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Estamos nos aproximando do final do ano e é chegado o
momento de fazermos um pequeno balanço das principais
atividades ocorridas ao longo deste período. O nosso Plano
de Trabalho para 2008 previa, prioritariamente, formar
estruturas regionais e locais, para que o Movimento se
expandisse de maneira segura por todo o País. Logo no
começo de nossas atividades percebemos que os grupos
formados aqui e acolá e que não tinham por perto quem
lhes desse respaldo e incentivo para a sua caminhada,
tendiam a se esvaziar. Por isso mesmo tornou-se urgente
que formássemos coordenadorias regionais e locais,
funções, essas, que somente poderiam ser exercidas por
equipistas, em razão da similaridade metodológica de
trabalho. Estamos terminando o ano com praticamente
quinze coordenadorias regionais implantadas, umas já
bem organizadas e outras ainda em fase de pequenos
ajustes. Alguns desses Coordenadores Regionais
atenderam nosso convite, outros, gentilmente,
ofereceram-se para esse trabalho, já incorporado à nossa
Igreja. Estamos próximos de completar 120 grupos e
continuaremos em 2009 dando ênfase à expansão do
Movimento. Pretendemos criar estruturas na forma

preconizada pelos seus
documentos internos em
Brasília, Goiânia, Londrina,
Belo Horizonte, Juiz de
Fora, Varginha, Natal e
Santarém, sem deixar de
dar uma atenção especial às
diversas localidades onde estão em
fase de implantação, como é o caso de
Porto Alegre, Florianópolis, Campo
Grande, Manaus e Fortaleza. Cremos, pois,
que estamos realizando o sonho de nossa
iniciadora, Da. Nancy Moncau, para quem
o Movimento das CNSE, um filhote e um “espraiar-se das
equipes”, pudesse crescer em quantidade e qualidade,e
principalmente para servir ao próximo. Só quem conhece
a Deus, através de Jesus, que é a nossa realidade maior,
conhece as particularidades dos fatos que nos cercam.
Como discípulos e missionários do nosso tempo, não
podemos deixar de atender a essa parcela do Povo de
Deus, que são as viúvas, viúvos e pessoas sós. Só por isso
poderíamos dizer: “vale a pena confiar e perseverar”.

Um fraternal abraço.

A Missão
No mês missionário de Outubro recém
findo, comemoramos a festa de Nossa
Senhora do Rosário e de Nossa
Senhora Aparecida. Essas festas
devocionais remetem-nos a Maria,
que aceita a proposta de Deus, que é
devolver às famílias a presença de
Jesus pela reza do terço, ajudando-
as a terem sempre mais um espaço e

tempo para se unirem em oração. A missionária que não
perde tempo, mas sai apressadamente para levar o Messias
encarnado para iniciar sua missão de santificar João no
seio materno e Zacarias e Isabel na missão de preparar o
caminho do Senhor.
Maria não leva Jesus só a Zacarias e Isabel, mas quer
continuar levando-o a todas as famílias para que também
se alegrem e vejam que o tempo ocupado em oração abre
caminhos de paz, de perdão, de dialogo restabelecendo a
harmonia no lar e na sociedade.

A missão de Maria começa mais forte quando dá o seu Sim
a Deus, tornando possível a encarnação e vai à Isabel a
serviço e por três meses se torna doméstica. Como
imigrante, vai ao Egito e leva Jesus. Como intercessora,
vai a Bodas de Caná e pede ao Filho o Vinho Novo do
Amor, da Acolhida. Como mãe, preocupa-se pela saúde e
bem estar do Filho e vai ao seu encontro e o Filho alarga
o horizonte dos laços familiares; “minha mãe e meus
irmãos são todos os que fazem a vontade do Pai”. Na cruz
recebe uma nova missão, a de continuar a do Filho, a de
conduzir os apóstolos na missão de levar a mensagem do
Filho a todas as partes da terra.
Que Maria continue intercedendo por nós para que também
sejamos fiéis e preocupados a continuar a missão que nos
foi solicitada em Aparecida de sermos todos missionários
para que este Reino possa acontecer com alegria.
Que Nossa Senhora da Esperança nos ajude a continuar
sua missão de conduzir a Igreja a ser cada vez mais santa
e comprometida. Deus abençoe a todas (os).



Realizou-se nos dias 26, 27 e 28/
08/08, no Centro Pastoral Santa
Fé, o 4º Retiro dos Grupos da
Cidade de São Paulo e de outras
próximas. O Pregador desse
Retiro foi o nosso querido Pe.
Flávio Cavalca de Castro, que
desenvolveu ao longo desses dias
um tema muito oportuno e ligado
diretamente aos integrantes dos nossos Grupos, que
foi: Deus nos quer felizes, em qualquer estado de
vida. Tivemos 50 participantes, inclusive a Irmã Lídia,
religiosa que acompanha um grupo em Rio claro – SP.
Foram momentos muito ricos, graças a extrema
facilidade que o Pe. Flávio tem de associar aspectos
doutrinários com realidades vivenciais, o das viúvas,
viúvos, solteiras e separadas de maneira especial. O
amor de Deus, como disse o Pregador, é para todas
(os), que não quer ninguém infeliz, antes vivam as
maravilhas da vida, como preparação para a verdadeira
vida que virá depois. Não deixou de mencionar,
oportunamente que, independente do estado de vida,
por vocação ou não, Deus espera que cada um, para
alcançar a perfeição, faça a sua parte onde estiver
inserido, quer seja na Igreja, na família, na
comunidade e nos Movimentos, como é o caso das
Comunidades Nossa Senhora da Esperança, onde a
preocupação principal não deverá ser rezar, mas sim
partilhar a vida, de tal modo que a entre ajuda
recíproca, seja de fato, instrumento de santificação
que todos almejam.  Ressaltamos que tivemos
presentes nove pessoas de Jundiaí, sete de Rio Claro,
uma de Toledo – PR (A Clenar) e trinta e três de São
Paulo e ABC.

Retiro em São Paulo
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Pernambuco

No mês de Outubro, conforme informações do
Casa l  Coordenador  Reg iona l ,  Luiz inha  e
Epaminondas, foi formado um Grupo na Cidade
de Olinda, que será coordenado por Zilda e Paulo,
que gentilmente estão colaborando com o nosso
Movimento e fazendo parte do Colegiado de
Pernambuco. Com mais esse Grupo já temos 16
em funcionamento em todo Estado, com enormes
possibi l idades de avançar para águas mais
profundas.  Queremos  mani fes tar  nosso
agradecimento aos equipistas que, de uma forma
ou de  outra,  es tão  dando sua  prest imosa
colaboração para expansão e consolidação do
Movimento nessa importante região do País.

Campo Grande – MT

Também em Campo Grande – MS,
com o respaldo indispensável do
CRS Olga e Nei, o nosso Movimento
está dando os primeiros passos e
com toda a certeza o Espírito Santo
de Deus indicará os caminhos que
deverão ser seguidos no âmbito de

toda a Região, que inclui Maracajú e Dourados. Com
uma alegria e disponibilidade impares, o querido casal
equipista Nancy e Santos aceitou a missão de estruturar

Rio de Janeiro

Coordernação Nacional

Tivemos a grata satisfação de sermos contatados pelo Pe.
Marcio Queirós, Vigário Paroquial da Paróquia Nossa
Senhora de Copacabana, que nos disse textualmente o
seguinte: “ha muitos anos venho alimentando no meu
coração o desejo de trabalhar mais a situação da solidão,
de modo particular com os viúvos e viúvas. Várias vezes
me questionei sobre isso e hoje, impulsionado pelo
Espírito, acessei a internet pra ver se encontrava alguma
coisa que pudesse servir de ajuda. E vejam que encontrei
o material da CNSE que me deixou profundamente
agradecido a Deus e a Nossa Senhora por tão grande
dádiva. Gostaria de obter material e o contato da CNSE
aqui do Rio de Janeiro (Capital), para maiores
informações”. Retornamos ao Pe. Márcio, informando-lhe
da existência de uma Coordenadoria Regional das CNSE
no Rio de Janeiro, sob a Responsabilidade da Vera e Paulo
Roberto, que de imediato iria entrar em contato com ele.
Ressalte-se que temos no âmbito dessa Coordenadoria
Regional praticamente 15 grupos em funcionamento,
sendo 9 na cidade do Rio de Janeiro.
Ficamos imensamente felizes quando percebemos o
interesse dos Senhores Padres pelo nosso Movimento. Assim
sendo, queremos apresentar os nossos agradecimentos a
mais um Sacerdote, pela formação de um Grupo na Tijuca,
com pessoas convidadas exclusivamente por ele. Trata-se
do Pe. Claudio, SCE da Coordenação Regional Rio de
Janeiro. Que a Senhora da Esperança o recompense por
isso. Outro fato relevante ligado ao Pe. Cláudio é que ele,
no dia 15/07/08, por uma bênção especial de Deus,
doutorou-se, em Buenos Aires, com louvor, defendendo a
Tese (em Espanhol) “OS BENS TEMPORAIS DA IGREJA”.
Queremos cumprimentá-lo por esse brilhante feito e ao
mesmo tempo agradecer-lhe pela sua dedicação ao nosso
Movimento. Que o Senhor da Messe o retenha por muitos
e muitos anos no Rio de Janeiro, mesmo a contragosto
dos seus conterrâneos do Ceará.

e iniciar os primeiros grupos nessas localidades, que
brevemente se tornará numa Coordenadoria Regional.
Felizmente estamos podendo contar com iniciativas
como essa, que era o que a  Dona Nancy sonhava de
todos os equipistas, uma vez que um Movimento das
ENS tem muita coisa em comum, principalmente sua
linha de espiritualidade que, no dizer do próprio Pe.
Caffarel, é uma continuação da espiritualidade
matrimonial. Somos gratos e louvamos a Deus por tudo.

Goiânia – GO
É com muita alegria que estamos vendo
nascer os primeiros Grupos de Goiânia,
graças a uma iniciativa do Casal Simone
e Luis, pertencente a Equipe 07, Nossa
Senhora Mãe da Eucaristia. Que Deus
recompense esse dedicado casal com
bênçãos especiais, por essa tão nobre
iniciativa, que contou com o apoio do
CRS Goiânia, Débora e Marcos. Esse
trabalho inicial contará com a efetiva

colaboração da Sra. Sílvia, viúva e ex-equipista de Ribeirão
Preto – SP.  Já existem nomes suficientes para formar dois
grupos, o que não deixa de ser muito significativo. Que o
Espírito Santo ilumine esse início de caminhada.
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Fortaleza

Toda primeira terça feira do mês
fazemos uma hora e meia de
reunião com os coorde-nadores
de grupos para animá-los e
trocar experi-ências.
No dia 7 de outubro fizemos
nossa reunião, havia quatro
presentes, Menta, Mazé, do
Alexandre, Marcelo da Márcia e
Marina do Marcelo. A Auxiliadora
já fez a 5a reunião, a Menta, a quarta, o Marcelo a 2a

e a Marina vai começar um grupo que o Marcelo está
organizando e a Mazé vai fazer a 2a reunião. Nem tudo
são flores, mas o grupo está empolgado. Esperamos
que apareçam mais voluntários das ENS para aumentar
os grupos.

 Ivanilde e Brandão

Posse da Coordenação Regional de
Jundiaí e de suas Coordenações Locais

Apesar de já estar em funcionamento desde agosto
de 2007, no dia 29 de Julho, na cidade de Itu,
aconteceu a posse solene da Coordenação Regional
de Jundiaí das CNSE e das Coordenações Locais de
Itu, Jundiaí, Louveira, Sorocaba e Votorantim. A
cerimônia foi realizada na Paróquia de São Judas
Tadeu, durante uma Celebração Eucarística  das
Equipes de Nossa Senhora do setor de Itu. O
presidente da celebração foi o Padre João Batista dos
Santos, SCE do setor de Itu e que também se propôs
a acompanhar a Coordenação Local naquela cidade.
A igreja estava repleta com a presença de muitos
equipistas de Itu, Salto, Jundiaí, Louveira, Sorocaba
e Votorantim.Também prestigiaram a cerimônia o
Casal Responsável da Região São Paulo Sul II das ENS
( Maísa e Zé Vi) e os Casais Responsáveis de Setor
Cristina e Luciano (Louveira) e Roseli e Raul (Itu).
São realmente dois movimentos que se abraçam! A
posse foi oficializada pelo casal Cleide e Valentim,
da Coordenação Nacional das CNSE e abençoada pelo
Padre João.
Foi uma noite especial!

A Coordenação Regional de Jundiaí ficou assim composta:
Coordenador Regional:
Ligia e Carlos Alberto Bestetti SCE: Pe. Fernando
Augusto Meira.

Coordenadorias Locais
a) Itu: Vera e José Renato Luciani /M Aparecida Lopes
D‘Eboux e Pe João Batista dos Santos
Colegiadinho Local: Maria Aparecida e José Cyrillo
Pereira / Regina/José Leis/Maria Goreti/Ari Roveri/
Dioni/Luiz Gaudêncio.
b) Louveira: Conceição e Celso Steck
Colegiadinho Local: Anaide e José Argentieri/Lurdes e
Durval Mazetto/Maria Aparecida/Ademir Bianquin/Clélia /
Carlos Irie.
c) Votorantim: Dirce e Francisco Amorim

Pará de Minas

Convidada a fazer parte do movimento “Comunidades
Nossa Senhora da Esperança”, aceitei com muito gosto
e hoje vejo que foi mais uma graça de Deus em minha
vida. Nossos encontros mensais são uma bênção, pois os
materiais que nos chegam, são maravilhosos, bem
elaborados e muito profundos. Estamos crescendo dentro
da espiritualidade, além de nos proporcionar momentos
prazerosos e felizes, com nossos festivos encontros. Sou
também Guia de “Oficina de Oração e Vida” e
conversando com algumas colegas do Grupo sobre alguns
problemas que enfrentam pessoas que são sozinhas, como
é o nosso caso, digo sempre a elas que encontrei nas
“Oficinas” um Deus que realiza tantas maravilhas em
minha vida, que me faz tão feliz e que eu desejava que
todas se sentissem como eu. Resolvi então convidá-las a
fazer a “Oficina”. Tal foi minha surpresa quando uma
colega, que tem dificuldade de locomoção, ofereceu sua
casa para nossas reuniões e ficou numa felicidade quando
consegui autorização para esta
realização. Estão adorando, graças
a Deus, conforme depoimento das
próprias colegas em nossas reuniões
mensais. Todas estão participando
com entusiasmo e sentido que dia a
dia, Deus vem tocando em seus
corações e a alegria está
contagiante.
Agradeço a Deus por essa iniciativa
que tive, atendendo a um chamado
Dele mesmo, pois sou sua enviada.

Ligia/Carlos A Bestetti

Colegiadinho Local:  Aparecida e Francisco/Aparecida e
Zezinho/Sônia e Wilson.
d)  Sorocaba: Ana Maria e Paulo Carvalho
Colegiadinho Local: Romilda e Nilson Raul Fonseca/
Lourdes Cacacce/Maria Luiza Afieri.
e) Jundiaí : Apparecida Gradim Duarte e Padre Luiz Crispi
Colegiadinho Local: Arlete e Milton Rocha/Fátima e Mario/
Maciejezack/Nilsa Zambon

Maria Altivo de Paula (Lília) – Grupo 02.

São Carlos

 Erenita e Attanazio

No dia 18 de Outubro de 2008, foi realizado o 1º  Retiro
do 1º. Grupo das Comunidades Nossa Senhora da
Esperança em São Carlos, tendo como pregador o Pe.
Jairo Dall ́ Alba. O retiro celebrativo pessoal, aconteceu
na chácara da Sra. Mercedes, integrante do Grupo, e
foi marcado pelo silêncio e profunda reflexão. Nos vários
momentos foram aprofundados a relação pessoal na
presença de Deus, no rosto humano de Deus, e no rosto
divino do humano. Participaram do Retiro, as integrantes
do Grupo, em número de nove, e o Casal Coordenador.

Lembra de esquecer as coisas que te entristeceram,
porém nunca esqueças aquelas que te alegraram.

Lembra-te, também, das bênçãos de cada dia e que
o caminho sempre se abra à tua porta.



SECRETARIADO
Rua Oriente, 500   2º andar   São Paulo  SP

Tel: 11 6292.8166 - R. 215 / 11 3051.7259
oliviaterreiro@terra.com.br

Coordenação Nacional
Cleide e Valentim Giansante

cleide.valentim@terra.com.br
Tereza P. Shoshima

famshoshima@kbonet.com.br

Documentos e Materiais Diversos
Disponíveis no Link das CNSE no site da RSP I:

www.magnificat-ens.com.br
Edição: Nova Bandeira

(novabandeira@novabandeira.com)

Um sopro de primavera

CONTATOS   E   INFORMAÇÕES
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 ”Paz e Bem”
saudação franciscana

A saudação franciscana “Paz e Bem” é
um programa de vida, é uma forma
evangélica de viver o espírito das bem-
aventuranças. Nestas duas ‘pequenas’
palavras se esconde um dinamismo e
uma provocação: saudar alguém com
“Paz e Bem” é o mesmo que dizer: o amor
de Deus que trago em meu ser, é a
mesma pessoa que reconheço nos outros
e no mundo e, por causa d’Ele, devemos
viver a caridade - o Bem - entre nós.

Daí que, a paz só se constrói por meio da
caridade (o Bem), porque a caridade é “forte
como a morte” (ct 8,6); à qual ninguém
resiste e, quando vem, mata o mal que fomos
para que sejamos outro bem. A caridade gera
a paz. A caridade está na paz assim como o
espírito da vida está no corpo. A caridade
sozinha mantém firmemente unidos na paz
os filhos da Igreja; faltando a caridade, esta
paz se dissolve. A caridade vivifica os
membros de Cristo, os une e os faz estar em
harmonia num só corpo. “Ela é como um cabo,
em cuja parte superior foi aplicado um gancho
que liga a divindade à humanidade, o cordão
que o senhor colocou na terra e com o qual
ergueu o homem para o céu” (Mestre Rufino).

Irmãs Franciscanas Alcantarinas

Comunicamos com muita alegria que o Grupo 01 – Nossa
Senhora Mãe de Jesus, das CNSE de Florianópolis, neste
mês de Novembro fará sua 3ª. Reunião.
O Grupo conta com quatro viúvas, quatro separadas e
uma solteira. Todas estão muito felizes em participar
deste Movimento e agradecemos muito a Deus por nos
ter chamado para esta missão de “esperança”.

Helenie e Sérgio

Foi o que recebemos em nossa reunião mensal.  As
“meninas” que participaram do Retiro fizeram um
relato tão real, com tanto entusiasmo que todas se
sentiram envolvidas no sopro de renovação, do amor,
que generosamente foi transmitido no encontro, seja
na beleza das flores do belo local, seja no carinho
do pessoal preparando delicadas mensagens, seja na
amizade fraterna, seja na riqueza espiritual das
palestras.

Tudo somado ouvimos uma frase que nos levou a
refletir e é talvez, o resumo do encontro 
“renascemos juntas e crescemos juntas”, válido
também para nós que não pudemos comparecer. Num
flash da memória revimos o ano que caminhamos
juntas, encontros mensais, oração, bate-papo, e até
o lanche, notamos que aos poucos fomos adquirindo
confiança uma na outra e de certa forma realmente
estamos renascendo e crescendo,  juntas, a cada
dificuldade de uma, todas participam, e rezando,
chorando e rindo juntas, mudamos lentamente nossa
maneira de encarar a vida depois de uma grande
perda. 

A oração mútua, o amor fraterno, vai acordando as
forças que a dor fez adormecer,  forçando a
caminhada para frente, agora de uma forma mais
leve, mais solta, mais espiritual, como se aos poucos,
o peso da carga, agora dividida, ficasse leve.

Sei que foi muito importante esse Retiro para os que
tiveram a graça de participar, mas como Deus não se
deixa vencer em generosidade nós, que ficamos,
também recebemos o impulso do Amor Divino, pela
força da oração, pela força da união também
recebemos um “sopro de primavera”!!!!

Helena Simonetti

Grupo 02 – Raio de Sol – Rio Claro – SP.

No próximo dia 27/11/08 haverá em Campinas, na
Casa de Encontros “Madalena de Canossa”, um Retiro
Espiritual, que será pregado pelo Pe. Alfiero Cláudio
Ceresoli, SCE do Setor A - Campinas. Para esse Retiro
estão convidados todos os Grupos abrangidos pela
Coordenadoria de Campinas, inclusive seus
respectivos coordenadores (as), como ainda os
coordenadores locais.O Tema a ser desenvolvido será:
“CNSE SE PREPARANDO PARA O ADVENTO DO SENHOR”.

3ª. Reunião Grupo 01 - Florianópolis - SC

Campinas - Retiro

Nancy e Benjamin - CR


