região, devendo participar nas suas reuniões. 

Quando não puder estar presente, deve manter contacto com o Casal 

Responsável Regional para se manter informado. 

As reuniões da Equipa da Região permitem ao Movimento manter contacto 

com as equipas de base, por meio dos CRS, e transmitir-lhes as principais 

orientações e prioridades. Também fomentam o conhecimento e a amizade 

entre os Responsáveis de Sector e da Região. Permitem, ainda, progredir no 

estudo e conhecimento da vida do Movimento e nos assuntos nos quais a 

vida dos Sectores é indispensável. 

Estas reuniões enriquecem o Casal Responsável de Sector espiritual e 

pedagogicamente, razão por que são essenciais. O CRR tem um papel 

importante de ligação a realizar em relação aos Sectores, da mesma forma 

que os responsáveis de Sector, em serem receptivos e mantê-lo informado 

sobre a vida e animação das equipas do Sector, assim como os problemas 

enfrentados.  

É importante convidar o CRR a participar nas diversas actividades 

organizadas no Sector, para que ele decida sobre quais poderá fazer-se 

presente. 

A Equipa da Região reúne, duas ou três vezes por ano (3 a 4 nas Regiões 

das áreas metropolitanas), todos os Casais Responsáveis de Sector e a 

Equipa da Região. 
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 ajudar os casais do Sector a assimilar as orientações do Movimento na 

sua vida espiritual; 

 manter um justo equilíbrio em todas as acções propostas aos casais, que 

habitualmente estão ocupados com diversos compromissos; 

 promover o carisma das ENS, a espiritualidade conjugal 

 

2. Relação com o Movimento 

O CRS deve manter uma relação permanente, em contínua comunicação, 

com o universo do Movimento. Os Sectores estão unidos ao Movimento 

através do Casal Responsável de Sector. 

Relativamente à dimensão internacional do movimento o CRS, tem a função 

de receber e transmitir as informações que lhe são passadas pelo Casal 

Responsável Regional: 

 recebe do Movimento as orientações e directrizes para transmitir às 

equipas, ajudando-as a aceitá-las e a vivê-las; 

 transmite ao Movimento o que vivem as equipas, as suas alegrias, as suas 

dificuldades, as suas dúvidas, as suas aspirações e as suas 

necessidades. 

Além disso, como lideres do Movimento, o CRS têm uma missão particular no 

Movimento, devendo: 

 preservar a identidade do Movimento no seu Sector; 

 sentir-se co-responsáveis pela vida de todo o Movimento; 

 participar nos Encontros do Movimento; 

 estudar e aprofundar os documentos e materiais do Movimento; 
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comum os nossos talentos e as nossas diferentes formas de abordar um 

assunto, que se completam, através do diálogo conjugal, da reflexão 

partilhada, pela totalidade de nossa relação de casal. A oração conjugal é o 

lugar privilegiado onde o Senhor alimenta e ilumina o casal. 

 Um serviço exercido em equipa 

Nas ENS, a Responsabilidade não é exercida de uma forma individual ou 

autoritária. Os Responsáveis devem cercar-se de uma verdadeira equipa, não 

só para dividir o trabalho, mas sobretudo para discernir juntos de forma 

colegial, com a ajuda do Espírito, as verdadeiras necessidades espirituais das 

equipas que lhes são confiadas. Compete ao casal responsável animar essa 

equipa com convicção e entusiasmo, para desenvolver os factores de 

unidade, estimular os dons e talentos de cada um, e favorecer a participação 

de todos. 

 Um serviço dentro do Movimento 

Apesar de ser um serviço exercido em equipa, é o CRS que assume 

directamente a responsabilidade diante do Movimento. Isto supõe que o CRS 

conheça e esteja aberto às necessidades dos casais e das equipas do seu 

Sector e que aja em comunhão com o conjunto do Movimento, na fidelidade 

aos seus carismas e às suas orientações. 

 Um serviço na Igreja 

O nosso serviço caracteriza-se pela nossa especificidade de casais leigos: 

ele está fundado sobre o nosso sacerdócio de fiéis e o nosso sacramento do 

matrimónio e é exercido em complementaridade com os sacerdotes 

conselheiros espirituais. Abertos a todas as dimensões da Igreja universal, 

em união com ela, trabalhamos para fazer da Igreja o Povo de Deus, para 

fazer de nossa responsabilidade um serviço desse Povo. 
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 Um serviço enraizado na Palavra de Deus e na Eucaristia 

Não podemos fazer nada sem recorrer à fonte, sem nos pormos à escuta de 

nosso único Mestre, no silêncio, pela prática assídua da oração. Nós 

guardamos a palavra que nos é dirigida, os acontecimentos que nos 

interpelam. E é meditando tudo isso, interiormente, que as coisas se tornam 

claras e conseguimos discernir a vontade do Senhor. 

 

4. Uma missão 

Aceitar uma tal responsabilidade exige um aprofundamento do sentido do 

compromisso e da missão no Movimento e na Igreja. Inserir a 

responsabilidade do Sector na Missão do Movimento evitará o “carreirismo”. 

A Responsabilidade do Sector enraíza-se na longa TRADIÇÃO do 

Movimento, complementada pela MODERNIZAÇÃO nos métodos de 

administração e de funcionamento, e na realização das actividades do Sector. 

O Responsável de Sector e a sua Equipa de Sector encontram a sua 

inspiração em textos importantes do Evangelho, na Carta e outros 

documentos das ENS, e nas encíclicas referentes à missão dos leigos. 

 

5. Como preparar-se para a responsabilidade do Sector 

Preparar-se para a responsabilidade do Sector é como descobrir um estilo de 

vida: 

- que aprofunda o que já foi vivido na nossa equipa; 

- que nos completa no sentido da nova responsabilidade assumida. 

Certo é que, ao aceitar uma nova responsabilidade, devemos rezar mais, 

abandonando-nos um pouco mais nas mãos do Senhor, tornando-nos mais 
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Recorrer a esses métodos novos de administração e às técnicas de animação 

de grupo conferem credibilidade e segurança aos responsáveis. 

Coordenação da Equipa do Sector 

Uma das funções importantes do CRS é a da coordenação da sua equipa de 

Sector: 

 Repartir colegialmente as tarefas e atribuições na equipa do Sector; 

 Delegar tarefas claras aos casais da equipa de Sector; 

 Confiar tarefas ocasionais e específicas a casais do Sector quando 

necessário; 

 Animar e apoiar os casais nos diferentes compromissos dentro da equipa; 

 Avaliar com os casais da Equipa de Sector os resultados dos trabalhos. 

Animação do Sector 

O CRS trabalhará para fazer crescer o espírito de grupo. Concederá um 

tempo importante da reunião de Sector para a meditação e oração, para 

deixar claro que o trabalho só se realiza com a ajuda do Senhor. 

Sem perder de vista os diferentes aspectos de suas atribuições, o CRS e os 

membros da Equipa de Sector definem juntos as acções de animação do 

Sector que executarão, tendo em mente o seguinte: 

 considerar os casais e as equipas de base como “clientes”; 

 ajudar os casais a serem cristãos dinâmicos; 

 exercer uma liderança que favoreça a reflexão, a sensibilidade, a 

orientação e as prioridades; 

 criar e manter a unidade e a coesão do Sector, o conhecimento mútuo das 

equipas do Sector e sua Ligação com o Movimento; 
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 estimular os casais das equipas de base a viverem plenamente sua fé e o 

sacramento do matrimónio; 

 ajudar os membros das equipas a entenderem o espírito, a pedagogia e as 

orientações do Movimento; 

 formar os casais, preparando-os para a missão dentro e fora das ENS; 

 garantir especial formação dos casais com actividades ou 

responsabilidades específicas nas equipas: CRE, Ligação, Pilotagem, etc. 

Organização das actividades do Sector 

O CRS assume a organização nos diferentes aspectos de sua função. As 

quatro dimensões desta organização, que são parte do processo de decisão 

de toda a actividade humana, aplicam-se aqui também a cada serviço e a 

cada actividade: 

- planeamento: estabelecer prioridades e orientações que devem ser 

assumidas pelos Casais Responsáveis de Equipa; 

- programação: estabelecer um plano de acção anual com as actividades 

prioritárias; 

- organização: realizar o seu plano de acção através das actividades 

programadas; 

- avaliação: proceder a uma realística avaliação do ano e focalizar as 

prioridades para o próximo ano. 

Actualmente, já não se pode contar unicamente com a generosidade e a boa 

vontade para suprir um cargo de responsabilidade nas ENS. A vontade e o 

compromisso devem apoiar-se em métodos convenientemente estruturados e 

adaptados aos tempos modernos. 
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humildes: “Senhor, sozinho eu não posso alcançar nada, mas com Tua ajuda 

eu sou capaz de qualquer coisa”. 

 No plano espiritual 

 Dialogar, através do “dever de se sentar”, uma vez que a 

responsabilidade do Sector é assumida em casal e o casal deve 

preservar o seu equilíbrio. 

 Orar mais do que no passado, dando um primeiro lugar à intercessão 

por todos os casais do Sector, com ênfase para todos os casais que 

as ENS podem ajudar. 

 Alimentar-se com a Palavra de Deus e os sacramentos para 

preservar a missão confiada pelo Senhor. 

 No plano humano 

Enraizadas nas atitudes evangélicas, algumas atitudes humanas precisam de 

ser adquiridas, conservadas e desenvolvidas para apoiar e consolidar o 

encargo da Responsabilidade, ao longo do mandato do Casal Responsável 

de Sector. 

É evidente que o Casal Responsável de Sector não é obrigado a possuir 

todos estes atributos. No casal, os esposos individualmente complementam-

se um ao outro através das suas forças e talentos. Existe também a 

complementaridade dos membros de sua equipa de Sector e a graça de 

estado associada a toda a Responsabilidade. 

A lista de atitudes, que segue, está longe de ser exaustiva. É oferecida como 

sugestão de reflexão a quem aceita o chamamento para liderar o Sector e 

como características complementares num grupo: 

 Amor às Equipas de Nossa Senhora; 

 Amor às pessoas e casais; 
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 Abertura de coração e de espírito; 

 Respeito por si e pelos outros; 

 Verdade e honestidade; 

 Dinamismo e determinação; 

 Confiança em si e na sua equipa; 

 Entusiasmo; 

 Discernimento; 

 Trabalhar com realismo e humildade; 

 Agir segundo as suas forças e os seus limites; 

 Enfrentar os desafios com confiança; 

 Sentido de responsabilidade; 

 Saber justificar as suas decisões e as suas posições; 

 Tomar decisões finais; 

 Tradição e inovação; 

 Ser capaz de se limitar; 

 Medir o tamanho dos seus projectos; 

 Partilhar as tarefas; 

 Contar com os recursos existentes; 

 Utilizar a complementaridade das pessoas 

 No plano funcional 

  Informar-se, para conhecer melhor o Movimento, através do CRR e 

com os Responsáveis de outros Sectores. 
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 A Ligação deve ser pessoal pelo contacto e pela comunicação. A forma e 

os métodos da Ligação devem ser adaptados às situações e 

possibilidades de cada sector, para favorecer a vida das equipas. 

 Os membros da Equipa de Sector podem assumir a Ligação directamente 

ou realizá-la através de casais designados pelo CRS. 

(Guia das ENS) 

Formar 

“As Sessões de Formação são tempos importantes na vida das equipas. O 

seu objectivo é formar os equipistas ou aprofundar o conhecimento do 

espírito e dos métodos do Movimento. Dando aos equipistas esta 

oportunidade, para aprofundar a proposta de vida das ENS, eles tornam-se 

mais seguros no seu compromisso. Passam a viver melhor o Movimento e 

são mais capazes de desempenhar as suas responsabilidades.” (Guia das 

ENS). 

Em sintonia com a Equipa de Sector e em consonância com o CRR, cabe ao 

CRS ajudar os casais do seu Sector a obterem a formação adequada nos 

métodos específicos das ENS e a abrirem-se às questões referentes à Igreja 

local e universal. 

Ao CRS caberá: 

 ajudar os casais a perceber a presença de Deus na história diária 

individual e da sociedade; 

 estudar com os equipistas os documentos do Movimento; 

 compartilhar com eles sobre a vida da Igreja e da sociedade; 

 motivar os equipistas a participarem nos encontros e actividades do 

Sector; 
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para que a implementação ocorra com tranquilidade. A oração ajuda o 

discernimento. 

Na prática, consiste em: 

 ajudar os casais a viver plenamente o seu sacramento do matrimónio e a 

tornarem-se cristãos dinâmicos na Igreja e na sociedade; 

 ajudar as equipas a tornarem-se verdadeiras comunidades cristãs; 

 criar e manter a unidade e coesão do Sector, o conhecimento recíproco 

das equipas e os seus vínculos de solidariedade e de pertença, ao 

conhecer e aprofundar as orientações do Movimento, a fim de que estas 

constituam uma ajuda para a vida espiritual dos casais; 

 garantir um justo equilíbrio entre todas as actividades propostas aos 

casais, que já estão demasiadamente comprometidos em várias 

actividades; 

 encorajar os casais das equipas a expandir a sua missão dentro e fora do 

Movimento. 

(A Responsabilidade nas ENS) 

Ligar 

A Ligação é indispensável para a construção de um espírito de comunidade e 

unidade, para dar o sentido de pertença ao Movimento e fidelidade aos seus 

objectivos e ao carisma fundador. 

 A Ligação garante a transmissão da vida no sentido vertical (equipas com 

o Movimento) e no sentido horizontal (as equipas entre si). 

 A Ligação não é somente uma experiência de comunicação, mas também 

um verdadeiro anúncio da Boa Nova: tem uma dimensão evangelizadora. 
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 Traçar um perfil do Sector, para bem conhecer: as equipas 

(composição, idades, caminhadas, etc.), os responsáveis de equipa, 

os conselheiros espirituais, os casais que exercem uma função de 

responsabilidade (pilotagem, ligação, informação...), os casais que 

já tiveram uma responsabilidade nos quadros do Movimento, etc. 

  Formar-se, através de sessões propostas pela Região e pelo 

Movimento. 

 Deixar-se ajudar: organizar uma equipa de Sector, para trabalhar 

em Colegialidade. 

 No plano da Formação 

A transmissão do espírito da Responsabilidade e do compromisso na missão 

do Movimento não acontece pela simples leitura de um documento, onde as 

tarefas e a função do Casal de Sector estão descritas. 

Recomenda-se, fortemente, que uma sessão de formação seja oferecida aos 

casais que assumem a função de responsabilidade de um Sector. Deve ser 

organizada de modo a satisfazer as necessidades do Sector. 

Os documentos do Movimento são uma ajuda muito importante e devem ser 

estudados com atenção e interesse para motivar a reflexão sobre a 

responsabilidade de cada um. O Responsável de Sector e a sua equipa 

devem ter a mão os documentos básicos do Movimento: a Carta (1947), O 

que é uma Equipa de Nossa Senhora (1977), A Responsabilidade nas ENS 

(1993), Guia das ENS (2001), o Exercício da Colegialidade nas ENS (2002) e 

Chamamento ao Serviço nas ENS (2004). 

O CRS dedicará sua atenção não apenas às directrizes e prioridades do 

Movimento, para que elas sejam respeitadas, mas também ao espírito que 

deu origem e que continua a impulsionar as ENS, para que seja bem 

compreendido. 
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O CRS compreende e aceita as regras necessárias para o bom andamento 

de seu Sector e do Movimento inteiro. Participa, ainda, nas Sessões de 

Formação e assume as orientações, as prioridades e projectos do 

Movimento, para logo os transmitir ao seu Sector. 
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CAPITULO 3 

PAPEL E FUNÇÃO DO CASAL RESPONSÁVEL DE SECTOR  

“Frequentemente, para o mundo, o termo “responsabilidade” é sinónimo de 

força e poder. Quando Cristo lavou os pés dos discípulos, Ele mostrou-nos 

uma maneira diferente de exercer a nossa Responsabilidade nas ENS, 

colocando-nos ao serviço de  

nossos irmãos e irmãs. Nas ENS a Responsabilidade é um convite a um 

amor maior e toda a Responsabilidade é um chamamento ao serviço. 

As Responsabilidades, nas ENS, são assumidas por casais, pelos dois 

cônjuges que assumem essas equipas de serviço, com a ajuda de outros 

casais, assistidos por um sacerdote como Conselheiro Espiritual, em clima de 

co-responsabilidade, de colegialidade e comunhão.” (Guia das ENS) 

 

1. Relação com as equipas do Sector 

Em relação às equipas do Sector, o CRS e a sua Equipa de Sector assumem 

a animação espiritual, a ligação, a formação, a organização de actividades, a 

difusão do Movimento (Guia das ENS ).  

Animar (dar vida) 

Tendo em conta as orientações propostas pelo Movimento, as necessidades 

particulares do Sector e da Região, o CRS e a sua equipa devem: 

 escolher a melhor maneira de ajudar os casais do Sector a viver os meios 

propostos pelo Movimento; 

 elaborar e aplicar um plano pastoral para o Sector, com um plano de 

acção a partir dos balanços. Isto é um trabalho contínuo a ser realizado 

pelo CRS com a Equipa de Sector. Deve ser projectado com antecedência 


