
08
MATERIAL DISPONÍVEL PARA DIVULGAÇÃO

* Folder das CNSE    *  texto para ser lido nas Igrejas

CONTATOS E INFORMAÇÕES
São Paulo:

 * Cleide e Valentim Giansante – F. (11) – 3287-0373
Cleide.valentim@terra.com.br

    * Odete e José Monteiro - F. (11)  - 5523.3514
Odete.monteiro@uol.com.br

    * Tereza Pitarello Shoshima    -  F. (11)  - 4123-5903
famshoshima@kbonet.com.br

Rio de Janeiro
Anna Maria Paiva e Vaz – F. (21)  -  2567-1102 / 2254-8603
madrinhaana@yahoo.com.br

Belém
Lilí e Constantino Guerreiro – F. (91) - 3223-9837
tinoconsta@ig.com.br

Recife
Luizinha e Epaminondas  -  F. (81)  - 3426-2776 / 3241-1840
epafeitosa@hotmail.com

Fortaleza
Vanda Teixeira Furtado     -  F. (85)  - 3258-0053
vandafurtado@pop.com.br

Curitiba
   Ita e José A. da Silva – F. (41) – 3232-5004

goretimoss@yahoo.com.br
Campinas - SP
     Nancy e Benjamin Tannus – F. (19) – 3241-6875

benjamintannus@uol.com.br
Ribeirão Preto -SP
    Maria das Graças Virdes – F. (16) – 3623-3774

gvirdes@hotmail.com
Vale do Paraíba - SP
   Leda e Marcos Lisboa – F. (12) – 3921-0891

ledaemarcos@terra.com.br
Jundiaí - SP
   Lígia e Carlos A. Bestetti – F. (11) – 4523-1213

calitita@terra.com.br
São José do Rio Preto - SP

Marta T. Younes – F. (17) – 3232-8023
Martyounes@hotmail.com

São Paulo – ABCD
   Zilda e Wagner Panzarini – F. (11) – 4427-3910

zildawagner@hotmail.com

COMUNIDADES NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA
Para Viúvas, Viúvos e Pessoas Sós

“A semente que germina por si só – Uma convivência de fé e alegria”
Iniciadora no Brasil: Da. NANCY CAJADO MONCAU – In memorian

INFORMATIV0 Nº. 08 – JUNHO/07

    Palavras do Conselheiro Espiritual
Maio foi o mês dedicado à devoção a Maria, aquela que por obra do

Espírito Santo foi o templo e o sacrário de Jesus, permitindo que o

Salvador se encarnasse e, na sua presença no meio de nós,

mostrasse-nos o caminho do Pai. “Corpus Cristi”  leva-nos a refletir

sobre a Exortação Apostólica pós Sinodal “Sacramentum Caritatis”, de

Bento XVI sobre a Eucaristia, fonte e ápice da vida e da missão da

Igreja. O sacramento da Eucaristia é o sacramento por excelência da

caridade de Jesus, que se doa a si mesmo até o fim revelando o amor

infinito de Deus pelos homens. Doa-se  fazendo-se companheiro de

viagem. Doa-se pregando a verdade que liberta e sacia. Doa-se

lavando os pés dos apóstolos. Doa seu corpo e sangue como alimento

de vida. Carrega sobre si os nossos pecados e os destrói pelo perdão.

Ressuscita e nos ressuscita para uma vida nova, isto é: livres para

amar servindo e servir amando. Convida-nos a sermos esta eucaristia

para nossos irmãos e irmãs ajudando-os a viver a sua missão na

condição que estiverem. É motivo de alegria ver os Grupos das

Comunidades Nossa Senhora da Esperança se multiplicando; maior

alegria é ouvir que se multiplicam à sombra de Maria que, viúva,

continuou a missão do Filho. Que Jesus na Eucaristia e Nossa Senhora

da Esperança guiem cada integrante dos nossos Grupos com alegria.

                                            Pe. João Zago – MI

mailto:Cleide.valentim@terra.com.br
mailto:famshoshima@kbonet.com.br
mailto:epafeitosa@hotmail.com
mailto:vandafurtado@pop.com.br
mailto:goretimoss@yahoo.com.br
mailto:calitita@terra.com.br
mailto:Martyounes@hotmail.com


02
Prezadas(os) Irmãs(os) das CNSE

Plano de Trabalho para 2007

No Informativo anterior publicamos o nosso Plano de Trabalho para
2007, com a finalidade de dar conhecimento a todos do nosso empenho
na realização do sonho da Da. Nancy, que era expandir e consolidar as
CNSE em todo o Brasil. No que respeita especificamente a sua
“expansão”, consta literalmente “criar o maior nº possível de
Coordenadorias Regionais e Locais”, além de reavaliar e, se for o caso,
dar novo impulso as já implantadas.  Trata-se de colocar em prática
uma estratégia de trabalho, eis que o nosso Movimento está
devidamente estruturado, contando com todo o material necessário para
ser implantado em qualquer recanto do País. A novidade desse Plano
de Trabalho refere-se à criação de “Coordenadorias Locais”. Queremos
no presente Edital comentar rapidamente o seu real significado.
Percebemos que nas Coordenadorias Regionais existentes – Rio de
Janeiro – Belém – Recife – Campinas – Ribeirão Preto – São José dos
Campos - Jundiaí - São Paulo –Capital e ABCD, umas estão dando
passos largos (como é o caso do Rio de Janeiro e Jundiaí), enquanto
outras estão tendo dificuldades para alavancar o seu trabalho.
Refletindo sobre essa questão, decidimos criar, no âmbito de cada
Coordenação Regional, as chamadas Coordenadorias Locais, tantas
quantas forem necessárias, cuja função será de assumir a divulgação
das CNSE em três ou quatro Paróquias próximas, cuidando, ao mesmo
tempo e em conformidade com a Coordenação Regional, da informação
e formação dos Grupos que surgirem. Cada Coordenadoria Local
deverá formar uma pequena Equipe de Trabalho, da qual poderão
constar membros “não equipistas”. Espera-se, dessa maneira, que
tenhamos a oportunidade de realizar a nossa expansão de maneira
organizada, estruturada e fiel ao principio de unidade que norteia as
normas fundamentais do Movimento. Gostaríamos de convidar os
Responsáveis pelas Coordenadorias Regionais existentes, para
refletirem sobre esse assunto, sob os olhares atentos da Senhora da
Esperança, dando-nos, no seu tempo, as observações que forem
julgadas oportunas.

                              Coordenação Nacional das CNSE

“No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso
auxílio e proteção”
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T E S T E M U N H O S

Quando o Senhor Deus estava criando o mundo, chamou seus
arcanjos. O Senhor pediu aos arcanjos que o ajudassem a decidir onde
colocar o Segredo da Vida. “Enterre-o no chão”, respondeu um anjo.
“Coloque-o no fundo do mar”, disse outro. “Esconda-o nas montanhas”,
sugeriu mais um. O Senhor respondeu: “Se eu escolher qualquer
dessas coisas, apenas alguns encontrarão o Segredo da Vida. O
Segredo da Vida deve ser acessível a TODOS!”. Um anjo replicou: “Já
sei: coloque-o no coração dos homens. Ninguém pensará em procurar
ali. “Sim!”, disse o Senhor. “Dentro do coração dos homens.” E assim
foi feito – o Segredo da Vida está dentro de todos nós.  (autor
desconhecido)

Quando perdemos um ente querido (esposo/a, pai, mãe, filho, irmão,
amigo), nos envolvemos no sofrimento e torna-se difícil até para
rezarmos. Muitas vezes queremos chorar, gritar e lamentar. Mas o que
não percebemos é que através do choro, do grito e da lamentação,
estamos elevando nossa oração a Deus. Se tivermos a consciência de
que Deus esta em nosso coração, e ELE está, esses momentos de
dificuldades e muitos outros passarão por nossa vida de maneira mais
suave. Abram o seu coração para Deus e deixa que ele conduza sua
vida, pois sabemos que, ELE melhor do que ninguém conhece nossas
aflições, nossos anseios, nossos medos e nossas expectativas.
Guie-nos Senhor no Caminho rumo à felicidade.

 Colaboração: Tereza P. Shoshima

O que as CNSE pretendem:

*  Louvar e servir a Deus no estado de vida de Viúvas, Viúvos e
Pessoas Sós;

*  Buscar insistentemente novos caminhos que levem a Jesus Cristo;
*  Renovar a confiança e esperança de uma vida digna, sob a proteção
materna de Nossa Senhora;
*   Testemunhar, em âmbito nacional, que se pode viver cristãmente as
alegrias da vida, dom gratuito de Deus.

“Maria, nossa Esperança e mãe da Igreja, intercedei por nós”
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A Revista O MENSAGEIRO, da Associação Antoniana dos Frades
Menores Conventuais, publicou na sua edição de Abril/07, uma
interessante entrevista com a Tereza Pitarello Shoshima, integrante da
nossa Coordenação Nacional, abordando aspectos relevantes do
Movimento “CNSE” e sua proposta de oferecer apoio espiritual, religioso
e humano às Viúvas, Viúvos e Pessoas Sós. No mês de Julho, a
Revista AVE MARIA, dos Missionários Clareteanos,  também trará uma
matéria sobre o nosso Movimento.
Na noite de 17/05/07, os três Grupos de Ribeirão Preto – SP, reuniram-
se na Capela do Seminário dos Estigmatinos, para uma Noite com
Maria. A Glorinha, filha da Stela, integrante de um dos Grupos, fez uma
bonita exposição sobre Maria e o significado do seu SIM. Alegres e
felizes por mais esse encontro fraterno e rico em espiritualidade, todas
manifestaram o desejo de se comprometer cada vez mais com a causa
de Cristo, pedindo: Senhora da Esperança, intercede por nós. Amém.
É com muita alegria que noticiamos a formação do primeiro Grupo das
CNSE na cidade de São Carlos – SP, que fica na Região São Paulo
Centro IV das Equipes, cujo casal Regional é a Marize e Genaro, do
qual temos recebido atenções especiais. A formação desse Grupo
deve-se exclusivamente ao esforço e empenho dos amigos Erenita e
Attanázio, CR do Setor B (São Carlos), que desde o Eacre ocorrido no
mês de Fevereiro/07, estava empenhado em dar início ao nosso
Movimento naquela cidade. Certamente com o passar do tempo outros
se formarão em toda Diocese.

SECRETARIADO DAS “CNSE”
Rua Oriente, 500 – 2º Andar – Sala 25
03016-000 – São Paulo - SP
Fones: 6291-3105 Ramal 215 / 3287-0373
e-mail: Cleide.valentim@terra.com.br

Artigos ou noticias para o Informativo:
Verônica e Luiz Eduardo

                      e-mail: luiscrosselli@terra.com.br

Reflexão:  Nós mulheres de Deus                      03

Que nos entreguemos Senhor, de alma e corpo, a construir a marcha
da solidariedade e da paz, com toda competência e muito amor no
coração. Nessa caminhada, cada uma de nós é profeta que, por sua fé
e suas ações, anuncia e proclama alegremente, seu compromisso com
o Criador e com todas as criaturas. Caminhamos de mãos dadas,
atentas, engajadas, participantes, sem abrir espaço para alienações,
omissões, indiferenças nem competições. Daí, por que, nessa estrada
da partilha, muitas vezes dirigimos nosso olhar triste, porém cheio de
esperança às nossas irmãs abandonadas, marginalizadas,
discriminadas, famintas de justiça, às mulheres vendidas e compradas
no escancarado mercado da permissividade, às que sofrem duras
restrições por serem mulheres, às dilaceradas no corpo e na alma,
pois, em todas elas se reflete o rosto flagelado de Jesus. Por nossa
atuação consciente, organizada e alavancada em Cristo, derrubaremos
os muros da incomunicabilidade para libertar todas as mulheres que
sobrevivem na escuridão, na ignorância em regime de escravidão por
vezes bem perto de nós.  Desejamos Senhor, que todos possam
descobrir em nós colaboradoras autênticas, admiráveis, respeitosas e
respeitáveis, leais, maternas e fraternas, capacitadas, virtuosas,
dignas, amáveis, de corações puros e plenos de alegria. Que novos
espaços nos sejam abertos sem detrimento de nossa feminilidade. Ao
se nos abrirem novas portas, entraremos para somar, para iluminar,
edificar, alegrar e vivificar. Seremos sempre mulheres antenadas como
Maria que, numa festa   de  casamento,  percebeu  rapidamente  que
acabara  o  vinho  e, confiante no  poder de seu filho,  exclamou:  “
Filho,  eles  não  têm    mais vinho “(Jo 2,3).  Sejamos ativistas como
Maria que, movida por tamanha fé e tamanho amor ao próximo,
chegou a antecipar a hora do 1º milagre de seu Filho e a nos indicar o
caminho: “Fazei tudo que Ele vos disser” (Jo 2,5).  Neste caminho, nós
mulheres, as Marias de hoje, podemos antecipar a hora de todos os
milagres que transformarão a humanidade, libertarão e salvarão o
mundo inteiro.  Conectadas ao Senhor da Vida, nós proclamamos que
a humanidade, eternamente gerada em nossos ventres, existe para
ressuscitar, para promover a dignidade e o respeito à vida, para
vivenciar a fraternidade, a solidariedade e a paz em Cristo Senhor
Nosso.       Amém

Therezinha. R. Pêgo  – Grupo 01 – Niterói – RJ
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A Coordenação Regional do Rio de Janeiro programou um Dia de
Formação, cujo tema foi Oficina de Dinâmica de Grupo. Num ambiente
de descontração e alegria pelo reencontro, todas/os foram
carinhosamente acolhidas pela Coordenadora Regional do Rio - Anna
Maria – e pelas pessoas que integram sua Equipe de Trabalho.
Presente também, com sua simpatia e fácil comunicação, o Casal
Coordenador Nacional das CNSE., Cleide e Valentim, que se deslocou
de São Paulo para esse  Encontro. A primeira dinâmica do dia ''A Cruz e
as flores'' (plena de simbolismo), foi utilizada para dar graças a Deus
por conhecer novas pessoas, bem como para pedir a Cristo que
sejamos flores e não espinhos em Sua Cruz. A parte de oração, bem
orientada e dirigida pelo Conselheiro Espiritual, foi toda voltada para a
Penitência, pois estávamos na Quaresma. A queima dos pecados e o
louvor a Deus por alguma coisa a agradecer, foi feita num clima de total
recolhimento. O almoço transcorreu num ambiente fraterno e à tarde
outras dinâmicas previamente preparadas foram apresentadas,
envolvendo as pessoas presentes, tornando a tarde, ora descontraída,
ora reflexiva. Colaboração: Rosa, do Rubens - Petrópolis – RJ.

Que esta proposta "Oficina de Dinâmica de Grupo" seja seguida,
naquilo que for possível, por outras Coordenadorias Regionais, para
crescimento pessoal e coletivo dos integrantes dos Grupos das CNSE,
para animar aquelas pessoas que pouco participam ou se sentem
desanimadas e desmotivadas, tornando, assim, nossos  encontros e
nossas reuniões mensais mais alegres, melhor partilhadas e
principalmente mais vivenciadas. .

Os dois Grupos de Belém – PA comemoraram, com uma Missa Festiva,
o seu primeiro ano de existência e numa atitude muita simpática, cada
integrante dos Grupos doou 30 kg de arroz ao Seminário da
Arquidiocese de Belém. A entrega foi feita ao Monsenhor Marcelino
Ferreira, Vigário Geral da Arquidiocese. Trata-se de uma atitude muito
louvável desses Grupos, que estão felizes e agradecidas a Deus pelo
tudo de bom que tem ocorrido em sua caminhada. 

A Coordenadoria Regional de Jundiaí já conta com seis Grupos em
andamento e mais um em fase final de formação. A Ligia e  Carlos
Bestetti, que acabaram de assumir essa Coordenação, com o
apoio efetivo do Casal Regional das Equipes “Luiza e José Vicente”,
já está trabalhando para formar Coordenadorias Locais,
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no âmbito de sua área de atuação. Em Votorantim o querido casal
Dirce e Chico – ex-CRS – já deu o seu sim, o mesmo devendo ocorrer
proximamente com outros, nas cidades de Sorocaba, Itu e Louveira.
Com muito amor e espírito de doação, um novo impulso será dado a
essa Região, pioneira na implantação dos Grupos das CNSE no
interior do Estado de São Paulo. Graças a uma iniciativa da
Apparecida Gradin Duarte, responsável pela coordenação do Setor
Jundiaí, no dia 08/05/07 com representantes de todos os seis Grupos,
foi feita uma visita a  CIDADE VICENTINA, que dá assistência a 86
idosos, sendo comemorado com eles o dia das Mães. Foi lido um texto
e rezado um Pai Nosso e em seguida foi servido um lanche
comunitário com distribuição de lembrancinhas. Houve muita alegria,
algumas lágrimas saudosas, mas o que imperou mesmo foi o espírito
de amizade e solidariedade. Foi uma tarde inesquecível.

As Coordenadorias Regionais de São Paulo e ABCD, fizeram em
19/05/07 um “Encontro de Coordenadores”, com a finalidade de se
trocar experiências na condução dos Grupos existentes em São Paulo,
São Bernardo e São Caetano. Como aconteceu no ano passado, foi
muito proveitoso e rico esse “Encontro”, que serviu, também, para que
dúvidas e mesmo algumas correções de rumo fossem feitas, com o
objetivo de resguardar a unidade do Movimento. Além das
Coordenadoras de Grupos, participaram algumas convidadas que
estarão assumindo esse encargo num futuro próximo, eis que a
expansão das CNSE nessas duas Regionais é muito promissora.
Estiveram prestigiando esse evento os respectivos Coordenadores
Regionais, Odete e José Monteiro (São Paulo) e Zilda e Wagner
Panzarine (ABCD). Participou, também, a Apparecida Gradin Duarte,
responsável pelo Setor das CNSE de Jundiaí.

O Grupo 01 de São Caetano do Sul, coordenado pela Carmem,
realizou uma Tarde de Oração e Doação no dia 05/05/07, no Lar Nossa
Senhora das Mercedes, com a finalidade de rezar juntas e distribuir
lembranças diversas às internas dessa Instituição, em comemoração
ao Dia das Mães. Foi um momento muito forte e que valeu a pena sob
todos os sentidos, pois, foi possível proporcionar a essas mulheres
idosas e carentes um pouco de alegria e paz.

“Preciso de um coração ardente de ternura, que

 permaneça sempre meu apoio”
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