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PALAVRAS DA ERI 

O discípulo é alguém apaixonado por Cristo, a quem reconhece como o 

mestre que o conduz e acompanha. Ele mesmo afirma que o “discípulo não é 

maior do que o mestre; (mas) todo discípulo bem formado será como o 

mestre”. (Lc 6,40) 

 

Queridos membros das Equipes de Nossa Senhora: 

Os cursos – temáticas gerais de formação – que estão sendo oferecidos pelas 

Equipes de Nossa Senhora, utilizando uma plataforma virtual, resultam de um 

conjunto variado de estudos e informações que embasaram a ERI na definição da 

necessidade de ampliar e diversificar as oportunidades de formação cristã no 

Movimento, como também de necessidades de formação - doutrinal, espiritual e 

pastoral - que sempre foram demandadas em diversas Super Regiões e Regiões, para 

que os casais pudessem cumprir sua vocação e missão na Igreja e no mundo. 

É importante destacar que tais necessidades e demandas de formação cristã 

dos equipistas são entendidas como oportunidades de mudanças em suas vidas, tanto 

de casal e de família, quanto de integrantes do Movimento das ENS, e mesmo de suas 

comunidades paroquiais, para poderem alcançar a maturidade na fé e na vida 

espiritual, comunitária e pastoral. 

Estes cursos não representam uma panaceia ou uma fórmula mágica capaz de 

resolver, por si só, as necessidades de formação cristã dos membros das ENS, 

simplesmente pela ampliação da oferta de processos formativos, para além do que já é 

oferecido normalmente pelo Movimento nas diversas Super Regiões e Regiões.  

Trata-se, simplesmente, de uma nova ajuda ao casal que tenha esse interesse, 

não para “encher sua cabeça de novos conhecimentos” ou para “obter um diploma”, 

mas para ajudar a crescer na sua fé, para ajudar a iluminar sua vida cristã a partir do 

Evangelho, para ajudar a encontrar e a fortalecer a sua identidade cristã. 

Esta preocupação e iniciativa das ENS insere-se no que propõe a Exortação 

Apostólica Christifideles Laici sobre a vocação e missão dos leigos na Igreja e no 

mundo: a formação cristã (dos fiéis leigos) deve ser “um contínuo processo pessoal de 

maturação na fé e da configuração com Cristo, segundo a vontade do Pai, sob a guia 

do Espírito Santo”.    

E por que é necessária esta formação cristã? A própria Exortação Apostólica 

responde baseada em palavras de Jesus Cristo: “Para que deis mais frutos”. Ou seja, 

baseada na imagem evangélica da videira e dos ramos, diz que todos os fiéis leigos são 

chamados a crescer, amadurecer continuamente e dar cada vez mais frutos, pois 
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“quem permanece em Mim e Eu nele, dá muito fruto, porque sem Mim não podeis 

fazer nada”. (Jo 15,5) 

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. 

Por isso, estes cursos partem da premissa de que o Movimento das ENS 

pretende oferecer uma contribuição decidida e vigorosa para a vida da Igreja, para que 

seus membros sejam autênticos cristãos, onde crescem as sementes do Evangelho, 

sendo ao mesmo tempo semeadores dos valores do Reino. Mas, acima de tudo, estes 

cursos partem da premissa de que o Movimento das ENS pretende oferecer uma 

resposta urgente às necessidades da Igreja em todo o mundo. 

Como diz a Christifideles Laici, “não se trata (...) apenas de saber o que Deus 

quer de nós, de cada um de nós, nas várias situações da vida. É preciso fazer o que 

Deus quer: assim nos recorda a palavra de Maria, a Mãe de Jesus, dirigida aos criados 

de Caná: ‘Fazei o que Ele vos disser’ (Jo 2, 5). E para agir em fidelidade à vontade de 

Deus, (o fiel leigo) precisa ser capaz e tornar-se cada vez mais capaz”. 

Com a oferta destes cursos de formação cristã também se alerta para a 

necessidade de se criar uma cultura de formação continuada no âmbito do Movimento 

das ENS, nas Super Regiões e Regiões – tanto ordinária quanto extraordinária, 

utilizando diversas metodologias e meios, ou materiais didáticos e tecnológicos –, que 

percebe a formação cristã como algo positivo, que ajuda as pessoas a viver melhor; a 

serem mais verdadeiras consigo mesmas, com os outros e com Deus; a serem mais 

fieis à sua identidade cristã e mais capazes de captar o sentido de cada fragmento da 

vida humana, mais inteligentes para captar a beleza e os dramas da existência do 

homem moderno, conseguindo envelhecer sem reclamar e cair na depressão.  

É necessária, enfim, uma formação cristã que esteja a serviço do crescimento 

da fé do discípulo missionário de Jesus Cristo, ajudando-o a entender e a interpretar os 

sinais dos tempos para agir de acordo com a vontade de Deus, como um caminho de 

crescimento no amor a Deus e ao outro, condição que torna possível a santificação 

constante da pessoa, o que agrada a Deus e Lhe dá glória.  

Uma formação, enfim, em que o homem e a mulher se deixam transformar em 

Cristo, vivendo progressivamente de acordo com o Espírito de Deus. 
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A razão de ser da ERI – Equipe Responsável Internacional, como a de todas as 

responsabilidades no Movimento, é a de animar e preservar a unidade, sendo fiéis à 

mística e ao carisma fundador. 

Com este claro propósito, esta proposta de formação cristã busca oferecer um 

percurso propício para que, a cada dia, os casais equipistas transitem por caminhos de 

santidade, sendo testemunhas vivas da grandeza do Sacramento do Matrimônio. 

De coração, desejamos que esta iniciativa se constitua, para todos aqueles que 

assumem o desafio de complementar e enriquecer sua formação religiosa, em uma 

ferramenta que, como a levedura, seja fermento não só em nossa própria vida de fé, 

como também na de nosso cônjuge, de nossa família, de nossa comunidade. 

Queridos casais das Equipes de Nossa Senhora: peçamos ao Espírito Santo, com 

a intercessão de nossa Mãe Maria, que abra nossos corações e ilumine este caminho, 

de modo que sejamos dóceis à Sua vontade – “Para que deis mais frutos”. 

 

     ERI – Equipe Responsável Internacional 
            Equipe Satélite de Formação Cristã 


