
 
 
 
 
 
 

Equipes de Nossa Senhora 
 

Queridos  <Nomes> 
Que jornada todos nós fizemos juntos em 2020 e 2021! Experimentamos o valor precioso de viajar com outros 

maravilhosos casais católicos através das Equipes de Nossa Senhora. Que presente foi para nossos casamentos! 

A citação do padre Caffarel destaca o presente que nossos casamentos são, não apenas para nossas famílias, mas 

para o mundo. 
 

Como as Equipes tem mudado sua vida? Como isso aprofundou sua fé? O que significa para seu casamento não 

somente crescer em santidade através de nossos pontos concretos de esforço com outros belos casais aqui nos 

EUA e ao redor do mundo? Ao contar essas bênçãos, reflita sobre o milagre de como as Equipes continuam não 

apenas a existir, mas também a crescer. 
 
Embora tenhamos perdido 8% de nossas equipes durante a pandemia, estamos vendo um grande ressurgimento 

do interesse pelas equipes à medida que a pandemia diminui. Estamos destinados a estar em comunidade como 

cristãos. 

 

Para continuar essa missão milagrosa, precisamos pedir sua ajuda. Mas antes de fazermos, vamos dar uma 

rápida visão de onde as Equipes de Nossa Senhora estão nos EUA e no mundo até o final de 2021. 
 

Equipes no mundo (98 Países)  Equipes EUA 
# de casais nas ENS  74.900     4.018 
# de Equipes   14.531     791 
# de Equipes em Pilotagem      973     20   
 

Custa US$ 712 por dia para promover o crescimento das Equipes de Nossa Senhora. Então, quando você 

se pergunta: para onde vai minha contribuição anual para as Equipes de Nossa Senhora? Vai para a compra de 

materiais impressos (como cartões Magnificat, materiais de estudo, livros de Pontos Concretos de Esforços, 

manuais de pilotagem e guias CR, Setoriais, Regionais e Provinciais), postagem para enviar todos esses 

materiais, taxas do nosso site e transporte para treinamento. 

 

Quem organiza toda a impressão, envio, design e envio desses materiais que você pergunta? Voluntários como 

você e eu. Não há um único funcionário remunerado nas Equipes de Nossa Senhora EUA! 

 

Suas contribuições alimentam cada reunião informativa, livro piloto e nosso site ajuda as equipes a 

crescer. Apenas 24% dos nossos membros fizeram uma contribuição, imagine os recursos para o 

crescimento que poderiam estar disponíveis se todos pudéssemos dar a contribuição. Casais que 

doaram com cartão de crédito diretamente em nosso site quase dobraram por causa da disponibilidade 

da opção segura e conveniente. Outros enviaram cheques ou agendaram pagamentos mensais por meio 

do pagamento de contas do próprio banco. Nós até tivemos gente dando contribuições em ações! 

 

Esperamos que Deus possa abençoar ricamente todos os casais com amor, comunhão, prosperidade e o desejo 

de fazer crescer nosso movimento neste país e em todo o mundo. 

 

Anexamos um cartão-presente e um envelope para o seu cheque ou você pode acessar www.teamsofourlady.org   

e doar via cartão de crédito online com segurança. Por favor não envie dinheiro. Para qualquer dúvida que você 

possa ter ao fazer uma contribuição, sinta-se à vontade para enviar um e-mail para info@teamsofourlady.org. Se 

você perder seu envelope de contribuiçao, lembre-se de que as contribuições podem ser enviados para: 4582 

Kingwood Drive, Suite E-276, Kingwood, Texas 77345. 

 

Deus abençoe você e todas as equipes. Por favor, saiba que nos unimos a você em oração. 

 

Seus Servos em Cristo, 
Ellen e TJ Holt,                   Steve e Glynis Sturm 
Casal Responsável                  Casal Finanças 
EUA Equipes de Nossa Senhora    EUA Equipes de Nossa Senhora 
 

P.S. Por favor, considere uma doacao em seu testamento ou plano de propriedade para as Equipes de Nossa Senhora dos EUA! 

Equipes de Nossa Senhora é uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3). Todas as contribuições são dedutíveis. 

Por favor, destaque e envie junto com seu presente. Obrigado por seu apoio e generosidade! 

 
      <Nome & Número da Equipe> 

<Região> 
<Primeiro e Último Nome do Membro > 
<Endereço de Correspondência>       

http://www.teamsofourlady.org/
file:///C:/Users/holte/Downloads/info@teamsofourlady.org

