
08
CONTATOS E INFORMAÇÕES

SECRETARIADO
Rua Oriente, 500 – 2º andar

            Fones: 6292-8166 – Ramal 215 ou 3051-7259
e-mails: oliviaterreiro@terra.com.br

famshoshima@kbonet.com.br
Cleide.valentim@terra.com.br

COORDENADORIAS REGIONAIS
    Rio de Janeiro – RJ     . . . . . . . .    Vera e Paulo Roberto

pvportugal@globo.com                Fone: 21 – 2254-6032
    Belém – PA   . . . . . . . . . . . . . . . .    Lilí e Constantino 

tinoconsta@ig.com.br Fone: 91 – 3223-9837
    Recife – PE   . . . . . . . . . . . . . . . .     Luiza e Epaminondas

epafeitosa@hotmail.com               Fone: 81 – 3426-2776
    São Paulo – Capital  . . . . . . . . . .    Odete e José Monteiro-

odete.monteiro@uol.com.br Fone: 11 – 5523-3514
    Campinas – SP   . . . . . . . . . . . . .     Nancy e Benjamin

benjamintannus@uol.com.br        Fone: 19 – 3241-6875
    Ribeirão Preto – SP  . . . . . . . . . .     Maria das Graças Virdes

gvirdes@hotmail.com                Fone: 16 – 3623-3774
    Vale do Paraíba – SP . . . . . . . . .      Leda e Marcos Lisboa

ledaemarcos@terra.com.br Fone: 12 – 3921-0891
    Jundiaí – São Paulo Sul II . . . . .      Lígia e Carlos A. Bestetti

calitita@terra.com.br                         Fone: 11 – 4523-1213
São Paulo – ABCD  . . . . . . . . . . .     Zilda e Wagner Panzarini

zildawagner@hotmail.com                Fone: 11 – 4472-3910
Santos – SP   . . . . . . . . . . . . . . . .     Rosa Maria e Eloy

eloyprieto@terra.com.br                   Fone: 13 – 3289-6575

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
 FOLDER  DAS  CNSE
 TEXTO PARA SER LIDO EM IGREJAS (sugestão)

Para divulgar o Movimento das CNSE em sua Paróquia
ou Comunidade, solicite material por e-mail ou telefone.

                  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 10 – NOVEMBRO/07

Editorial - Vida da Comunidade
Nos nossos Grupos pensamos, prioritariamente, numa convivência harmônica, que
não deve se restringir apenas à reunião mensal. Vai muito além disso. Precisamos
compreender o valor da nossa vida para entender também a dos outros que nos
cercam. Conscientes disso vamos, aos poucos, percebendo quanto podemos ser
úteis às nossas irmãs e irmãos que conosco partilham suas dificuldades, alegrias,
planos e confiança para enfrentar os desafios que vêm pela frente. Colocar-se no
lugar do outro é um exercício muito útil para descobrirmos como é
verdadeiramente sua vida. Ninguém está livre de dificuldades, especialmente
quem vive o estado de viuvez ou de pessoa só. Todavia, a grande mensagem que
Deus nos dá é que a vida humana não tem preço e que deve ser vivida
intensamente como dom e graça especiais. Nenhuma desculpa, por conseguinte,
deve ser admitida para lamentações ou eternas justificativas para uma vida
isolada, vazia e sem sentido. Palavras como “a vida acabou-se para mim” devem
ser banidas do nosso dia-a-dia. Deus é o Senhor de tudo e, se Nele cremos,
temos que ser um sinal do seu amor que não exclui ninguém. Os Grupos são
constituídos por pessoas diferentes, que vivem e passaram por situações também
diferentes. Conhecendo melhor cada uma e cada um, teremos condições de nos
ajudar mutuamente. Colaborando, incentivando e sendo exemplo de garra e
determinação, seremos, cada qual a seu jeito, a força motora que nos impulsiona
para frente. O Apóstolo Paulo compara o Grupo (Comunidade) a um corpo, onde
cada parte contribui para o bem do conjunto. Foi exatamente isso que ele explicou
aos cristãos de Corinto. E é isso que queremos também nos Grupos das
Comunidades Nossa Senhora da Esperança. Certamente, um dos meios mais
eficazes para se conseguir isso está na Vida da Comunidade, mais especialmente
naquilo que acontece entre uma reunião e outra. São através das atividades
programadas, tanto para lazer como para a parte religiosa, que vamos unir cada
vez mais as (os) integrantes dos Grupos, pois, vão se conhecer melhor e também
se darão a conhecer mais profundamente, uma vez que, no dizer do Apóstolo, “os
membros mais fracos são os mais necessitados”. Que cada Grupo descubra, pois,
as grandes riquezas escondidas na “Vida da Comunidade” – item 6.3 - do Manual
de Coordenação da 1ª. Fase.

Coordenação Nacional
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Palavras do Conselheiro Espiritual
Estamos com a graça de Deus chegando ao fim de mais um ano de

trabalho e vejo com entusiasmo o Movimento caminhando e se expandindo

pelo Brasil afora.

Eu creio que o apelo da V Conferência de Aparecida, convidando os

cristãos a arregaçar as mangas e sair evangelizando, as Comunidades

Nossa Senhora da Esperança, atentas a esse chamado, estão dando sua

resposta com alegria, visto o grande número de Grupos novos que estão

aparecendo.

Ao terminar outubro, não quer dizer que as missões terminaram, pelo

contrário, o convite continua bem forte para despertarmos novos Grupos e

incentivarmos os que estão caminhando a continuarem a descobrir cada dia

que passa novos valores na sua vida e missão.

Jesus também veio, como missionário do Pai, cumprir a missão de mostrar

ao mundo o seu amor misericordioso.

Ao iniciarmos, em novembro, o advento, somos convidados a preparar em

nós e nossos Grupos, o lugar para Jesus missionário, que deseja fazer

morada em nós, para que emprestemos nossa voz para falar, nossos

passos para andar, nosso eu para comunicar da melhor maneira possível,

entusiasmando as irmãs e irmãos a sentir-se os grandes missionários do

enviado do Pai.

Que Deus abençoe a todas (os), que tenham um Santo Advento e um Natal

cheio da Luz de Deus.

Pe. João Zago - MI
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Onde Começa a paz

A paz no mundo começa dentro de mim, quando
me aceito de corpo e alma e reconheço os meus
defeitos, com paciência e calma em vez de me
fragmentar em mil pedaços.
Quando me coloco inteira no que penso, sinto e
faço, sem medo de errar e com muita vontade de
aprender.
A paz no mundo começa entre nós, quando eu
aceito o teu modo de ser, sem me opor ou resistir

e reconheço as tuas virtudes, sem te invejar ou medir diferenças.
A paz no mundo começa quando as palavras duras se calam e os gestos
de carinho se multiplicam.
Quando se reprime a vergonha e se expressa a ternura.
Quando se repudia a doença e se enaltece a cura.
Quando se combate a normalidade que virou loucura e se estimula o
desejo de melhorar a nós mesmos, a família, o Grupo, a humanidade... De
construir uma outra sociedade, com base numa outra relação, em que
AMAR seja a regra e não a exceção.

“Ó Senhor, quão variadas são as vossas obras” – Sl. 103

Vale a pena
O Grupo 01- Nossa Senhora das Graças - de Pará de Minas - iniciou sua
caminhada em maio/2006 e, atualmente, é composto por 14 pessoas, todas
do sexo feminino, sendo 13 viúvas e uma separada. A maioria delas já se
conhecia devido ao fato de participarem de um grupo de viúvas pré-existente
na Paróquia de São Francisco, em Pará de Minas. As integrantes são
pessoas dinâmicas e muito especiais. Participam ativamente de movimentos
paroquiais e realizam trabalhos em prol da comunidade. Como
coordenadores do grupo, agradecemos a Deus, os momentos de
aprendizado e crescimento, assim como a oportunidade de conhecer melhor
e conviver com essas pessoas pelas quais passamos a ter um carinho muito
especial e das quais recebemos lições de vida e várias demonstrações de
amizade.

Jane e Alcides Nilton
 Casal Coordenador
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Parabéns Espírito Santo

Parabéns Espírito Santo, pelo dia em que iluminou o casal D. Nancy e
Pedro Moncau a importar as Equipes de Nossa Senhora para nossa pátria
amada, Brasil! Até hoje colhemos frutos, e muitos frutos, para o Reino de
Deus.
Parabéns Espírito Santo pelo dia em que uniu casais tão diferentes e os
acompanhou até se tornarem "um só coração e uma só alma" (At.4,32) ou
seja, uma verdadeira comunidade onde se "treina e vive o lava-pés" (Jo.13,
14-15).
"Se o grão de trigo não cai na terra e não morre fica sozinho.Mas se morre
produz muito fruto".(Jo. 12,24). Eis, então, que o "grão de trigo" Pedro
Moncau "morre" e deixa um fruto do seu amor: a viúva chamada Nancy,
que abençoada e aberta ao sopro do Seu Espírito, permaneceu frutificando
dentro das Equipes.
Não contente e "abusando" da disponibilidade e do amor incondicional
pelos irmãos, o Espírito Santo, que não deixa ninguém de fora, ilumina, e D.
Nancy reúne, outra vez, o Povo de Deus (Colegiado) e cria as
Comunidades Nossa Senhora da Esperança (CNSE), "filhote" das
Equipes, movimento para Viúvas, Viúvos e Pessoas Sós. Obrigado Espírito
Santo por me acolher também nas CNSE.
Parabéns mais uma, cem, um milhão de vezes!!!

Anna Maria – RJ

As CNSE tornam-se  realidade também em São Carlos

No dia 23 de Abril de 2007, os Setores A e B das Equipes de Nossa
Senhora, tornaram realidade o sonho de D. Nancy Moncau,  em São
Carlos. Após receber a documentação das CNSE do CRS/B, o Pe. Jairo
Dall’Alba, Sacerdote Conselheiro Espiritual das Equipes 03-B – N. S. das
Dores e 05-A – N. S. do Carmo não só apoiou, como incentivou, efetuou os
primeiros convites  e se propôs a acompanhar o primeiro grupo; na data
acima, com a presença de cinco viúvas (uma das quais ainda integra a Eq
04-A – Sta Maria Mãe de Deus e Rainha da Paz ), e uma que há alguns
anos rompeu seu vínculo conjugal, foi efetuada a Reunião de Informação,
que ficou sendo a data oficial da fundação do primeiro grupo das CNSE em
São Carlos. Atualmente, mais quatro viúvas integram o Grupo.

Erenita e Attazázio
                                              CRS/B – Casal Coordenador do Grupo
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Grupo “Providência Divina” – Toledo - PR

           Desde que iniciamos nossos encontros, as transformações interiores e exteriores
vem ocorrendo em nossas vidas. Iniciamos uma caminhada  em busca de nós
mesmas. Descobrindo a si mesmas, passamos a ter mais autonomia, coragem,
força e, agindo de forma mais positiva, redescobrindo os reais  valores;  as
potencialidades e a transformação da qualidade de vida pessoal de cada uma de
nós e a  liderança da própria vida. Buscar uma sadia unidade entre espírito, mente
e corpo. “Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” (Rom 12,2).

 E o grupo nos propicia de uma forma profunda a ligação com Deus e o
redescobrir-se junto  d’Ele. Vimos neste período grandes transformações, pela fé,
oração, estudo, partilha, amizade  e ação. Despertando um gigante dentro de cada
uma de nós: a ESPERANÇA, modificando as atitudes mais intimas, superando,
reagindo e assim, encontrando a paz interior, a harmonia e a alegria de viver.

 As sementes da Esperança foram lançadas. A palavra de Deus é como
semente viva. Ela quer ser semeada. Ela quer transmitir vida. Ela não pode ser
vivida na solidão. Deus nos confia a tarefa de sermos de seu Reino de sementes
que transmitam a seiva da fé na luta por vida abundante. Confiança, coragem,
força e esperança são bons ingredientes.  É assim  para todas nós. Conseguimos
muitos frutos, os quais partilhamos e festejamos todas juntas  com o Cristo e
Nossa Senhora da Esperança. Pe. Marcos Denck da Silva, nosso Conselheiro
Espiritual,  vem nos acompanhando desde o nosso primeiro encontro. É para nós
uma bênção e somos gratas a ele por estar orientando e  caminhando conosco
nesta tarefa divina de ser luz e fermento que transmite  força, seiva para a nossa
espiritualidade.

 Marlise Ines Leobet
No caminho certo
Com as bênçãos de Nossa Senhora, iniciamos a vida do movimento em nossa
cidade no dia 02/09/06, com uma reunião de apresentação, onde com a ajuda do
folder das CNSE passamos as primeiras informações sobre o movimento. Das
muitas pessoas convidadas a comparecer à reunião, treze acolheram o convite e
ao final de reunião decidiram formar a primeira Comunidade em Vinhedo. Nossa
caminhada já está bem adiantada e a muito temos visto e testemunhado o
crescimento da fé, do amor, da amizade fraterna e da solidariedade. Hoje o Grupo
conta com dez integrantes, juntamente com a conselheira espiritual Ir. Cleidinei
Pupim. Todas são membros ativos em suas comunidades e encontram no
Movimento mais uma oportunidade de aprofundar sua fé e confiança em Deus, e
nos dias atuais a rara experiência de partilhar suas vidas e sentimentos abrindo-se
ao acolhimento, em seus lares e em seus corações.

                                                               Ana Claudia e Fernando Biasetti
                                                                    Casal Coordenador
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Retiro São Paulo - Capital e ABC
Realizou-se nos dias 28, 29 e 30/09/07 mais um proveitoso Retiro com integrantes dos
Grupos de São Paulo Capital e ABC, que teve a Direção Espiritual do Pe. João Zago.
Foram dias inesquecíveis e muito fortes na parte espiritual, religiosa e vivencial, que tão
cedo não serão esquecidos. Com muito carinho e de maneira coloquial, o Pe. João
abordou o Tema “Todos são chamados a Santidade”, aprofundando, de maneira
especial, a vivência desse chamado no estado de vida de viúvas (os), solteiras (os) ou
separadas (os) que continuam sós. Todas (os) tiveram pistas para reflexão individual e
em Grupos, com troca de experiências muito enriquecedoras. Para enfatizar que Cristo
está sempre presente na vida de cada pessoa como uma bênção para a vida ser vivida
com alegria, foi feita pelo Pregador uma reflexão muita enriquecedora sobre a
passagem bíblica dos Dois Discípulos de Emaus. Foram colocados pela Tereza P.
Shoshima, numa reflexão realista e permeada por fatos ligados à vida cotidiana das
pessoas sós, alguns recursos humanos que todas (os) dispõem e deles podem lançar
mão  para viver a sua vida de maneira alegre e voltada para Deus. Dois testemunhos
de vida também foram muito oportunos, um deles da Clenar, de Toledo – PR, que veio
a São Paulo especialmente para esse Retiro. Contou, como viúva, como era sua vida
antes e depois de pertencer as CNSE. O outro foi dado pela Neide, solteira, de São
Caetano do Sul, que mostrou como sua vida passou a ter novo sentido a partir do seu
ingresso em um Grupo das CNSE. No sábado à noite tivemos uma Santa Missa com
exposição do Santíssimo. O encerramento do Retiro ocorreu no domingo, por volta das
15,00 horas, logo após a Santa Missa.

Posse do Colegiado de Santos

Com a celebração de uma Missa especial, presidida pelo Dom Jacyr Francisco
Braido, Bispo da Diocese de Santos, há quem muito agradecemos, tomou posse, no
dia 10/10/07, o Colegiado das CNSE de Santos, que assim está constituído:

Coordenação Regional: Maria e Eloy Prieto
Conselheiro Espiritual: Pe. José Roberto Rosa
Coordenadores Locais:
 Eliana e Nélio
 Eliane e José Roberto
 Maria Helena e Orlando

Colaboradores do Colegiado
 Neli e João (CRS A – Santos)
 Marisa e Neco (CRS B – Santos)

Ao desejar êxito nesse trabalho que certamente é querido e abençoado por Deus,
queremos manifestar nossa gratidão a esses amigos e irmãos equipistas que vieram
dar vida e esperança ao nosso Movimento em toda a Diocese de Santos. Que Deus os
recompensem por esse grande espírito de serviço. Somos gratos, também, ao CRR
São Paulo Sul I, Ruth e Luiz Walter, pelo grande apoio que nos tem sido dado.

Coordenação Nacional das CNSE
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Encontro em Recife e Posse do Colegiado de Pernambuco

“O Senhor não escolhe os capacitados, mas capacita seus
escolhidos”

Nos dias 12 e 13 de outubro aconteceu em Recife um “Encontro” da Coordenação Nacional
das CNSE-SP, nas pessoas de Cleide, Valentim e Teresa Soshima, com a Coordenação
Regional Luizinha e Epaminondas, como também com os Coordenadores Locais das
CNSE, CRR e CRE das ENS, com o objetivo de expandir as CNSE em Pernambuco. O
Espírito Santo conduziu todo o encontro. Muitas sementes foram lançadas em muitas
cidades, através dos casais equipistas ali presentes. Podia-se sentir no ar o amor com que
aquelas pessoas abraçavam este serviço  para com as viúvas(os) e pessoas sós. Não
podemos deixar de ressaltar que Cleide, Valentin e Teresa impregnaram a todos com o
desejo de fazer crescer as CNSE em PE. Certa vez D. Nancy disse: “ A messe é grande,
mas os equipistas são muito mais.” Hoje podemos dizer que a sementinha lançada por ela
germinou em vários estados do Brasil. Desde 2004 até o presente momento São 74 grupos
formados e 20 em formação, e este número tende a crescer muito mais. As CNSE são
comunidades onde as pessoas sós são chamadas a viver uma nova experiência do amor de
Deus na pessoa dos irmãos, através de uma espiritualidade própria para elas. Com certeza
este encontro gerou no coração de cada equipista o desejo de fazer crescer as CNSE em
Pernambuco.

Liliane e Evandro
Coordenador Local – Pesqueira – PE

Composição inicial do Colegiado Regional das CNSE em Pernambuco
Coordenação Regional: Luizinha e Epaminondas Feitosa Neto
Conselheiro Espiritual: Frei George Lourenço dos Santos
Coordenadores Locais:
 Kênia e Mário
 Liliane e Evandro
 Vanda e Joel  / Máxima (viúva equipista)

Secretaria e Tesouraria
 Nely e Levaldo

Somos muito gratos a esses irmãos equipistas, nossos parceiros de caminhada, desejando
amplo sucesso nesse trabalho na Messe do Senhor. Que a Virgem da Esperança caminhe
lado a lado com todos vocês.  (Coordenação Nacional)

Coordenação Regional de Campinas – Solenidade anual

Organizado pelo Casal Coordenador Regional, Nancy e Benjamin, realizou-se no dia
25/10/07, na belíssima Capela Nossa Senhora da Esperança, do Campus II da PUC –
Capinas, uma Missa em Ação de Graças que reuniu os dois Grupos das CNSE de
Campinas e outro de Vinhedo. O celebrante foi o Pe. João Batista que, em sua homilia,
exaltou a devoção dos católicos por Nossa Senhora, invocada sob vários nomes, todos com
grande significação, como é o caso de Nossa Senhora da Esperança. No final da Santa
Missa foram bentas pelo Sacerdote três Imagens da Patrona do nosso Movimento, que
foram entregues, respectivamente, aos Coordenadores dos Grupos de Campinas e
Vinhedo. Foi um momento muito rico de união e participação, coroado com uma
confraternização no salão da Capela. Esse evento contou com a presença da Cleide e
Valentim, da Coordenação Nacional das CNSE.
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