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APRESENTAÇÃO GERAL 
 

Queridos Equipistas, 
 

 Sejam muito bem-vindos a esta iniciativa inédita de formação que o 
Movimento das Equipes de Nossa Senhora ora nos coloca à disposição! 

 Nesta plataforma virtual, os conteúdos que foram desenvolvidos têm por 
finalidade oferecer uma formação cristã básica para aprofundar e atualizar 
conhecimentos cristãos e teológicos dos equipistas interessados.  

Os conteúdos partem do pressuposto de que nós, equipistas, necessitamos 
buscar uma fé doutrinalmente sólida e fundamentada, existencialmente motivante e 
com sentido autêntico para a nossa vida pessoal, conjugal, familiar, social e eclesial.  

Como dizia a ERI em suas palavras de apresentação: “Uma das grandes 
preocupações e metas do Pe. Caffarel, em seus diversos editoriais e Cartas Mensais, 
era formar casais verdadeiramente cristãos. Para ele, as ENS são escolas de vida cristã, 
lugar de formação e de aprofundamento da vida cristã em casal, em família, em 
pequenas comunidades. O ponto de partida para este aprofundamento é a Palavra de 
Deus (Bíblia), a Tradição e o Magistério da Igreja como fontes da fé”. 

Para sermos discípulos e seguidores de Jesus, para anunciarmos a Alegria do 
Evangelho, precisamos, como pressuposto e condição imprescindível, fazer como o 
fizeram os discípulos de Emaús: a experiência de caminhar longamente com Jesus, de 
ser companheiro de Jesus, de fazer parte da companhia de Jesus.  

É essa experiência que, em última instância, muda nosso modo de pensar, de 
sentir e de agir; é essa experiência que nos converte em seus discípulos e seguidores 
de Jesus. 

Neste sentido, estão sendo oferecidas várias temáticas de formação 
extraordinária no âmbito do Movimento, como Antigo Testamento, Novo Testamento, 
Cristologia, Eclesiologia, Sacramentos, Liturgia, Espiritualidade, Moral. Outras 
temáticas serão introduzidas ao longo da caminhada de formação. 

As temáticas de formação geral que são oferecidas têm como referência um 
dos mais belos relatos registrados pela Palavra de Deus, retirado do Evangelho de 
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Lucas (24,13-35), em que se apresenta um método pedagógico ou um caminho 
metodológico proposto pelo próprio Cristo no encontro do Caminho de Emaús, a 
partir do qual cada casal equipista também poderá iniciar um processo apaixonante 
em companhia de Jesus, como o Mestre por excelência.  

Assim, cada temática geral de formação (curso) é um ALBERGUE, um lugar para 
o alojamento das pessoas, de descanso, de recolhimento, como o “destino final” dos 
discípulos de Emaús, quando chegaram à sua aldeia, ao seu POVOADO. 

Este Povoado representa o que precisamos aprender em nossa caminhada de 
formação cristã. Reflete nossas necessidades de formação cristã, nossos 
questionamentos ou situações de vida, para as quais precisamos de respostas, como 
os discípulos de Emaús.  

 

 
 
Em cada Albergue encontram-se MESAS, que são conteúdos particulares ou 

específicos (capítulos) relacionados à temática de formação. Os discípulos de Emaús 
insistem para que Jesus se hospede junto a eles. Jesus aceita e se assenta à mesa com 
os dois. Aí acontece a celebração da partilha, e é nesse momento que eles O 
reconhecem, como também todos os Seus ensinamentos. 

Este caminho de formação cristã extraordinária é, pois, marcado por diversos 
percursos formativos, chamados de POVOADOS, onde podemos encontrar vários 
ALBERGUES que, em companhia de nosso Mestre Jesus Cristo, oferecem respostas e 
informações importantes para nossa vida cristã. Junto com Jesus, podemos escolher 
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um deles e aprofundar os diversos aspectos relacionados à sua problemática, que 
estão disponíveis nas MESAS. 

Como alternativa metodológica, estudos de conteúdos específicos podem ser 
feitos a partir de situações de vida propostas, com possibilidades de respostas e 
informações em cada uma das temáticas de formação oferecidas (Albergues). Esta 
alternativa está fundamentada em um método pedagógico conhecido como 
Aprendizagem Baseada em Problemas, e que aqui foi denominado de Aprendizagem 
Baseada em Situações de Vida, que permite ao próprio equipista – de modo individual, 
em casal ou em equipe – acercar-se dos conteúdos propostos – MESAS – e temas – 
ALBERGUES –, baseando-se em casos ou situações de vida similares aos que qualquer 
pessoa vive em ou se defronta na sua vida diária. 

Esta alternativa representa um PLUS de formação cristã, oferecida para que o 
equipista não só obtenha respostas “teóricas”, como também lhe permita ir criando 
respostas para a tomada de decisões frente a situações que lhe são colocadas no 
cotidiano e que inquietam as pessoas no mundo de hoje – cristãs e não cristãs. Ou 
seja, este método permite ao equipista observar e analisar atitudes e valores que, por 
meio da metodologia tradicional, nem sempre lhe é totalmente possível. 

São sugeridas três alternativas de conhecimento e acompanhamento dos 
conteúdos temáticos propostos nesta plataforma virtual: 

a) Estudo dos conteúdos fazendo um download do curso completo (metodologia 
tradicional – impressão do conteúdo em papel); 

b) Estudo dos conteúdos seguindo passo a passo cada capítulo (curso virtual à 
distância); 

c) Estudo de conteúdos específicos a partir de situações de vida propostas, com 
possibilidades de respostas em cada uma das temáticas de formação oferecidas 
(PLUS).  
Esperamos que todo este material de estudo e reflexão oferecido seja de 

grande proveito para os equipistas do mundo inteiro, e sirva de base para um contínuo 
processo pessoal e conjugal de maturação na fé e de configuração com Cristo, segundo 
a vontade do Pai, sob a guia do Espírito Santo.    

Bons estudos! 


