
EQUIPES DE NOSSA SENHORA
No nosso dia a dia de casados, deparamo-nos com muitas pedras no caminho
, algumas quase imperceptíveis, outras parecem intransponíveis. Umas nos
 levam a pequenos tropeços, e algumas outras a grandes quedas. 
Essas pedras, na verdade, representam as nossas dificuldadesdiárias de conv
ivência a dois, tendo por pano de fundo geralmente os conflitos de personal
idade e do jeito de ser de cada um.
    São pequenos obstáculos que afetam a unidade dos cônjuges, que emperra
m o crescimento espiritual do casal e do amor conjugal que os une. 
São situações que precisam ser trabalhadas a dois e em comunidade de casai
s, através do auxílio mútuo e do aprendizado diante das experiências daque
les que já caíram e souberam se levantar.
 Neste movimento acreditamos, mais que nunca, que a salvação é proposta 
para todo o povo de Deus. Por isso caminhamos nesta comunidade, que cheg
ou ao Brasil há sessenta e um anos e encantou milhares de casais que per
severam em caminhada rumo à santificação.
Somos um movimento de espiritualidade conjugal católico, leigo e constitu
ído por casais que buscam no sacramento do matrimônio um ideal de vivênci
a cristã.
Por conhecermos as fraquezas, dificuldades e a insuficiência de nossos es
forços isolados, nos reunimos em equipes sob a proteção de Nossa Senhora 
e através de pontos concretos de esforço procuramos progredir como casal,
 família, no amor de Deus e do próximo.
Como tudo começou
Em 1938, um jovem padre de Paris, Henri Caffarel, recebe a visita de uma pe
ssoa que desejava lhe falar sobre sua vida espiritual. Alguns dias depois e
la volta, acompanhada do marido. A seguir, esse casal apresenta o Padre Caf
farel a outros três casais. Repletos de amor e cristãos convictos pedem a e
le que os guie em busca de viver o seu amor à luz da sua fé.
"Façamos o caminho juntos" responde-lhes o Padre Caffarel, e dessa maneir
a, o projeto de se reunirem para refletir em comum sobre o matrimônio est
ava lançado. 
Pouco a pouco, os olhos destes jovens casais descobrem o lugar privilegiad
o do casal nos desígnios de Deus. Simultaneamente fazem experiências de vi
da comunitária onde se realiza a promessa de Cristo de estar presente. 
A vida deles progride através da abertura aos outros, na união a Deus, entre 
os esposos e entre os casais.
Pe Henry Caffarel
Henri Caffarel nasceu em 30 de julho de 1903, em Lyon - França. Foi bati
za¬do em 2 de agosto de 1903, em Paris. Foi o fundador do Movimento das 
Equipes de Nossa Senhora. Morreu em 18 de setembro de 1996 em Troussures
, na Diocese de Beauvais, onde está enterrado.



"Não estou certo de que os equipistas tenham bem com¬preendido o que signi
fica a espi¬ritualidade conjugal. Há grande preocupação de vida espiritual
 entre marido e mulher indivi¬dualmente. Mas a espiritualidade conjugal é 
mais do que duas espiritualidades individuais vividas lado a lado. Há um m
istério do casal que é preciso aprofundar. É fonte de graças."
Porque equipe
    Porque a palavra "equipe" exprime claramente o espírito e a unidade ne
cessária para a busca de um desejo comum;
    Porque os casais fazem esforços comuns e porque eles se ajudam mutuam
ente, preocupando-se uns com os outros, com o seu progresso espiritual e 
humano.
Porque equipes de nossa senhora?
Nosso movimento é colocado sob a proteção de Maria porque ela conduz ao Cr
isto, que é o centro da vida espiritual dos equipistas. Maria é, para eles
, pela sua submissão à vontade de Deus, um exemplo perfeito da docilidade 
ao Espírito Santo.
Organização
Uma equipe não pode viver isolada... 
O movimento das equipes de nossa senhora possui uma organização destinada 
a coordenar, animar, apoiar, servir e manter a sua unidade. Essa unidade é
 constituída e formada pelo desejo de progredir juntos na fidelidade ao es
pírito e aos seus métodos.


