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«Como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós
nas minhas» (Jr 18,6b)
Queridos amigos. Esta é a nossa primeira
comunicação como novo casal responsável
internacional do Movimento das Equipas de Nossa
Senhora, que tanto amamos.
Desde já, com muita humildade e em total docilidade
ao chamamento e aos misteriosos caminhos que Deus
nos convida a percorrer, depois de vos saudar,
queremos manifestar-vos o nosso imenso desejo de
servir a Deus, de servir o Movimento das ENS e de
vos servir a todos e a cada um de vós, com total entrega e na fidelidade aos princípios que nos
inspiram.
A nossa vida no Movimento, desde o momento em que entrámos nele, tem sido marcada por
uma docilidade total para percorrer os caminhos que Deus nos tem aberto, aceitando-os
sempre com alegria, humildade, confiança e, por que não dizê-lo, também com temor por
reconhecermos as nossas grandes debilidades; apesar disso, abandonados a Deus, nunca
dissemos não a um apelo ao serviço, apesar das nossas próprias aspirações, do desejo de
realizar o que ficou para trás quando estamos perto de concluir um serviço, das nossas
justificações, dos nossos projectos truncados, das nossas incertezas…
O desejo de fazer sempre a vontade de Deus na nossa vida tem-nos levado, quase como uma
constante, a crucificar conscientemente a nossa própria vontade para deixar que Ele nos torne
maleáveis, quebrando os nossos frágeis vasos de barro e deixando que Ele os modele de
novo.
A nossa vida no Movimento iniciou-se no ano de 1997 quando entrámos pra a equipa 98 da
Região Centro da Colômbia, a mesma a que hoje ainda pertencemos depois de uma
caminhada de 22 anos. Hoje, temos 32 anos de casados, dois filhos, Santiago, engenheiro
industrial de 26 anos e prestes a casar-se, e Silvia, de 23 anos estudante de psicologia.
Quanto às nossas profissões, a Clarita é pedagoga musical e catequista “Buen Pastor”, e
Edgardo é engenheiro civil em exercício.
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Depois de termos servido ininterruptamente no Movimento, desde a nossa entrada até hoje,
em diferentes instancias de responsabilidade e de termos trabalhado nos últimos seis anos na
ERI na coordenação das Equipas Satélites, respondemos a este novo chamamento com um
FIAT, em que ressoa o eco do envio do recente XII Encontro Internacional, «NÃO
TENHAIS MEDO, SAIAMOS…» e a Palavra que o inspirou e nos anima: «Nada temas,
porque Eu estou contigo; não te angusties, porque Eu sou o teu Deus. Eu fortaleço-te e
auxilio-te» (Is 41,10).
Tal como manifestámos no momento de receber o chamamento a assumir a responsabilidade
da Equipa Responsável Internacional, neste momento pedimos com toda a fé ao nosso Deus, o
mesmo Deus que um dia cresceu no seio de Maria, que também cresça hoje nos nossos
corações, fortalecendo a nossa fé para podermos deixar de lado todos os receios, entregandonos com docilidade e confiança ao futuro que por vezes não entendemos, para que, na
companhia dos casais que iniciam o seu serviço nesta nova ERI, possamos descobrir a
vontade de Deus e assim podermos fazer o que Ele nos disser.
Que Deus e Maria, nossa Mãe, que conhecem o nosso íntimo, nos sustentem, nos ajudem e
nos encham de paz.
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