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Conclusão 

Perante a escassez de padres, convém implementar o sistema de 

acompanhamento espiritual, gerido e animado pelo sector ou pela região, 

conforme as necessidades, a partir do convite a religiosos, religiosas, 

diáconos, leigos celibatários ou viúvos com formação específica para o efeito. 

Padre Conselheiro Espiritual ou Acompanhante Espiritual, ambos são “meros 

servidores” ao serviço de uma missão na equipa e nas Equipas de Nossa 

Senhora e, através dos seus casais, na família, na Igreja e no Mundo. 
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alcancem novas formas de viver mais conformes com a dignidade humana». 

(Christifideles laici, nº 34) 

«A Igreja domestica é chamada “com o seu exemplo e com o seu 

testemunho” a iluminar “aqueles que procuram a verdade”». (Familiaris 

Consortio, nº 54) 

Condições para a implementação do Acompanhante Espiritual (AE) 

A fim de garantir o sucesso da implementação dos Acompanhantes 

Espirituais nos países que deles têm necessidade, sugerem-se algumas 

estratégias: 

 O Acompanhante Espiritual será sempre convidado pelo Movimento e não 

pela equipa. 

 Recebe mandato do Movimento para uma equipa determinada por um 

tempo determinado, que não deve ser superior a 3 anos, renovável uma 

vez. 

 Mesmo casado, exerce o seu serviço a título pessoal e não em casal. 

 Será escolhido segundo critérios bem precisos, enumerados mais acima. 

 É necessário criar as condições para que os Sectores ou as Regiões 

estruturem o serviço dos Acompanhantes Espirituais. 

 Sugere-se a criação de uma equipa de discernimento e de formação (ao 

nível adequado das estrutura de cada Supra-Região ou Região) para 

examinar ou suscitar candidaturas e propor a formação requerida após o 

censo dos AS candidatos. 
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O acompanhamento espiritual não garante a plenitude da missão do 

sacerdote na equipa; é um serviço que garante algumas das «funções de 

conselheiro espiritual». Referindo-nos a textos recentes do Magistério, 

poderíamos defini-las do seguinte modo: 

 Missão de catequese: 

«Em relação às novas gerações, os fiéis leigos devem dar um precioso 

contributo, necessário como nunca, com uma obra sistemática de 

catequese». (Christifideles laici, nº 34) 

 Missão de evangelização e de santificação: 

«Os fiéis leigos, precisamente por serem membros da Igreja, têm por vocação 

e por missão anunciar o Evangelho. Para essa obra foram habilitados e nela 

empenhados pelos sacramentos da iniciação cristã e pelos dons do Espírito 

Santo».(Christifideles laici, nº 33) 

 Missão de comunhão: 

«Uma tal família torna-se evangelizadora de muitas outras famílias e do 

ambiente no qual está inserida. A futura evangelização depende em grande 

parte da Igreja doméstica. Esta missão apostólica da família tem as suas 

raízes no baptismo e recebe da graça sacramental do matrimónio uma nova 

força para transmitir a fé para santificar e transformar a sociedade actual 

segundo o desígnio de Deus…». (Familiaris Consortio, nº 52) 

 
 Missão de testemunho e de discernimento: 

«A síntese vital que os fiéis leigos souberem fazer entre o Evangelho e os 

deveres quotidianos da vida será o testemunho mais maravilhoso e 

convincente de que não é o medo, mas a procura e a adesão a Cristo, que 

são o factor determinante para que o homem viva e cresça, e para que se 
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Faz parte do papel das Equipas de Nossa Senhora ajudá-los a progredir no 

amor a Deus, no seu amor mútuo e no amor ao próximo. 

Quem poderia assegurar este acompanhamento? 

Este acompanhamento espiritual poderia ser assegurado por pessoas 

competentes, sensatas e de bom conselho, escolhidas segundo os critérios 

seguintes: 

 vida de oração e discernimento espiritual, 

 conhecimentos e formação em matéria de fé e de teologia, 

 boa inserção na Igreja e relação aberta com a hierarquia local: experiência 

de compromisso pastoral e abertura à Igreja e ao mundo, 

 concepção positiva do matrimónio: equilíbrio e maturidade pessoais, 

equilíbrio e maturidade de casal (capacidade de tomar distância e de não 

ser demasiado marcado pela sua própria história pessoal e conjugal), 

 conhecimento fiel e dinâmico do carisma e dos métodos das ENS e 

experiência de compromisso nas Equipas, 

 concepção do acompanhamento espiritual como um serviço temporário e 

não como um poder ou uma pertença definitiva. 

Compete ao responsável de sector, em ligação com o conselheiro espiritual 

de sector, convidar pessoas que possam desempenhar esta missão. 

 
Como definir este acompanhamento? 

Não se deve confundir o acompanhamento espiritual com as funções de 

pilotagem ou de ligação; por isso, exclui-se a possibilidade de ser exercido 

por um casal, por mais bem formado que seja. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Cada Equipa deve contar com a colaboração de um Sacerdote. Na Equipa, 

comunidade de Igreja, ele não é somente um Conselheiro Espiritual, mas cumpre a 

sua função sacerdotal, “torna presente Cristo como cabeça do corpo”. Guia das ENS 

O lugar e o papel do Sacerdote Conselheiro Espiritual no seio da equipa 

foram objecto de vários textos do Movimento. Nestes últimos anos têm 

surgido novas interrogações que levaram a ERI e o Colégio Internacional 

(ERI/SR) a retomar o estudo aprofundado deste assunto. 

O presente documento é o fruto da reflexão e da experiência das ENS ao 

longo dos anos. Reafirma que o Sacerdote Conselheiro Espiritual é uma 

opção fundamental que faz parte do carisma do Movimento. Todos os 

membros do Colégio Internacional são unânimes sobre este ponto. Esta 

unanimidade não provém apenas da fidelidade ao carisma fundador mas 

também da convicção profunda da importância do papel do Sacerdote na 

Equipa. Esta convicção, reforçada num discernimento colegial, fundamenta-

se na experiência vivida pelo Movimento. 

Como não podia deixar de ser, estas páginas foram escritas principalmente 

para os Sacerdotes. Pretendem definir, o mais claramente possível, o que 

são as suas funções na Equipa e fornecer ao Sacerdote uma ferramenta que 

o ajude, o mais eficazmente possível, na sua obra junto dos casais. Os 

Sacerdotes deverão utilizá-lo lealmente e aceitar o Movimento tal qual é, 

tanto na sua organização como no seu espírito. 

Não queremos que este manual seja um documento redutor porque sabemos 

o muito que há ainda a descobrir nesta vivência comum, de Sacerdotes e 

casais, nesta partilha entre os sacramentos da Ordem e do Matrimónio e nas 

graças desta comunhão. 
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 Ou a equipa é constituída por casais com formação suficiente para 

caminhar sozinha, 

 ou então a equipa pode ter necessidade, sobretudo no arranque, de um 

«acompanhamento espiritual temporário» até se encontrar um padre ou até 

a equipa poder caminhar sozinha. 

Em ambos os casos, é o padre conselheiro espiritual de sector (ou o padre 

conselheiro espiritual de região, se ainda não existir sector) quem assegurará 

a presença sacerdotal na equipa. 

Compete ao responsável de sector, em ligação com o padre conselheiro 

espiritual de sector (ou às instâncias responsáveis equivalentes nos lugares 

onde o Movimento se implanta) e de acordo com a equipa em causa, 

encontrar a solução que mais bem se adapte a cada caso concreto. 

Isto implica que todas as equipas de sector, de região ou de Supra-Região 

devam ser acompanhadas por um padre conselheiro espiritual. 

 
1.4. Acompanhamento Espiritual 

Referimos no parágrafo anterior uma noção nova nas Equipas, a do 

acompanhamento espiritual. Tentemos precisar os seus diferentes aspectos. 

Mas lembremos que esta situação só deve ser considerada depois de 

esgotadas todas as possibilidades indicadas acima. 

 
Porquê este acompanhamento espiritual? 

Em todo o lado se observa a mesma realidade: muitos jovens casais 

desejosos de entrar nas Equipas não receberam uma formação catequética e 

doutrinal profunda e carecem de pontos de referência sólidos em que possam 

fundamentar a sua vida de casal cristão. 
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Os responsáveis de sector e o padre conselheiro espiritual de sector deverão 

suscitar uma reflexão por parte dos equipistas e encorajá-los a abordar com 

franqueza esta questão em equipa. 

Podem considerar-se outras soluções: 

 Presença do padre conselheiro espiritual da equipa de duas em duas ou de 

três em três reuniões; 

 presença do padre no princípio e no fim do ano, contactos com ele entre 

essas duas presenças e recurso a ele em caso de dificuldade séria; 

 uma equipa mais madura poderia voluntariamente renunciar à presença 

permanente do padre, de acordo com ele, para o disponibilizar para uma 

equipa em princípio de vida. 

Isso permitiria: 

 Ou tornar menos penosa para um padre a sua presença na equipa e, 

assim, facilitar a decisão dos padres hesitantes 

 ou garantir a presença de um padre em várias equipas. 

Isto poderia e deveria ser também uma oportunidade para realçar o 

significado da sua presença na equipa. 

 
1.3.Equipas que caminham sem padre 

O angustiante problema da escassez real de padres em muitos países não 

deve impedir nem a formação de novas equipas nem a caminhada 

equilibrada das que existem. 

Podem considerar-se duas situações: 
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2. AS ENS SÃO UMA RESPOSTA AOS ANSEIOS DOS CASAIS 
 
Há, da parte de muitos leigos, um grande desejo de viver integralmente a sua vida 

cristã, a convicção de que a procura da santidade não é apenas apanágio de certos 

estados de vida mas que está ao alcance de todos e ao mesmo tempo, a vontade 

consciente e lúcida da parte destes casais de se santificarem no quadro de vida em 

que Deus os colocou. Padre Henri Caffarel 

As Equipas de Nossa Senhora nasceram para dar resposta a estas 

necessidades. Fundadas em 1947, data da publicação da Carta, tiveram a 

sua origem em 1939, data da primeira reunião da primeira equipa. 

As ENS ao pretenderem responder às necessidades dos casais cristãos 

unidos pelo sacramento do matrimónio esforçam-se por lhes dar: 

 uma espiritualidade conjugal e familiar em que o sacramento do 

matrimónio é a base do casal e da família, onde “amor” e “matrimónio” 

estão definitivamente ligados, levando-os a viver a paternidade e 

maternidade, não apenas no seu aspecto de fecundidade mas como 

colaboração na obra de Deus que tem muitos caminhos e muitas formas; 

 uma vida de Equipa onde os casais possam pôr em prática o estímulo e 

a entreajuda, mas onde também aprendam a rezar e realmente rezem em 

conjunto, fazendo da sua equipa uma comunidade cristã, reunida em 

nome de Cristo e atenta à Palavra do Senhor; 

 uma preocupação por todos os seus irmãos, lembrando aos casais 

que se devem tornar trabalhadores zelosos e corajosos na sociedade e 

na Igreja, estimulando-os a descobrir todos os aspectos da sua vocação e 

ajudando-os a tomarem consciência da força que vem do Espírito Santo 

para os cumprirem devidamente. 
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Como fazê-los descobrir que este tipo de evangelização com uma pequena 

comunidade tem repercussões extraordinárias? Como motivá-los? 

A nível pessoal: 

 Por um testemunho de vida coerente e uma conversa pessoal e profunda, 

falando a partir da própria vida e não numa linguagem abstracta, 

 pelo testemunho de uma vida comprometida no serviço aos outros e na 

Igreja, fazendo-os compreender que as Equipas não são «meros 

consumidores espirituais», 

 pela hospitalidade e pela oferta de uma amizade generosa. 

A nível da hierarquia da Igreja: 

 Falando com o bispo antes de introduzir as Equipas numa diocese, 

 fazendo tudo para que os bispos reconheçam bem as ENS como 

Movimento que dá aos casais uma espiritualidade própria, os forma e os 

leva a comprometer-se como presença da Igreja no mundo, 

 enviando-lhes toda a documentação publicada pelo Movimento. 

 
1.2. Participação parcial do padre na vida da equipa 

Perante a dificuldade de se conseguir a situação ideal, é preciso mudar o 

nosso estado de espírito e encontrar maneiras menos exclusivas de 

participação do padre na vida da equipa. 

Uma equipa que tem a alegria de caminhar com um padre devia estar atenta 

às necessidades do sector e dispor-se a eventualmente mudar a sua forma 

de vida para responder a essas necessidades. 
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 para não deixar as equipas procurar soluções arriscadas, esquecendo os 

princípios, 

 para manter a unidade e os sinais identificativos do Movimento resolvendo 

esta dificuldade de uma forma comum, 

O Colégio propõe a implementação do Acompanhamento Espiritual das 
equipas. 

Houve consenso total entre os membros do Colégio quanto ao facto de que o 

recurso a um Acompanhante Espiritual não padre deve ser vivido como uma 

solução transitória. O Acompanhante Espiritual deverá ser uma excepção e 

não a regra. Deve, pois, sempre que possível, dar-se prioridade a um padre, 

privilegiando as equipas novas. Da mesma forma, deve privilegiar-se a 

participação parcial de um Padre Conselheiro Espiritual em duas ou mais 

equipas. 

Se nenhuma destas soluções for possível, podem procurar-se encontrar 

outras soluções: religiosos e religiosas, diáconos, leigos membros das ENS, 

mas em caso algum deve um casal ser designado Acompanhante Espiritual. 

O Acompanhante Espiritual oferecerá o seu serviço exclusivamente às 

equipas de base; o Conselheiro Espiritual de Sector e de Região deverá ser 

sempre um padre. 

 
1.1. Sensibilização e motivação dos padres 

Cada equipa deve assegurar-se da participação de um padre. Este princípio 

deve ser seguido na medida do possível. A situação ideal é sempre a da 

equipa com um Padre Conselheiro Espiritual: é preciso, em primeiro lugar, 

procurar com perseverança e não desistir às primeiras dificuldades. 
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3. COMO SE ORGANIZAM AS ENS PARA DAR RESPOSTA AOS CASAIS 

As Equipas são constituídas por 5 a 7 casais, e um Conselheiro Espiritual. 

Cada Equipa reúne-se uma vez por mês na “reunião mensal”. Cada reunião 

tem cinco partes: a refeição, a oração, a partilha dos pontos concretos de 

esforço, o pôr em comum das nossas alegrias e preocupações e a discussão 

do tema de estudo, e termina com a oração do Magnificat. Quando sente 

necessidade, a Equipa toma a iniciativa de organizar outros encontros de 

amizade. 

A estrutura do Movimento vai sendo construída à medida que este vai 

crescendo e que as Equipas necessitam. 

Um conjunto de Equipas forma um Sector. Um conjunto de Sectores forma 

uma Região. Um conjunto de Regiões forma uma Província. Um conjunto de 

Províncias forma uma Supra Região. As Supra-Regiões agregam-se em 

Zonas e estão ligadas à Equipa Responsável Internacional (ERI). Todos os 

anos a ERI e os casais responsáveis Supra-Regionais encontram-se numa 

reunião. A esta estrutura dá-se o nome de Colégio Internacional. 

Todas estas estruturas têm um Conselheiro Espiritual proveniente de um 

equipa de base e são animadas por casais que rotativamente e em equipa 

assumem essa responsabilidade. 

Cada Equipa não vive isolada, é acompanhada, ligada, por um Casal de 

Ligação que pertence à Equipa de Sector, que a auxilia e lhe permite estar 

em contacto com o Movimento em espírito de comunhão (ver o manual “O 

Casal de Ligação”). 

Toda esta organização pode parecer, à primeira vista, complicada e 

supérflua. Mas a verdade é que nasceu da experiência, foi a ambição das 

próprias Equipas, que querem ser uma verdadeira “Equipa de Equipas”. O 

Movimento quer levar cada casal a descobrir que, assim como sentiu 
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necessidade, para chegar a Deus e aos seus irmãos, de se agrupar em 

Equipa com outros casais, também a sua Equipa tem necessidade de amparo 

e da entreajuda de outras Equipas para realizar os seus fins. 

 

Os Documentos 

As Equipas têm uma série de documentos fundadores que foram evoluindo 

ao longo do tempo e que definem o seu espírito, os objectivos e os métodos. 

O último destes documentos é “O Guia”, que tem como anexos a Carta 

fundadora (1947), o Complemento à Carta (1976) e o Segundo Fôlego 

(1987). 

O Movimento tem também Manuais para as diferentes responsabilidades e 

documentos sobre a sua metodologia para ajudar todos os casais a melhor 

viver a sua proposta. Todos os casais e Conselheiros Espirituais são 

convidados a lê-los, a aprofundá-los e a aplicá-los. 

 

O Espírito 

É difícil resumir o espírito do Movimento em algumas linhas, todavia, o 

Espírito das Equipas “Vem e Segue-me”, como o da Igreja, de que ele é 

apenas reflexo, quer ser em primeiro lugar tradição viva, chama que se 

transmite de pessoa para pessoa, de casal para casal, de Equipa para 

Equipa. 

Há algumas orientações que caracterizam este espírito: 

 a vontade de santificação no quadro de vida em que Deus colocou os 

casais, a vontade de entreajuda espiritual e material, a descoberta e 

difusão da espiritualidade conjugal e a vontade de dar testemunho desta 

graça, que é para nós, o sacramento do matrimónio. 
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 Sublinha também a necessidade de explicitar esta realidade vivida e de 

aprofundar ainda o significado da presença do padre na equipa: para tanto, 

propõe alguns elementos de reflexão. 

A Equipa Responsável Internacional fez uma análise comparativa das 

reflexões das Supra-Regiões e das Regiões, mantendo como ponto de 

referência o documento da ERI de 1993. Foi apresentada ao Colégio uma 

síntese que levou a uma última reflexão e definiu as linhas orientadoras em 

relação à falta de padres conselheiros espirituais: 

«Os membros das Equipas de Nossa Senhora vivem no mundo de hoje, 

fazem plenamente parte dele e querem ser “fermento na massa”. É por isso 

que precisam de discernir continuamente os sinais dos tempos para descobrir 

a nova realidade e as necessidades que ela implica para os casais de hoje» 

(Guia das ENS). 

As recomendações, enunciadas a seguir, que a ERI pretende pôr ao serviço 

das ENS de todo o mundo são, pois, resultado desta vontade de 

discernimento dos sinais dos tempos que as Equipas decidiram fazer sempre 

com a assistência do Espírito Santo e definem a posição oficial do Movimento 

a este respeito. 

 
1. Situação actual em alguns países 

Alguns países, perante estas dificuldades, foram levados a adoptar soluções 

particulares. 

 Para evitar uma generalização sem coerência e responder a uma 

necessidade real e urgente, 
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Anexo 
 

PERANTE A ESCASSEZ DE SACERDOTES, QUE FAZER? 

O aumento do número de equipas e a diminuição do número de padres 

tornam cada vez mais difícil, sobretudo em alguns países, a presença de um 

padre junto de cada equipa. Somos, pois, levados a procurar respostas para 

esta dificuldade se não quisermos interromper a formação de novas equipas 

nos países em que a escassez de padres é uma dolorosa realidade. 

A Equipa Responsável Internacional decidiu abordar esta questão com os 

membros do Colégio na reunião do Rio de Janeiro, em Julho de 2004. Foi 

decidido que o Colégio devia reafirmar a sua posição face à acelerada 

diminuição de padres conselheiros espirituais no mundo, dando espaço para 

se adaptarem as soluções em função das situações específicas de cada país 

e para se fazerem experiências. 

No Colégio do Rio, a ERI propôs ainda uma reflexão sobre a especificidade 

do que se pede aos padres conselheiros espirituais, a fim de iluminar as 

opções a tomar no caso de algumas equipas não poderem contar com a sua 

presença. 

O Movimento das Equipas de Nossa Senhora: 

 Reafirma, em primeiro lugar, que a escolha do padre conselheiro espiritual 

é uma opção fundamental, que não pode ser modificada porque faz parte 

do carisma do Movimento. 

 Todos os membros do Colégio Internacional são unânimes neste ponto. 

Esta unanimidade provém não da mera fidelidade ao texto da Carta de 

1947 mas da profunda convicção da importância do papel do padre na 

equipa. Esta convicção, reforçada num discernimento colegial, fundamenta-

se na experiência vivida desde os primeiros anos do Movimento. 
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 a vontade de que os contactos dentro do Movimento sejam sempre o 

mais vivos possível, sejam sempre relações de pessoa a pessoa. 

 o querer ter uma disciplina, uma regra que nos guie. 

Outras perspectivas que ficarão mais claras ao longo destas páginas revelar-

se-ão ainda mais na própria vida da Equipa. 
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10. CONCLUSÂO 

Como foi dito nas observações preliminares deste manual, ele não pretende 

dizer tudo. Pensamos, no entanto, que prestamos um serviço aos Sacerdotes 

que entram para o Movimento e que ainda não o conhecem, dando-lhes 

alguns esclarecimentos de ordem prática que os ajudarão a orientar-se dentro 

da documentação que têm à sua disposição para realizar bem o seu papel 

junto dos casais da sua equipa. 

Não se pode concluir este documento sem lembrar a importância da oração: 

é preciso rezar pelas vocações. O Conselheiro Espiritual deve recordar à 

equipa que, como famílias cristãs devem rezar constantemente pelas 

vocações sacerdotais e, muito embora respeitando os seus caminhos de fé, 

ajudar os seus filhos a responder a um apelo do Senhor. 

A Igreja e o mundo precisam de Sacerdotes, o nosso Movimento também. É 

no seio das famílias que as vocações nascem e, neste aspecto, os casais das 

Equipas de Nossa Senhora, têm uma responsabilidade no futuro da Igreja. 

“A família deve educar os filhos para a vida, de forma a permitir que cada um cumpra 

plenamente o seu dever, conforme a vocação que recebeu de Deus. Com efeito, a 

família aberta aos valores transcendentes, ao serviço do próximo, ao cumprimento 

generoso e fiel das suas obrigações e sempre consciente da sua participação no 

mistério da cruz gloriosa de Cristo, torna-se o primeiro e o melhor seminário da 

vocação a uma vida consagrada ao Reino de Deus”. 

(Familiaris Consortio, 53) 
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sentido comunitário. Em Equipa, pequena comunidade cristã, o Pôr em 

Comum é uma forma prática e concreta de sermos verdadeiramente igreja. 

O CE também colocará questões da sua vida, paróquia ou serviço, que achar 

oportuno partilhar com os casais porque também é importante que eles 

compreendam e rezem pelas suas preocupações e alegrias. 

5. O Tema de estudo 

O Conselheiro Espiritual intervém para ensinar e ajudar a descobrir a vida 

cristã em toda a sua amplitude. Não sobe para isso ao púlpito e não deve 

considerar a Equipa como auditório preparado para ouvir lições ou sermões. 

Da mesma maneira que não deve substituir o Casal Responsável na direcção 

da Equipa, também não deve tomar o lugar do Casal Animador na altura da 

discussão do tema. Deve, portanto, deixar este casal dirigir a discussão. 

Intervém apenas, seja para emendar um erro doutrinal ou espiritual, seja para 

indicar a visão de Deus e da Igreja sobre determinado assunto, seja para 

ajudar os casais a julgar uma situação concreta sob o prisma cristão. É 

vantajoso, por vezes, deixar que os casais esclareçam por si só os problemas 

e esperar o momento em que, não podendo progredir mais sozinhos, pedem 

ao Sacerdote para tomar parte na discussão e esclarecê-los do ponto de vista 

da fé. O Conselheiro Espiritual deixa aos casais toda a iniciativa, aceitando 

mesmo aprender imenso com eles em todos os domínios que lhe são 

próprios, mas dizendo a palavra final ou tirando a última conclusão, porque o 

seu papel é essencialmente o de assumir tudo para depois orientar tudo para 

Deus. 

Será proveitoso que, a certa altura da reunião, que deve ser combinada com 

o Casal Responsável, o Conselheiro Espiritual dê algumas explicações sobre 

o tema da reunião do mês seguinte, que possam ajudar os casais a prepará-

lo melhor. 
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4. O SACERDOTE, FUNDAMENTAL DESDE A FUNDAÇÃO DAS ENS 

Deve evitar-se dizer unicamente Conselheiro Espiritual para falar do 

Sacerdote Conselheiro Espiritual para que não existam ambiguidades, 

reservando a denominação Acompanhante Espiritual (ver anexo) para as 

pessoas que, não sendo padres, asseguram um conselho espiritual nas 

equipas. 

O texto da Carta diz: 

“Cada equipa deve providenciar pela presença dum Sacerdote. Com efeito, é 

indispensável a presença de um padre, pois não há planos de trabalho que 

possam substituir o seu contributo doutrinário e espiritual. O padre não dá 

apenas os princípios, mas ajuda ainda os casais a procurar traduzi-los na sua 

vida. Esta colaboração é frutuosa. Padres e casais aprendem a compreender-

se, a estimar-se e a apoiar-se”. 

O texto não diz: “Cada equipa deve providenciar pela presença duma pessoa 

sábia e de bom conselho que possa dar uma assistência espiritual”. Diz 

expressamente “dum Sacerdote”. 

O complemento à Carta (1977) acrescentou: «O padre, que “torna Cristo 

presente como cabeça da comunidade” (Sínodo dos Bispos – 1971), vai 

ajudá-la a não perder de vista a sua verdadeira finalidade e razão de ser». 

O Guia das ENS (2001), quase 60 anos após a publicação da Carta, 

constatou a dificuldade das equipas encontrarem Padres Conselheiros 

Espirituais: 

«Cada equipa deve assegurar-se da participação de um padre. […] Se a 

equipa não puder contar com a participação de um padre conselheiro 

espiritual, cabe aos responsáveis do Sector, fiéis às linhas mestras do 

Movimento, fazer com que ela tenha um “Acompanhante Espiritual 

temporário”» 



14 

Desde sempre, o Movimento, pede aos Sacerdotes para serem Conselheiros 

Espirituais (CE) das equipas. É esta a nossa tradição e a nossa vontade 

firme. O que esperamos do Conselheiro Espiritual é, antes de tudo, que ele 

seja Sacerdote e desempenhe primeiro que tudo na equipa, comunidade 

eclesial, a sua função sacerdotal, “tornar Cristo presente como Cabeça do 

Corpo” (Sínodo dos Bispos, 1971). 

A equipa de casais, “reunidos em nome de Cristo” e constituindo como que 

uma pequena célula do seu Corpo, tem necessidade do Sacerdote que 

representa o Cristo Cabeça e a torna uma autêntica “pequena Igreja”. Este 

aspecto é fundamental. Seja de que maneira for (e as circunstâncias poderão 

levar a determinadas adaptações), cada equipa deve ser assistida por um 

Sacerdote. 

Os Estatutos Canónicos do Movimento, aprovados definitivamente em 26 

de Julho de 2002 pelo Conselho Pontifício para os Leigos, definem também o 

papel do Sacerdote Conselheiro Espiritual, no artigo 7º: “Os sacerdotes 

trazem às equipas a graça insubstituível do seu sacerdócio; eles não 

assumem a responsabilidade do governo; é essa a razão pela qual eles são 

chamados “Conselheiros Espirituais”.  

* * * 

A linha seguida pelo Movimento até hoje é portanto clara e coerente: o que 

desde o princípio se quis foi que o Conselheiro Espiritual fosse um Sacerdote 

no desempenho do seu sacerdócio ministerial. 
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Está atento para que a Partilha decorra num clima de luz, lealdade e 

coragem, mas também num clima de optimismo baseado na confiança em 

Deus e na ajuda fraterna entre os casais. 

4. O Pôr em Comum 

O Pôr em Comum é o tempo livre da reunião mensal. Permite a cada um 

abordar os problemas de toda a ordem que o preocupem ou as alegrias que 

quer partilhar e que não têm lugar nas outras partes da reunião. 

É o grande meio de levar os casais a tomarem consciência das exigências da 

vida cristã em todos os domínios (família, profissão, sociedade, Igreja,...). O 

CE tem no Pôr em Comum ocasião única de se informar pessoalmente, 

através do contacto directo com os casais, sobre os problemas que se põem 

aos casais nos campos mais variados. Isto poderá ser-lhe muito útil no seu 

contacto com outros casais e na sua intervenção na Igreja. 

Intervém, não para impor soluções, mas para que os casais se ajudem uns 

aos outros a encontrá-las, para que cada um descubra ao mesmo tempo a 

sua personalidade e a sua vocação, enfim, para que cada um julgue as 

coisas, não segundo aquilo que deseja ou gosta, mas segundo o que Deus 

espera e manifesta querer, através das situações e dos acontecimentos. 

Ensina os casais a verem-se uns aos outros na grande variedade das suas 

personalidades e das suas vocações e, portanto, a aconselharem-se sem 

impor a sua maneira pessoal de ver as coisas. 

O Conselheiro Espiritual terá sobretudo que mostrar aos casais que o espírito 

do Pôr em Comum corresponde à reacção essencialmente cristã de saber 

pedir conselho, quer dizer, aprender a verem-se através dos olhos dos outros, 

a não terem uma confiança cega no seu próprio julgamento, de se 

submeterem a um outro olhar. Fará notar que o Pôr em Comum desenvolve o 
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intervenções durante o resto da reunião ou da vida da Equipa e agir mais a 

propósito. 

Provoca de tempos a tempos uma troca de ideias sobre a oração, sobre 

aquilo em que deve ser melhorada, sobre os pontos a aprofundar. 

A oração da reunião mensal é para o Sacerdote o grande meio de iniciar e de 

fazer progredir os casais na vida da oração. 

3. A Partilha 

Este é o momento da Partilha Espiritual. Após a oração, cada casal diz, com 

toda a franqueza, se e como cumpriu os Pontos Concretos de Esforço e como 

estes o ajudaram a descobrir a Verdade sobre si próprio, a procurar a 

Vontade de Deus e a viver o Encontro e a Comunhão. 

Na Partilha o papel do Sacerdote é menos directo mas é também muito 

importante. Tanto ele como o Casal Responsável estão atentos para que os 

Pontos Concretos de Esforço sejam levados a sério. Tem de, continuamente, 

mostrar aos casais da Equipa que se os Pontos Concretos de Esforço devem 

ser tomados a sério, devem também ser descobertos constantemente e 

vividos no espírito que lhes é próprio. Lembra, quando for necessário, a razão 

espiritual de cada um. 

Ajuda os casais a fixar etapas no esforço que cada Ponto exige, a fixar 

objectivos concretos e adaptados. Faz uma adaptação, conforme sejam 

escrupulosos, tímidos, impulsivos ou presunçosos. 

Através da Partilha pode fazer muito para levar os casais a conhecerem-se 

melhor, a melhor orientar os seus esforços, a melhor compreender a vontade 

de Deus a seu respeito. 
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5. SIGNIFICADO DA PRESENÇA DO SACERDOTE NA EQUIPA 

 

5.1. Uma opção a explicitar e a aprofundar 

Mesmo reconhecendo a realidade que vivemos, falta de sacerdotes, é ainda 

mais necessário aprofundar o significado da sua presença na equipa, 

esclarecer a especificidade do seu papel, descobrir toda a riqueza desta 

relação sacerdote-leigos numa pequena comunidade de fé, numa “pequena 

igreja”. 

 

O significado da presença do Padre Conselheiro Espiritual na Equipa 

Em primeiro lugar, a função do Padre Conselheiro Espiritual na equipa remete 

para o seu significado no seio da comunidade de fé. Vejamos os aspectos 

mais importantes relativos à sua missão: 

 O CE é, numa equipa, sinal de Jesus Cristo, o Bom Pastor: é preciso dar 

muita importância à sua missão de “pastor profeta” ao serviço da unidade 

e da comunhão na equipa e entre fiéis e pastores. 

 O CE actua como referência espiritual da equipa 

 É, pela sua competência doutrinal, a autoridade que é consultada quando 

se levantam questões teológicas. 

 A grande riqueza da presença nas equipas de casais e de padres é poder 

confrontar os dois carismas diferentes, casados e celibatário, que 

caminham de braço dado para viverem o baptismo que os une. 

Acrescentamos que, com frequência, o CE vive com alegria e felicidade o 

caminho dos casais «como um companheiro de viagem». Acolhido como em 

família, as equipas são para ele fonte de conforto. 
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A função do Padre Conselheiro Espiritual 

Por função entende-se aquilo que o Padre Conselheiro Espiritual deve ter 

como papel no seio de uma equipa. 

 Ele é, antes de mais, um Conselheiro Espiritual pela ajuda que dá aos 

casais para viverem plenamente o seu Baptismo como casais unidos pelo 

Sacramento do Matrimónio. 

 É ele que revela os dons do Espírito Santo através dos conselhos dados 

que permitem tomar as decisões correctas no discernimento espiritual 

que facilitará as orientações de vida segundo a vocação específica do 

matrimónio. 

 Actua como ministro da Palavra de Deus: a comunidade é criada pela fé, 

e a fé, pelo anúncio e pela escuta da Palavra de Deus. 

 O Padre Conselheiro Espiritual é quem esclarece a partir do Evangelho e 

aconselha para orientar melhor a vida pessoal, o casal e a família. 

 Ajuda os casais a compreender a Carta e a serem-lhe fiéis, mas também 

tem de estar vigilante para a aplicar a si próprio. 

 Ajuda a perceber melhor o tema de estudo e a adaptá-lo melhor à vida 

quotidiana. 

 Ajuda os casais a fazerem da sua vida uma eucaristia, unindo-os ao 

sacrifício de Cristo ao Pai. 

 O Padre Conselheiro Espiritual é ministro da comunhão da Igreja. Nessa 

qualidade, mantém a equipa aberta às necessidades e ao dinamismo da 

Igreja, aberta à graça e à força de Cristo. 
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A refeição deve ser sempre um momento bastante livre, muito humano, um 

momento de grande calma. Cristo agiu assim ao tomar numerosas refeições 

com os seus discípulos e contemporâneos. 

O CE deve empenhar-se em fazer compreender aos casais da Equipa que a 

refeição contém em si mesma a virtude de criar um laço profundo entre os 

que nela participam e que é por isso mesmo que Nosso Senhor quis fazer 

dela o símbolo da Eucaristia (a Ceia, a Missa) e da vida futura (o banquete 

eterno). 

2. A Oração 

A oração em Equipa tem uma importância vital. Deve compreender, numa 

ordem que é variável, a leitura da Palavra de Deus, um tempo de silêncio, as 

intenções – que cada casal coloca – as grandes intenções da Igreja, a oração 

litúrgica (salmo, hino ou oração) e as orações pessoais dos que as quiserem 

fazer. 

O Sacerdote preside à oração. Mesmo que seja um casal quem dirige a 

oração, como é de desejar, deve estar sempre subordinado ao papel do 

Sacerdote. 

Ajuda o casal encarregado a preparar a oração e prepara os casais para que 

respeitem os grandes momentos desta oração. É ele que começa e termina, 

que reúne as intenções, juntando-lhes as suas, e expõe as grandes intenções 

da Igreja. Reúne as orações pessoais e dá-lhes elevação, insistindo sobre a 

adoração e o louvor a Deus. Faz com que o tempo litúrgico dê a sua 

tonalidade a cada oração. 

O Sacerdote é “mestre de oração”. Pressente as necessidades espirituais de 

cada um, graças às orações pessoais e às intenções. Esta descoberta interior 

dos membros da Equipa permite-lhe orientar as suas palavras e as suas 
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estilo de vida do casal, os filhos, as reacções de cada um perante os mil 

detalhes da vida quotidiana. 

Também para os casais e para os filhos é importante ir criando maiores laços 

com o Sacerdote. Em certos casos isso fará desaparecer um 

desconhecimento do Sacerdote, que até aí apenas lhes poderia aparecer 

como personagem longínquo. Assim se irá estabelecendo um conhecimento 

mútuo em profundidade, se irá criando um clima que permitirá muitas vezes 

ao Conselheiro Espiritual dizer uma palavra, dar um conselho, fazer uma 

observação, que de outra forma seria mais difícil. 

A Reunião de Equipa 

A reunião mensal é a altura mais importante da vida da Equipa, o momento 

em que se faz o balanço do mês que passou, em que os casais se devem 

revigorar na oração, na amizade, na partilha e no estudo. É também o 

momento de definir orientações para o mês seguinte. 

O Conselheiro Espiritual deverá, pois, contribuir para que esta reunião tenha 

todas as dimensões de “assembleia cristã”. Ao mesmo tempo, deve assumir 

verdadeiramente as suas funções de Sacerdote, daí a nossa insistência em 

dar todos os detalhes sobre as suas atribuições. O mais simples, para lhes 

dar todo o relevo, é descrever o papel do Conselheiro Espiritual durante as 

diferentes partes da reunião da Equipa. 

1. Durante a refeição 

A refeição é mais uma ocasião para o Conselheiro Espiritual conhecer os 

casais da Equipa no seu meio ambiente e de se lhes dar a conhecer. 

As Equipas podem empregar o tempo da refeição de formas muito diferentes: 

conversa livre, informações sobre os acontecimentos ocorridos ao longo do 

mês, troca de impressões sobre algum problema importante. 
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5.2. Elementos de reflexão 

Não é possível apresentar aqui uma teologia do sacerdócio nem, de resto, é 

essa a nossa intenção. Antes de mais, é preciso compreender que é 

necessário recorrer à fé, porque se trata de um mistério. 

“Nenhuma teologia do Sacerdote é totalmente satisfatória. Perde-se sempre 

alguma coisa da riqueza integral do sacerdócio. O Sacerdote não pode ser 

totalmente compreendido senão à luz da fé. E a fé é sempre mais do que 

uma síntese teológica” (Cardeal Danneels, Brochure de Pâques, 1990). 

No entanto, podemos, à luz de textos e comentários de diversos autores, ou 

das resoluções do Sínodo e, claro, apoiando-nos na riqueza da nossa própria 

experiência e na do Movimento, aprofundar a nossa reflexão sobre o papel 

específico do padre na equipa. 

 

5.2.1. As duas formas de sacerdócio 

“A participação no único sacerdócio de Cristo faz-se pois de duas maneiras: 

por todos os fiéis em virtude do seu sacerdócio baptismal, e pelos 

Sacerdotes, em virtude do seu sacerdócio ministerial recebido na ordenação. 

As duas maneiras não coincidem: diferem por natureza e não por grau; não 

são intermutáveis e não podem reduzir-se uma à outra. Mas também não 

podem ser separadas… A única razão de ser do sacerdócio do Sacerdote é 

tornar possível o sacerdócio dos fiéis: dar aos fiéis a capacidade de 

apresentar a Deus todo o seu ser e o seu agir numa oferenda espiritual” 
(Cardeal Danneels, Brochure de Pâques, 1990). 

No seio da “pequena igreja” que é uma equipa encontra-se a “riqueza 

espiritual que decorre de duas formas de sacerdócio: o sacerdócio ministerial 

e o sacerdócio dos fiéis” (Padre Bernard Olivier). 
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Na equipa, o padre é «o homem para todos». É o rosto d’Aquele que Se dá 

para amar. É para os casais apoio nos momentos de dificuldade, sinal 

sensível do perdão de Deus, ponto de referência e de discernimento para 

descobrir os apelos do Senhor. 

Se um Sacerdote aceita entrar numa equipa, poderá apreciar de forma 

positiva a vida dos casais e das suas famílias e a espiritualidade que lhes é 

própria e aceitar uma responsabilidade suplementar: conhecer bem e 

aprofundar o carisma do Movimento, que é um dom de Deus que é preciso 

respeitar. O seu papel é ajudar os casais a serem dinamicamente fiéis a este 

carisma. 

 
5.2.2. A estrutura da Igreja, a ligação do Corpo à Cabeça 
 
“Assim os Sacerdotes são com os crentes membros de Cristo, mas para os 

crentes e em comparação com eles, os Sacerdotes são os que representam 

Cristo-Cabeça, que o tornam presente. São escolhidos de entre os homens 

mas investidos nos seus cargos para os homens a fim de trabalharem para 

eles e no meio deles. A cabeça não é separada dos membros mas também 

não coincide com eles. Acontece o mesmo com o Sacerdote: apesar da sua 

profunda solidariedade com o povo crente, mantém-se como alguém que não 

se mistura, que está “em frente”. Pertencendo ao povo encontra-se também 

diante dele”. (Cardeal Danneels, Brochure de Pâques, 1990). 

É por isso que o padre faz plenamente parte da equipa, mas fá-lo de maneira 

«diferente» dos outros membros-casais. Pertencendo à equipa, encontra-se 

ao mesmo tempo diante dela. Apesar da sua profunda solidariedade, 

mantém-se relativamente à equipa de frente para ela. Manifesta, nesta 

«ecclesiola» que é a equipa, o laço que une a Igreja a Cristo. 
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9. O CONSELHEIRO ESPIRITUAL E A REUNIÃO DE EQUIPA 

Ao longo do mês 

Uma vida em equipa não se resume à reunião mensal apesar desta ser o seu 

ponto alto. Ao longo do tempo a equipa vai construindo uma vida própria 

estabelecendo pontos de encontro, de contacto, de partilha de muitas e 

variadas formas. 

Também o CE deve participar activamente e sempre que possível na vida 

desta pequena comunidade. 

A Preparação da Reunião da Equipa 

Antes de cada reunião mensal da Equipa há uma reunião preparatória. Esta 

reúne o Conselheiro Espiritual, o Casal Responsável e o Casal Animador, 

casal que, como está encarregado de animar a próxima reunião, terá de se 

preocupar com o tempo, iniciar as várias fases da reunião, conduzir o debate 

do tema, etc. Preparam juntos esta troca de impressões sobre o tema. Se os 

casais enviaram o seu trabalho escrito sobre o tema, seria bom que o 

fizessem (o e-mail ajuda muito), podem comparar e realçar o que lhes 

parecer de maior interesse, mais controverso, gerador de diferentes opiniões. 

Se não, podem analisar quais os pontos essenciais que terão de ser 

abordados e eventuais esclarecimentos a dar. O Conselheiro Espiritual ajuda 

os dois casais a verem a importância espiritual de certa reacção, de certa 

experiência relatada, de certa ideia posta. 

Em qualquer caso, este encontro é sempre muito útil para o Conselheiro 

Espiritual, porque lhe permite um contacto mais próximo com todos os casais 

da Equipa, cada um por sua vez. Dá-lhe ocasião de conhecer os casais no 

seu meio ambiente: Tomar uma refeição, ser recebido por um casal, dá um 

conhecimento muito maior do que muitas conversas. É o meio de descobrir o 
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É claro que, mesmo sem a presença do padre, seríamos Igreja. Esta 

presença não é, pois, uma necessidade absoluta para que uma equipa exista, 

comece e continue… Mas nós queremos viver plenamente a dimensão 

sacramental da Igreja: como declarou o Concílio Vaticano II, a Igreja, «em 

Cristo, é como que o sacramento, ou sinal, e o instrumento da íntima união 

com Deus e da unidade de todo o género humano» (Lúmen Gentium, nº1). 

Isto implica uma participação adulta dos equipistas na caminhada da Igreja, 

Povo de Deus, e a sua participação na direcção das Equipas, assegurando 

todos os serviços de responsabilidade. 

 

5.2.3. A Igreja é uma comunhão 

“A presença indispensável do sacerdócio ministerial na Igreja tem ainda um 

significado suplementar. Torna visível o ser mais profundo da Igreja: ela não 

tira de si própria aquilo que é, mas recebe-o inteiramente de Cristo. A Igreja 

não existe pela sua própria graça; a sua força não vem de si própria. Tudo o 

que é, tudo o que faz, recebe-o de Cristo e do seu Espírito”. (Cardeal Danneels, 

Brochure de Pâques, 1990). 

Numa Igreja comunhão, o papel do Sacerdote é também ser: 

 Ministro da Palavra de Deus: a comunidade é criada pela fé, e a fé pelo 

anúncio e pela escuta da Palavra de Deus. Também na equipa o 

Conselheiro Espiritual deve partilhar o seu comentário à palavra 

proclamada e ajudar os casais a entender melhor e mais profundamente 

essa Palavra, contextualizando-a, dando relevo a determinada passagem, 

explicando-a se necessário for. Assim fazia Jesus aos seus discípulos; 

depois de pregar às multidões (Mt.13, 36-37). 

 Ministro ao serviço da comunhão da Igreja: é um papel de promoção, de 

animação e de salvaguarda da unidade, seja no interior do pequeno grupo, 



20 

seja entre o pequeno grupo e o conjunto da comunidade cristã, para que 

não se feche sobre si próprio. Mantém a equipa aberta às necessidades e 

ao dinamismo da Igreja, aberta à graça e à força do Espírito. 

Os membros da equipa ajudam também o Sacerdote, pelo seu realismo, 

abertura e disponibilidade ao Espírito, a interpelar-se sempre para não cair na 

rotina nem no clericalismo. 
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8. O CONSELHEIRO ESPIRITUAL E O RESPONSÁVEL DE EQUIPA 

Todos os anos os casais da Equipa elegem o seu Casal Responsável. 

É o Conselheiro Espiritual que, após cada membro do casal ter votado em 

boletim secreto, indica o nome do casal eleito. O Conselheiro Espiritual, que 

não participa na votação, faz o anúncio sem comentários. Não deve dizer o 

número de votos nem referir nada para além do nome do casal eleito. 

O Conselheiro Espiritual não o substitui o Casal Responsável na direcção da 

Equipa, da mesma maneira que este não deve substituir o CE no campo que 

lhe é devido. Devem cooperar um com o outro para fazer da Equipa, cada vez 

mais uma comunidade cristã. 

O Conselheiro Espiritual deve ajudar particularmente o Casal Responsável a 

descobrir-se a si próprio, a tomar conhecimento dos motivos que o devem 

levar a agir, a não impor, com a desculpa da sua missão, opiniões ou pontos 

de vista que sejam puramente pessoais. Deve estimular e dar coragem ao 

Casal Responsável para aguentar a sua responsabilidade, aceitar os revezes, 

a não se desiludir, a não abandonar tudo, mas pelo contrário a ter uma acção 

contínua, perseverante, a tornar concretos os esforços que julgue necessário 

propor a todos e a cada um. Alertá-lo contra o perigo de deixar a Equipa 

“marcar passo” ou, pelo contrário, contra o perigo de impor uma cadência 

que, por ser rápida demais, se arrisque a provocar na Equipa uma crise de 

cansaço. 

O CE deve ajudar particularmente o Casal Responsável a assumir em casal a 

sua responsabilidade porque não é do marido ou da mulher, é dos dois e 

deve ser uma ocasião para eles aprofundarem o seu amor e a sua união. O 

CE aproveitará, portanto, todas as ocasiões para mostrar ao Casal 

Responsável como um trabalho realizado em conjunto obriga a uma unidade 

mais profunda das vontades e dos corações. 
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6. O CONSELHEIRO ESPIRITUAL E O MOVIMENTO 

 

6.1 O Conselheiro Espiritual (CE) deve conhecer bem o Movimento. 

Para tal, é importante que conheça os documentos publicados e participe nos 

encontros realizados pelo Movimento, principalmente naqueles onde 

Responsáveis e Conselheiros Espirituais, recebem orientações e onde se 

traçam caminhos. 

O CE deve estar atento e esforçar-se para que a Equipa adquira o sentido do 

Movimento e o sentido de Igreja. Tem como principal missão fazer com que a 

Equipa tome consciência de que é uma comunidade cristã, uma célula da 

Igreja e não um pequeno grupo fechado. 

O Conselheiro Espiritual da Equipa de Sector é uma ajuda que está à sua 

disposição para o esclarecer sobre o seu papel e responder às suas 

perguntas. Deve entrar em contacto com ele logo que entre para uma equipa 

e deve esforçar-se por trabalhar em ligação com ele. 

 
6.2 O Conselheiro Espiritual na Equipa em pilotagem 

 O Conselheiro Espiritual é escolhido pela Equipa 
 
Pode parecer estranho referir este aspecto. Contudo, é bom não esquecer a 

origem das ENS: um grupo de casais que quis viver e aprofundar a sua 

espiritualidade conjugal, dirigem-se a um Sacerdote a quem pedem que os 

acompanhe e os ajude neste propósito. Esta forma de agir, naturalmente, vai 

criar um laço de união fundamental entre os casais da Equipa e o Sacerdote 

que os acompanha. 

Os estatutos canónicos do Movimento, dizem expressamente: “O Sacerdote 

Conselheiro Espiritual da equipa é escolhido pelos membros da equipa entre 
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os padres que exercem legitimamente o ministério sacerdotal e conforme o 

cânon 324 §2”. 

O Movimento pode ajudar na procura de um Sacerdote. Na prática é o que 

vai acontecendo, constatada a dificuldade da equipa fazer a sua escolha, por 

vários factores. Na maior parte dos casos, por serem desconhecidos uns dos 

outros os casais que irão formar a nova equipa; por serem provenientes de 

várias paróquias e nem sempre encontrarem entre os padres mais 

conhecidos um que se disponha a aceitar um novo compromisso. Contudo, é 

sempre responsabilidade e decisão da nova equipa a escolha do Sacerdote 

que os acompanhe. 

 Deve acolher as orientações do Movimento 
 
O Sacerdote escolhido para Conselheiro Espiritual da Equipa poderá ser 

ainda inexperiente no que diz respeito ao Movimento. Importa, por isso, que 

esteja muito atento às orientações do Casal Piloto que o vai integrando na 

Equipa ao mesmo tempo que todos os outros casais vão fazendo o seu 

percurso, ou seja, a sua iniciação (pilotagem) é simultânea e não paralela. 

Isto não impede que haja algumas conversas com o Casal Piloto para uma 

maior interiorização do carisma do Movimento. A fidelidade ao mesmo é um 

aspecto essencial. Se se discorda, é conveniente ser honesto com a Equipa e 

declinar o convite. 

 Manter uma “cumplicidade” com o Casal Piloto 
 

O Casal Piloto recebeu uma tarefa do Movimento: transmitir o que é uma 

Equipa de Nossa Senhora e preparar a nova Equipa para que possa fazer a 

sua caminhada autónoma. Neste sentido, o CE deve manter uma 

“cumplicidade” com o Casal Piloto para se informar de tudo quanto não lhe 

seja completamente claro e poderem ambos remar para o mesmo lado. Daí 

ser importante que o CE se disponha a participar não só na reunião da 
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 Perigo de “paroquialização”: o Sacerdote pode ter tendência a considerar 

a Equipa apenas como um instrumento fiel de que se serve para o 

serviço da paróquia, das obras de que é responsável. 
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que há a fazer de futuro. Aconselhará a Equipa a tomar resoluções precisas 

de tal maneira que cada novo ano seja um passo em frente. 

Pertence também, em grande parte, ao Conselheiro Espiritual, o papel de 

velar para que os casais adquiram pouco a pouco o sentido apostólico, para 

que descubram as suas responsabilidades na sociedade e na Igreja, para que 

aprendam a descobrir qual é a vocação própria de cada um neste domínio. 

O Conselheiro Espiritual é, de certo modo, o director espiritual da Equipa, o 

que, no entanto, não quer dizer que seja necessariamente o confessor e o 

director espiritual dos vários membros da Equipa. 

Mais do que nunca é necessário que os casais estejam atentos “aos sinais 

dos tempos” que não são senão sinais da presença de Deus no meio de nós. 

Os sinais, muitas vezes, são confusos, porque podem ter vários significados 

e, por isso, ser passíveis de várias leituras; só no Espírito é possível 

encontrar o seu significado mais autêntico. Aqui, o CE tem um papel que 

pode ser determinante no apoio aos casais, ajudando-os a interpretar o 

sentido desses sinais e a discernir o bem do mal, no meio da confusão de 

ideias em que vivemos mergulhados, apoiados na Palavra de Deus, acolhida, 

meditada e rezada. 

É desejável que os laços de amizade que ligam o CE à Equipa e aos seus 

membros sejam fortes. 

Em relação a si próprio, o Conselheiro Espiritual deverá estar atento ao duplo 

perigo que é assinalado pelo pároco duma grande freguesia, também 

Conselheiro Espiritual duma Equipa: 

 Perigo do amolecimento: o Sacerdote depois de um dia muito cheio pode 

ter tendência para considerar a Equipa como um lugar de repouso onde 

ele pode descansar. 
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Equipa, a tempo inteiro, desde o início até ao termo da reunião, como a 

disponibilizar-se para a reunião de preparação com o Casal Piloto, o Casal 

Animador (casal que irá orientar a próxima reunião) e o Casal Responsável 

(após a sua eleição na 7ª reunião). 

 Estar atento a todos e a cada um dos casais 
 

Pode acontecer, e será o mais normal, que os casais reunidos numa Equipa 

em pilotagem sejam desconhecidos uns dos outros e nenhuma pessoa é 

igual a outra, nem nenhum casal será igual a outro. Há por trás de cada 

pessoa e de cada casal uma história de educação e de formação humana e 

religiosa. Cada um reagirá à sua maneira, tendo em conta essa história que é 

um património muito rico. Por isso, será necessário que o CE esteja atento a 

todos e possa observar como cada um e cada casal vai evoluindo no decurso 

da pilotagem. A rotatividade da reunião de preparação em casa de cada casal 

é uma boa ocasião, não só de observar o ambiente familiar, mas também de 

notar como cada casal vai fazendo a sua própria caminhada. Na ausência 

dos outros, o casal poderá sentir-se mais à vontade para colocar as suas 

dúvidas ou os seus problemas, se existirem, ou de manifestar como vai a sua 

caminhada em equipa. 

Naturalmente, se o CE já tiver experiência de outra Equipa e se conhecer 

previamente os casais que integram a nova Equipa, esta tarefa pode estar 

bastante facilitada. No entanto, nem na pilotagem nem depois, o CE poderá 

“baixar a guarda” da sua atenção, pois esta é uma das suas tarefas: a 

atenção a cada um e a todos para os ajudar a caminhar cada vez mais em 

profundidade na sua espiritualidade matrimonial que é a razão de ser das 

ENS, que nenhum casal nem nenhum CE poderá descurar. 

 O Encontro de Equipas Novas 
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A pilotagem só termina após o Encontro de Equipas Novas (EEN), realizado 

num fim-de-semana, altura em que a Equipa decide ou não aceitar entrar 

para o Movimento e se compromete de uma forma mais consciente e precisa. 

É a decisão consciente e voluntária de se ajudarem mutuamente a viver no 

espírito do Movimento e segundo as suas orientações. O CE ajuda a Equipa 

a encaminhar-se para esta decisão e participa com ela no EEN. 

 

6.3. O Padre Conselheiro Espiritual de uma Equipa de Serviço 

Quando um sacerdote é Conselheiro Espiritual de uma Equipa de Serviço, de 

um Sector, de uma Região, de uma Província, de uma Supra-Região e da 

ERI, é plenamente membro destas equipas, a que é chamado com o acordo 

da sua hierarquia. A sua presença tem, basicamente o mesmo sentido da sua 

pertença a uma equipa de base e a duração do seu mandato é a mesma que 

o do serviço que acompanha.  
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7. O CONSELHEIRO ESPIRITUAL E A EQUIPA 

As Equipas de Nossa Senhora são um Movimento de casais com padres. No 

interior do Movimento não há uma espécie de corpo sacerdotal distinto cujos 

membros seriam chamados a prestar serviço às equipas que disso 

necessitassem. Os Sacerdotes fazem parte do Movimento através da equipa 

cuja vida partilham. Quando se diz na Carta: “cada equipa deve contar com a 

ajuda dum Sacerdote” trata-se de um Sacerdote que partilhe a vida dessa 

equipa e não simplesmente de um qualquer Sacerdote com quem se podem 

estabelecer relações. 

O papel do padre não se limita de forma alguma a celebrar a Eucaristia em 

cada reunião. Esta deve continuar a ser excepcional na reunião de equipa e 

ser reservada eventualmente para ocasiões especiais ou para a reunião de 

balanço (última reunião do ano em que a Equipa faz o balanço do ano que 

passou). 

O Conselheiro Espiritual deverá estar atento para que a Equipa seja uma 

comunidade cristã, célula da Igreja, já o dissemos. Mas comunidade cristã 

que seja também escola de vida cristã, quer dizer, um lugar em que todos e 

cada um se esforcem ao máximo por pensar, sentir e agir como cristãos, um 

lugar onde não se procurem os laços de amizade apenas como 

camaradagem humana mas como amizade em Cristo: um lugar onde se reze, 

honre e adore a Deus. 

É ele que tem de acentuar o sentido espiritual dos Pontos Concretos de 

Esforço e dos métodos do Movimento. É ele que mostra como é necessário 

libertar o espírito da letra e como o espírito precisa da letra para se tornar 

realista e para se concretizar. 

Ele ajudará também a Equipa a tirar todo o partido possível da reunião de 

balanço, analisando com ela os progressos feitos durante o ano e aqueles 


