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Maio 2019 
 

Newsletter de l’ERI 
49, rue de la Glacière, 7ème étage, 75 013 PARIS - France 

https://equipes-notre-dame.com/fr 

 +33 (0)1 43 31 96 21 

 

Queridos amigos, 

Aqui estão as últimas notícias da ERI… 

A segunda reunião da ERI concretizou-se, e como previsto foi 

a Região do Líbano a anfitriã. De 9 a 14 de Abril a Equipa 

Internacional trabalhou sobre os assuntos que tinha na 

Agenda, sobretudo na preparação do Colégio de Valência; 

ouviu e conviveu com as equipas do Libano (e doutros países 

do Medio Oriente); e foi recebida pelo Patriarca de Antioquia, 

entre outras visitas culturais.  

De tudo isso vos damos conta aqui, e desde já colocamos o 

encontro do Colégio de Valência no regaço da nossa Mãe do 

Céu, para que seja muito frutuoso. 

 

 
 

• Semana de 09 a 14 de Abril 2019 

2ª Reunião da ERI – Líbano 

Ao longo de uma semana, 7 dos 8 casais que compõem a ERI, bem 

como o seu CR, estiveram reunidos no Líbano. A sede deste 

encontro foi a casa de Retiros Notre Dame du Mont, em Fatka 

(perto de Beirute). A ERI deixa uma palavra de apreço e 

agradecimento à Região do Líbano, que foi incansável no 

acolhimento e acompanhamento de toda a Equipa Internacional 

através dos responsáveis da Região, Josette e Fadi, bem como de 

vários casais que estiveram sempre ao serviço. Obrigado!  

 

Agenda 2019 

Julho 

ESPANHA / VALÊNCIA - Reunião 

nº 3 ERI e Colégio Internacional, 

de 10 a 21 

Outubro 

PARIS - Reunião nº 4 ERI, de 8 a 

12 

 

A comemoração dos 80 anos 

em Fotos pelo mundo 

inteiro… 

Foram milhares as Equipas 

que em todo o mundo 

acolheram bem a ideia de 

assinalar os 80 anos da 1ª 

Reunião das ENS no dia 25 de 

Fevereiro. 

Obrigado a todos os que 

tiveram o cuidado de enviar 

a foto dessa reunião 

especial. Foram centenas e 

centenas que foram 

chegando e sendo 

publicadas nas Redes.  

Agora estão todas reunidas 

num belíssimo ÁLBUM DE 

FOTOS no Flikr. 

Veja aqui  

   

  

 

https://equipes-notre-dame.com/fr
https://www.flickr.com/photos/endfatima2018/albums/72157690750806663
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Notre Dame du Mont – Fatka 

 

 

• Semana de 09 a 14 de Abril 2019 

ERI no Líbano: Pontos da Agenda 

Vários pontos foram abordados nas várias reuniões realizadas. Aqui 

elencamos alguns… 

1 – Foram revistos, pela Clarita e Edgardo, todos os pontos que fazem 

parte das grandes linhas de orientações de vida do Movimento de 

2018-2024, à luz da Palavra de Deus que acompanha esses 

propósitos. 

2 – O Colégio de Valência foi visto passo a passo.  

3 – A problemática das traduções foi abordada no sentido de se 

elaborar um protocolo que será oportunamente divulgado. 

4 – Também será brevemente entregue e publicado um pequeno 

documento sobre a questão dos “Acompanhantes Espirituais”, para 

que todos os elementos das Equipas de Nossa Senhora fiquem em 

sintonia sobre este assunto e não haja equívocos. 

5 – Os próximos Temas de Estudo, até 2024, foram revistos um a um. 

 

  

Redes Sociais 

Facebook Internacional 

www.facebook.com/Equipes-  

Notre-Dame-International 

Instagram Internacional 

www.instagram.com/equipes_ 

notre_dame 

 

Queremos partilhar com 

todos as novidades da sua SR 

ou RR.  

Temos um email para receber 

as suas fotos e noticias: 

cr.communication@equipes-

notre-dame.com 

Ficamos à espera… 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/Equipes-%20%20Notre-Dame-International
http://www.facebook.com/Equipes-%20%20Notre-Dame-International
https://www.instagram.com/equipes_notre_dame/?hl=pt
https://www.instagram.com/equipes_notre_dame/?hl=pt
mailto:cr.communication@equipes-notre-dame.com
mailto:cr.communication@equipes-notre-dame.com
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6 – Focou-se o contacto que a ERI está a ter com a Santa Sé, através dos secretários do Dicastério 

para os Leigos, a Família e a Vida, para que, entre outros assuntos, seja marcada a audiência com 

o Papa aquando o encontro de todos os Regionais em 2021. 

7 - Definiu-se onde vai ser o Colégio de 2020 (que vai ser revelado em Valência). 

8  – Todos os casais de Ligação às Zonas apresentaram os seus relatórios, evidenciando os principais 

objetivos e maiores dificuldades das suas SR e RR. 

  

 

Reunião de trabalho em Notre Dame du Mont 

 

Pelo meio das reuniões houve tempos de convívio e oração, ambos importantes pois ajudam sempre 

a fortalecer os laços entre os casais e também auxiliam a não perder o foco de todo este serviço. 
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     Via Sacra na Igreja de Notre Dame du  Mont                                                   Visita cultural a Byblos                                  

 

• Semana de 09 a 14 de Abril 2019 

Várias visitas culturais no Libano / Patriarca de Antioquia 

Durante os vários dias no Líbano houve oportunidade de visitar alguns sítios de relevância cultural e 

assim ficar a conhecer melhor o país e o seu povo.   

Byblos, considerado o porto Fenício mais antigo do mundo, foi uma dessas visitas. O Santuário de 

Nossa Senhora do Líbano, em Harissa, também.  

                         

                          Passeio por Byblos                                                              Santuário de Nossa Senhora do Libano                                                      
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Quinta- feira, 11 de Abril, a ERI e alguns casais libaneses, bem como o CE da Região, foram recebidos 

no Paço Episcopal do Patriarca Católico Maronita de Antioquia, Béchara Pierre Raï que no seu 

discurso encorajou o trabalho das ENS  no Médio Oriente, salientando a importância estrutural que 

tem a presença, e atividade, de famílias bem formadas, na sociedade e na própria Igreja,   

 

Encontro da ERI com o Patriarca de Antioquia no Paço Episcopal 

• Sábado, 13 de Abril  

Dia de Encontro com os casais de vários Setores e Regiões do Médio Oriente 

 

O dia de sábado foi totalmente preenchido com o encontro entre as ERI e os casais das Regiões 

do Libano e da Síria, e dos  Setores da  Jordânia, Emirados Árabes Unidos e Dubai. Os vários casais  

e conselheiros espirituais falaram das suas  experiencias como Equipas de Nossa Senhora nestas 

regiões, quais as maiores dificuldades e quais os propósitos a atingir. Clarita e Edgardo, como 

responsáveis internacionais, apresentaram as grandes linhas que definem as ENS, o seu carisma e 

mistica; e o casal da Equipa Internacional, Bernadette e Sylvestre, fez uma apresentação sobre o 

documento  «Vocação e Missão». 
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Sessão de Apresentação e Formação com os casais dos vários Setores e Regiões do Médio Oriente 

 

                

                                  Clarita & Edgardo                                                                 Bernadette & Sylvestre 

 

 

Houve ainda tempo para as imprescindíveis Equipas Mistas onde a troca de experiências foi muito 

rica; e também para uma sessão de perguntas e respostas.  
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                                          Equipas Mistas                                                                         Sessão de perguntas e respostas 

 

 

A noite foi de festa terminando com uma bonita oração. 

 

          

Noite de festa 
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                                    Noite de festa                                                                                                e oração.                      

 

 

A Equipa Responsável Internacional marca encontro com os CR e CE  das SR e RR em Valência, 

Espanha, de 14 a 20 de Julho. Até lá se Deus quiser!

 

 


