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Queridos amigos: 

USA SUPER REGION 

OBRIGADO pela grande mostra de amor e apoio, ao enfrentarmos todos juntas esta pandemia. Embora as nossas 
reuni6es se tenham tornado diferentes com o distanciamento social e o Zoom, a bela missao das Equipas e mais 
oportuna do que nunca! 

"As Equipas de Nossa Senhora sao um movimento de Espiritualidade do Matrim6nio Cristao, que 
reune casais unidos pelo Sacramento do Matrim6nio que desejam, juntos, aprofundar as graras do seu 
Sacramento. Oferece aos casais um caminho para o amor, a felicidade e a santidade. 0 objetivo deste 
movimento e ajudar os casais a viverem plenamente o seu Sacramento do Matrim6nio. As Equipas de 
Nossa Senhora tern como objetivo essencial ajudar os casais a buscar a santidade - nem mais nem menos. " 

Pe. Henri Caffarel 

Uma das responsabilidades de ser membro das ENS e a  contribui\ao anual. Os Estatutos das Equipas declaram que 
os membros "devem doar anualmente, por meio de contribui\ao monetaria, o equivalente a um dia de salario." 
As contribui\6es cobrem as despesas anuais como o website, impressao de materiais, correio, tradu\6es, forma\ao, 
viagens dos responsaveis e o dizimo avaliado pelo organismo internacional (ERi) com base no PNB e no numero de 
membros, para apoiar o movimento internacional. 

Durante estes tempos incomuns, percebemos que muitas equipas nao se estao reunindo pessoalmente, o que torna 
dificil entregar um envelope com a sua contribui\ao. Assim, juntamente com as op\6es de contribui\ao on-line ou 
atraves do pagamento de contas (bill pay), mandamos um cartao de resposta. Voces tambem podem doar on-line 
fazendo o login no site das ENS: TeamsOfOurlady.org/contributions. 0 login garante que todas as doa\6es sejam 
registadas corretamente. Voces tambem podem contribuir com Bill Pay de pagamentos anuais, trimestrais ou 
mensais. 

As ENS sao autossustentaveis 501 (c) 3. Todas as contribui\6es sao dedutiveis de impastos. Sem o vosso apoio 
generoso, o nosso Movimento nao poderia existir para continuar a nossa missao de apoiar o matrim6nio Cristao na 
Super Regiao dos EUA. 

Se voces usarem o cartao de resposta anexado, NAO ENVIEM DINHEIRO EM NOTAS. Escrevam o nome e o numero 
da sua equipa, Setor e Regiao na sec\ao de notas do seu cheque ou Bill Pay. Notem que o novo endere\o postal das 
ENS e: Equipas de Nossa Senhora, 4582 Kingwood Dr., Box E-276, Kingwood, TX 77345. 

T.J. e eu, juntamente com Steve e Glynis, nunca vos poderemos agradecer o suficiente pelo vosso servi\o, amor e 
dedica\ao ao nosso movimento! Guardamos cada membro e cada equipa dos Estados Unidos profundamente no 
nosso cora\ao atraves da ora\ao. Como o Padre Caffarel compartilhou, 

"Onde quer que a perseguirao se a/astre, a missao dos 
casais Cristaos e ainda mais importante. Efes sao, por 
assim dizer, a fortaleza final onde a lgreja se refugia. 
Nestas famflias, testadas, mas fieis, Cristo trabalha 
numa nova primavera para a sua lgreja. Novamente, e 
necessario que estes casais, sempre que possfvel, estejam 
preparados para a sua missao her6ica. " 

Estamos ao servi\o de Cristo por Maria, 

Ellen and T.J. Holt 
US Super Region Responsible Couple 

Steve & Glynis Sturm 
Finance Couple 

lmpressao de Materiais e Correio - 37 % 

v,agens e Forma�ao - 20% 

Poupanc;a - 13% 

Outras Coisas - 4% 
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