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 Novembro 2019 
 

Newsletter da 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. 

Damos conta de como decorreram os trabalhos na última reunião 
que se realizou em Paris, de 07 a 11 de Outubro, na Glacière.  

Todos os membros da ERI estiveram presentes. 

Os assuntos foram variados ao longo da semana.  

Ainda antes, no dia 07 de Outubro, houve oportunidade para a ERI se 
reunir com a Associação dos Amigos do Pe. Caffarel, cujo presidente 
é Edgardo Bernal do Casal Responsável máximo da Equipa 
Internacional. 

Reportamos tudo nesta edição! 

 

 

 

• 07 de Outubro de 2019 

 Reunião da Associação dos Amigos do Pe. Caffarel 

No dia 07 de Outubro realizou-se a reunião da Associação dos Amigos do 

Pe. Caffarel, a que foram convidados a estar presentes todos os membros 

da ERI para além do presidente, da vice presidente, e do tesoureiro da 

Associação, os 3 membros ERI,  respetivamente Edgardo Bernal, Mariola 

Calsing e Giovanni Cecchini Manara. 

O casal Roberty também esteve presente para além do casal Genillon ( este 

ligado ao secretariado da Associação), bem como o Pe.  Marcovits (redator 

Agenda 2020 

Março  

Togo / Lomé - Reunião nº 5 ERI, de 15 a 

22 

 Julho 

Varsóvia / Polónia - Reunião nº 6 ERI + 

Colégio Internacional, de 22 a 31  

 

 

 

REDES SOCIAIS ERI 

 

 

Gostaríamos mesmo muito que 

partilhassem connosco os 

momentos importantes que 

marcam a vossa SR ou RR. 

Para que possamos divulgar para 

todos…e todos possam ver a 

grandiosidade do nosso 

Movimento! 

Ficamos à espera de imagens com 

legendas…na vossa língua 

materna. 

Ficamos à espera! 

cr.communication@equipes-
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da causa da canonização do fundador das Equipas). Entre outros assuntos foi apresentado o livro acabado de 

publicar em França - L'Amour conjugal, chemin vers Dieu -  com potencial e interesse de ser publicado noutras 

línguas. 

Naturalmente que o estado da causa de Canonização do Pe. Caffarel também foi focado. 

Foi muito importante e interessante que esta Equipa Responsável Internacional tenha tido este contacto com 

as pessoas e os assuntos desta Associação. 

Reunião Geral 

 
Pe. Paul-Dominique Marcovits 

 

  

 

• De 08 a 11 de Outubro de 2019 

 Reuniões diárias com vários pontos na Agenda 

 

• Os dias de trabalho tiveram o seu início num pôr-em-comum que, tal como sucede em qualquer outra 

equipa deste Movimento, ajuda muito a abrir os corações dos casais (e conselheiro espiritual) uns aos 

outros, para que melhor se possam conhecer e assim estabelecer laços. 

 

• Todos estiveram presentes ao longo destes dias: Clarita & Edgardo, Mariola & Elizeu, Paola & Giovanni, 

Thérèse & Antoine, Sylvestre & Bernadette, Márcia & Paulo, Kevin & Faye, Dora & João, e o Pe. Ricardo 

Londoño. 
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• Os trabalhos arrancaram com um momento protagonizado pela Clarita & Edgardo, num balanço sobre 

este primeiro ano de atividade desta Equipa: onde estamos e para onde vamos? As Linhas de 

Orientação foram novamente lembradas e recentradas.  

 

 

 

 

• Seguiu-se um balanço do Colégio de Valência, onde foram vistos minuciosamente todos os pontos 

respondidos no inquérito distribuído aos participantes. De um modo geral o balanço do Colégio foi 

muito positivo e, naturalmente, os aspetos que correram menos bem foram identificados de forma a 

serem melhorados no Colégio de Varsóvia. 

 

• Os relatórios das Zonas mereceram também toda a atenção da ERI. Ao longo dos vários dias, os casais 

de Ligação das Zonas foram apresentando imagens, números, questões, dificuldades e alegrias que 

suscitaram algumas reflexões e discussões, sendo que um dos pontos que saiu dessas apresentações 

foi perceber qual o critério para se agruparem as SR e RR nas presentes Zonas. Este assunto ainda 

voltará à Agenda da ERI nas próximas reuniões. 

 

 

• O casal responsável pelas Equipas Satélites, Mariola & Elizeu, apresentou as 4 equipas que acabaram 

de ser constituídas e que que se tinham encontrado no Turcifal, em Portugal, dias antes. Os dados 

estão lançados e os casais destas equipas já estão a trabalhar sobre os temas propostos: Casais Jovens, 

Pedagogia das ENS, Casais em 2ª União e Reflexão e Pesquisa. 

 

• As duas próximas reuniões da ERI foram planificadas: em Março em Lomé, no Togo; e em Julho em 

Varsóvia onde irá decorrer o Colégio. O alinhamento do próximo Colégio foi já desenhado. 
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• Outro assunto que mereceu a atenção particular da ERI nesta reunião foi o Encontro de Regionais que 

irá acontecer em 2021 em Roma. 

 

• Também se trouxe a debate os Temas de Estudo para os próximos 2 anos. 

 

 

• A “formação de formadores”, sempre tão importante, também esteve em cima da mesa e os nomes 

dos formadores já foram escolhidos. Em breve os casais serão convidados a prestar este serviço. 

 

• A «Comunicação» também esteve em foco, com as publicações feitas nas Redes Sociais Internacionais, 

a Newsletter, o Correio da ERI, e com a visualização do novo site que está quase a ser colocado online. 

Também o “protocolo das traduções”, assunto fulcral na fluência dos trabalhos a nível mundial, foi 

discutido neste fórum, com novas perspetivas a serem hasteadas e a serem comunicadas em breve a 

todos, para assegurar o bom funcionamento dos procedimentos estabelecidos em Valência. 

 

• Um assunto que Clarita & Edgardo tinham pedido para todos os casais pensarem e prepararem é um 

tema periclitante e muito na ordem do dia na Igreja, e foi solicitado ao Movimento das Equipas pelo 

Dicastério para os leigos, a família e a vida da Santa Sé: qual a resposta dada pelas Equipas em relação 

aos casos de abusos de menores e pessoas vulneráveis. Uma acesa discussão aconteceu e dela saíram 

várias normas que serão comunicadas ao Dicastério e a todos os casais que tenham responsabilidades 

nas ENS. 

 

 

• Por fim, dentro dos assuntos formais, foram também apresentadas as contas e as estatísticas do 

Movimento em todo o mundo, pelo casal responsável pelo Secretariado, assunto este sempre em 

atualização e merecendo a máxima atenção de todos. 

 

• Todos os dias, para recentrar os trabalhos no que realmente deve importar na vida de todos nós, o Pe. 

Ricardo celebrou a Santa Missa, rezou-se o Ângelus e vários casais prepararam a Oração do fim da 

jornada. No dia em que a Equipa saiu para uma visita cultural na cidade-luz (na tarde de 5ª feira 10 de 

Outubro),  rezou-se o Terço na Igreja de Saint Etienne du Mont. 
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Recitação do Terço 
 

Depois da Missa em Saint Etienne du Mont 
 

  

 

 

O dia de visita cultural acabou num agradável jantar de confraternização num restaurante junto à Igreja 

visitada. 
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As refeições à mesa da sala na Glacière também marcaram estes dias de trabalho, e ajudaram no 

aprofundamento da amizade, do conhecimento mútuo e da partilha. 
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Daqui enviamos um abraço à equipa da SR Africa Francófona, especialmente às Equipas do Togo, que iremos 

conhecer no próximo ano, em Março, e com quem iremos trabalhar para continuarmos juntos a fazer o nosso 

querido Movimento crescer. De lá será a próxima Newsletter. 

 

 

 


