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Queridos Casais equipistas e Conselheiros Espirituais das Equipes de Nossa Senhora: 

Este é um momento realmente especial para nós, em que sentimentos ambivalentes 
convergem. Nosso coração, como o de vocês, está transbordando de alegria por tudo o que 
vivemos e desejoso de prolongar estes momentos de graça.  

Emociona-nos muito e sentimos uma imensa gratidão pelo que significa ter nossa filha Silvia 
conosco neste momento tão especial de nossa vida.  Nosso filho Santiago acompanha-nos 
à distância, pois a proximidade de seu matrimônio o impediu de fazê-lo pessoalmente. 
Também damos graças a Deus pela presença neste momento de nossos companheiros de 
equipe, os presentes e os que da Colômbia nos apoiam e nos sustentam com suas 
mensagens e orações. 

Ao mesmo tempo, embarga-nos um sentimento de nostalgia, porque hoje termina um 
caminho de seis anos com uma equipe que, no transcurso de seu serviço, converteu-se 
numa verdadeira família.  

Muito obrigados, To e Zé por seu testemunho de vida, que será sempre uma referência em 
nosso caminhar e obrigados Padre Jacinto, Beca e Pedro, Françoise e Rémi, Amaya e José 
Antonio, Mahassen e George, Graça e Roberto e Helena e Paul por tanto amor e tanto bem 
com que nos cumularam.  

Nós temos grande expectativa e desejo por formar equipe e começar a tecer laços de  
fraternidade com a nova família com a qual, através do  discernimento  suscitado pelo 
Espírito,  fomos  chamados a trabalhar pelos próximos seis anos. Bem-vindo Padre Ricardo, 
amigo e companheiro incondicional no decorrer de nossa vida e no Movimento que, com seu 
ministério e sua alegria, como Conselheiro Espiritual, será pilar fundamental nos desafios 
que a partir de agora enfrentaremos e bem-vindos Helena e Paul, amigos da alma com os 
quais acolhemos  nossos novos companheiros de caminhada Paola e Giovanni, Dora e João 
Pedro, Thérèse e Antoine, Bernadette e Sylvestre, Hermelinda e Arturo e Mariola e Elizeu. 
Sabemos de seu amor e compromisso com o Movimento e de suas grandes forças que 
desde agora estarão totalmente entregues à missão que o Senhor nos confiou e em que nos 
apoiamos para assumir nosso serviço. 

Não podemos negar que nos assaltam sentimentos de medo e dúvida, ao pensar na imensa 
responsabilidade à que fomos chamados, mas a cada vez que nos invade esse sentimento, 
não podemos deixar de recordar o “Sim” de Maria à proposta de Deus, pela qual se 
comprometeu por toda sua vida. Não acreditamos que o Sim de Maria originou-se do 
conhecimento do futuro, mas sim de sua confiança e docilidade à vontade de Deus. Sua fé 
foi mais forte que todos os temores, que todas as incertezas, que todas as previsões. Sem 
certezas humanas, ela acolheu com confiança a palavra de Deus, guardando no coração 
tudo o que não compreendeu, como queremos fazer aqui e agora, vivificando em nós e nesta 
nova equipe, o chamado que nos inspira e nos impele a repetir: “NÃO TENHAM MEDO, 
SAIAMOS…” 

Confiamos, com esta nova Equipe Responsável Internacional, em levar adiante a missão 
que o Senhor nos confiou, apoiados na força de suas orações e na intercessão de Nossa 
Senhora de Fátima que sempre esteve presente em nossas vidas, acolhendo-nos com seu 
amor e sua ternura. 

Muito obrigados. 


