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Nas amplas dependências da Paróquia Nossa Senhora do 
Rosário, de Pompéia – SP- realizamos o “I Encontro Parcial 

de Coordenadores Regionais e Locais” do nosso Movimento, 
o qual se revestiu de inteiro êxito. Foi um dia pródigo de 
bênçãos e graças, onde as linhas gerais e as orientações básicas 
do Movimento foram expostas e amplamente discutidas, numa 
autêntica “troca de experiências”. Pena que um evento dessa 
natureza não tenha tido abrangência nacional, por falta, 
como se sabe, de recursos financeiros para arcarmos com um 
acontecimento dessa magnitude. O retorno que tivemos pós 
Encontro foi gratificante. O objetivo principal foi de esclarecer 
e eliminar por completo qualquer dúvida sobre a  proposta do 
Movimento que a Da. Nancy, por inspiração do Espírito Santo, 
resolveu esboçar e colocar em prática. O Movimento surgiu 
das Equipes de Nossa Senhora todavia, trata-se de proposta 
diferente, para um público diferente e que requer formas de 
atuação também diferentes. A mística da “entre – ajuda”, 
no sentido amplo da palavra, é que move o Movimento, quer 
nas reuniões mensais, como também fora delas. A forma de 
conduzir as reuniões, desde o momento da Oração, que inclui 
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a reflexão do Conselheiro ou Orientador(a) Espiritual, até o seu 
lanche final, é permeada de particularidades, que precisam 
ser bem entendidas por quem coordena o Grupo. A experiência 
dos equipistas é muito útil, porém, só isso não basta. Como 
em todo Movimento que inicia é necessário que não existam 
dúvidas sobre os objetivos buscados. Daí a grande importância 
desse nosso primeiro evento, onde os Coordenadores Regionais 
e os respectivos Coordenadores Locais, no primeiro momento, 
tiveram a oportunidade de refletir sobre a exposição feita 
pela Coordenação Nacional e, no instante seguinte, puderam 
apresentar a real situação dos seus trabalhos em suas áreas de 
atuação, inclusive suas dificuldades, especialmente na formação 
de sua estrutura orgânica. Apresentamos, também, o livro 
PROPOSTA DO MOVIMENTO – RESUMO DAS SUAS ORIENTAÇÕES 
GERAIS, que praticamente preenche o ciclo da sua parte 
documental. O Encontro teve seu término com a Santa Missa, 
celebrada pelo Pe. João Zago, nosso querido Conselheiro 
Espiritual. Durante a celebração foi dada posse oficial a Simone e 
Luiz Barros e Erenita e Constantino Attanázio, Coordenadores 
Regionais, da Arquidiocese de Goiânia e da Diocese de São Carlos, 
respectivamente. 

Retiro 2009 das CNSE – São Paulo – Capital
Aberto também para outras que desejarem participar (Santos, Jundiaí, ABCD, Campinas, Rio Claro, Vinhedo, Louveira – etc.) 

será nos dias 02, 03 e 04/10/09, no Centro Pastoral Santa Fé. 
O Pregador, para nossa satisfação, será mais uma vez o Pe. Flávio Cavalca de Castro. 

O preço para duas pessoas no quarto será de R$ 120,00, cujo valor, se for o caso, poderá ser dividido em até três vezes. 
Pedimos aos Coordenadores Regionais e Locais que divulguem esse evento e já comecem a organizar “meios de locomoção” 
para os participantes. As inscrições deverão ser feitas até o dia 15/09/09, por e-mail ou telefone, com Marilene e Romualdo: 

e-mail: mjromualdo@yahoo.com.br  - fone: 11 – 3277-4408 - São Paulo

Grupo 02 de Divinópolis – carta de acolhida
Caríssimos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 

Sinto-me muito feliz e honrado pela iniciativa do Movimento das 
Equipes de Nossa Senhora, na formação das Comunidades Nossa 
Senhora da Esperança, começando pela nossa Paróquia de São 
Cristóvão.

Iniciando esta segunda comunidade de Nossa Senhora da 
Espe-rança, venho através desta, visitá-los e manifestar minha 
alegria por terem acolhido este chamado importante das CNSE. 
Suplico a nosso Senhor Jesus Cristo suas bênçãos e, que Ele esteja 
sempre presente em suas vidas, especialmente em suas maiores 
necessidades, e que Nossa Senhora da Assunção, copadroeira de 
São Cristóvão leve sempre suas preces ao Pai do céu.Em breve 
tere-mos a oportunidade de nos encontrar. Recebam meu ab-
raço e minhas bençãos em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.

Pe. Luís Carlos Amorim

São Caetano do Sul
No dia 16/05/2009, na Igreja São Francisco no bairro Bar-

celona, em São Caetano do Sul, foi celebrada a Missa de Ação 
de Graças pelo Pe. Joãozinho. Contamos com a presença dos 
Grupos das CNSE do ABC e muitos convidados. O padre nos 
acolheu muito bem e incentivados por ele, aproveitamos para 
divulgar o nosso Movimento. Após a Santa Missa foi oferecido 
pelos Grupos de São Caetano um maravilhoso lanche cheio de 
deliciosas iguarias.

Grupo da Solidariedade
Foi com imensa alegria que recebemos a visita do casal 

Coordenador Regional, Zilda e Wagner, em nossa Reunião 
Mensal realizada na casa da Delmira e orientada pela nossa 
Coordenadora Cida. A Reunião transcorreu muito bem, eles 
ficaram satisfeitos com nossa atuação. Manifestaram o desejo 
de que todos programem para comparecer ao Retiro Anual.

Vitoria Guerra - São Caetano do Sul
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de Nancy Moncau que, com a ajuda de casais equipistas, viu 
tornar realidade o sonho há tanto tempo acalentado Dom Tarcísio 
enfatizou a importância deste trabalho, fundamentado na fé e 
na caridade fraterna, que fortalece a esperança de muitos, que 
vivem esta realidade. Estiveram presentes integrantes dos grupos 
de Pará de Minas e de Divinópolis, que já estão funcionando, com 
empenho e entusiasmo de todos. Participaram também muitos 
casais das ENS, que tiveram a oportunidade de conhecer um 
pouco mais o Movimento 
das CNSE e a sua estru-
tura em nossa cidade. 
Na foto ao lado vemos 
o Sr. Bispo ladeado pe-
las integrantes do Grupo 
01 de Divinópolis, as re-
presentantes do nosso 
Movimento e o Casal 
Coordenador Regional 
Graça e Nagib Biazutti. 

colaboração de Graça e Nagib

Posse do Colegiado de Divinópolis
No dia 26 de junho, em celebração eucarística  presidida por 
nosso bispo diocesano Dom Tarcisio, tomou posse o colegiado 
da Coordenação Regional das CNSE em Divinópolis, MG. Repre-
sentando a Equipe Dirigente Nacional participaram deste evento 
Maria Célia Laurentys e Maily Bassani, oficializando a instalação 
do Movimento em nossa Diocese. Em sua fala, Maria Célia nar-
rou sucintamente a historia das CNSE, ressaltando o trabalho 

Fardos inúteis
Conta uma lenda que dois monges atravessavam uma área 

deserta, quando diante de um rio violento avistaram uma 
linda jovem que tentava atravessá-lo sem sucesso. Um dos 
monges, sem dificuldades, colocou a mulher em suas costas e 
conseguiu atravessar o rio em segurança. A jovem abraçou-o 
agradecida e seguiu seu caminho.

Retornando a jornada, o outro monge que assistiu tudo ca-
lado, repreendeu o amigo, falando do contato carnal com aque-
la jovem, o que era proibido pelas suas leis. Durante um bom 
trecho do caminho, esse monge falou sobre a mulher e sobre o 
pecado cometido, até que aquele que ajudou a jovem na traves-
sia falou: “Querido amigo, eu atravessei o rio com a jovem e 
lá eu a deixei, mas você ainda continua carregando-a em seus 
pensamentos”.

Todos sabem que Deus não nos dá fardos maiores do que 
aqueles que podemos suportar, e muito dos nossos fardos já 
poderiam estar abandonados nas curvas da vida, mas nós insisti-
mos em continuar a carregá-los. Levamos nossas dores e frustra-
ções ao extremo. Dramatizamos demais, cada dor, cada ofensa, 
cada contrariedade e por isso não conseguimos relaxar, perdoar 
ou mesmo ser feliz. O peso  que vamos acumulando em nossas 
costas acaba se tornando demasiado de suportar.

Quais são os fardos que você continua carregando e que já 
não deveriam estar mais com você? Qual é a dor que você anda 
revivendo, fazendo com que velhas feridas voltem a sangrar? 
Por que você não consegue perdoar quem o magoou? Quantas 
oportunidades você anda perdendo por estar amarrado ao passado?

Desarme-se. Dos velhos pensamentos, do espírito de revolta, 
da tristeza. Hoje é dia de desmontar o velho acampamento do 
comodismo e seguir adiante na longa jornada da vida. Quanto 
mais leve a sua mochila, mais fácil a subida rumo à felicidade.

  Colaboração do Grupo 02, de Pará de Minas

Palavras do Conselheiro Espiritual

O mês de setembro é dedicado a apro-
fundar o conhecimento da palavra 

de Deus e a vivenciá-la. No AT o povo 
passava o dia escutando a palavra e não 
se cansava. Jesus passou três dias en-
sinando o povo e no fim tiveram fome.
(Mt.15,32).

A Palavra de Deus também alimenta 
e sustenta para a caminhada (1 Reis 
19,5-8). Quem na realidade, se alimenta 
da palavra, será uma pessoa forte na fé, 
no amor a Deus e dificilmente se deix-

ará levar pelas tempestades da vida que podem acontecer 
todos os dias. E São Paulo nos assegura que a Palavra de Jesus 
é o falar de Deus em nós. Este é o núcleo da nossa fé. Deus 
nos envolve com sua palavra criadora.

“Muitas vezes e de muitos modos Deus falou outrora aos 
nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, 
falou-nos por meio de seu Filho a quem constituiu herdeiro de 
todas as coisas e pelo qual também criou o universo”. Então a 
bíblia tem que ser lida no seio da Igreja, na Igreja doméstica, 
na Igreja composta das diversas Igrejas domésticas onde ela 
foi concebida, no Espírito e no discipulado de Jesus Cristo. A 

Constituição “Dei Verbum” nos assegura: “Nas sagradas es-
crituras se encontram guardadas as Palavras de Deus”. E ali 
temos, então, o convite da Conferência de Aparecida: Que 
todo evangelizado seja evangelizador. A leitura bíblica deve 
levar ao encontro pessoal com Cristo. Jesus se encarnou para 
ser homem e não anjo, entregou-se à morte não para pagar as 
nossas contas, embora o tenha feito, mas nos amar até o fim, 
como sempre pregou. Poderíamos dizer, sem medo de errar, 
que na Bíblia Deus nos diz: “Desde  que me conheço por Deus, 
eu te amei”. A Bíblia é, pois, a resposta de Deus a quem escuta 
a Palavra. Aquele que não for um bom ouvinte da Palavra em 
seu coração, não será um bom evangelizador. No dia 15/08/09 
comemoramos três anos da partida da dona Nanci para junto 
daquele que ela sempre esteve muito ligada e que a inspirou 
durante toda sua vida. O Deus que ela escutava, que amava e 
que a inspirava na sua missão aqui na terra. Lembrando a sua 
partida queremos louvar a Deus pelos longos 97 anos de vida 
e que se estivesse viva completaria 100. Que Deus a tenha 
junto a si e a recompense pela sua vida bem vivida e pelo seu 
testemunho de pessoa, ouvinte da Palavra, feliz com a sua 
vocação e missão em nosso meio.

Pe.João Affonso Zago - MI

Imagens                                                          
de Nossa Senhora da Esperança

A Imagem da Padroeira do nosso 
Movimento já poderá ser adquirida 
através de pedido endereçado a sua 
Coordenação Nacional ou ao seu 
Secretariado. 
O Preço de venda nessa primeira 
remessa será exclusivamente de 
custo, que é de R$ 30,00 + o frete e a 
embalagem postal. O ideal é que cada 
Grupo tenha a sua Imagem, que deverá 
permanecer na casa do anfitrião da 
reunião, no intervalo de tempo entre 
uma reunião mensal e outra.
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O grupo Caminhando de Araraquara foi formado em maio 
de 2008. Fazem parte oito jovens senhoras, entre viúvas e 
divorciadas, sob coordenação do casal Lenice e Luiz Leite 
sendo o conselheiro  espiritual o Pe. Archimedes Zulian.

Desde o início nosso grupo se reúne mensalmente, cada 
mês na casa de uma integrante, onde temos nossos momen-
tos de oração com leitura da palavra de Deus, partilhamos e 
nos indagamos sobre estas reflexões. Fazemos nossas orações 
pessoais, leitura de um Salmo, momentos de coparticipação, 
onde estudamos temas propostos para cada mês. Comenta-
mos sobre nosso esforço de oração e terminamos com um 
tema de estudo, que deve ser colocado em prática durante o 
mês seguinte.

O encerramento sempre é através da oração a Nossa Se-
nhora da Esperança, seguida de um divertido lanche...

Nesta hora deixamos nosso coração falar por nós, não nos 
consideramos sós, pois temos junto de nós a presença de Je-
sus misericordioso a cada momento, nos fortalecendo, en-
corajando e nos ensinando a ter aceitação a todas as provas a 
que somos submetidas. Rezamos sim, pelas pessoas carentes, 
saudosas, sem equilíbrio, para que entendam que solidão não 
é o vazio de gente ao nosso lado, é muito mais do que isto...é 
quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos pela 
nossa alma...E se estivermos na companhia de Jesus nunca 
estaremos sós!

Por isso, segurando em sua mão, vamos CAMINHANDO. Amém!

Colaboração do Grupo Caminhando – Araraquara – SP

Uma amostra da Festa Junina do Grupo Caminhando – Araraquara - SP.

Segurando nas mãos de Deus

Coordenadoria de Pernambuco

Realizamos no dia 11/07/09, em Recife, a nossa segunda Ses-
são de Formação. Mais uma vez, contamos com a valiosa colabo-
ração da Narcisa, estudiosa em bíblia e membro do CEBI, que 
falou para nós sobre “AUXÍLIO MÚTUO E TESTEMUNHO - VIDA EM 
COMUNIDADE”. As vinte e sete pessoas presentes, ficaram mara-
vilhadas e enriquecidas com a exposição. Nós também ficamos 
felizes, pois os seis grupos existentes no Recife, estavam repre-
sentados. Ela abriu a palestra indagando daqueles que compare-
ceram a 1 Formação, o que havia chamado atenção. Alguém 
relembrou: “o homem é capaz de Deus”. A partir daí, fez uma 
pequena retrospectiva do que havia falado. Em seguida entrou 
no tema propriamente dito, explorando as relações interpes-
soais, respeito, amor, etc. Tudo que envolve um relacionamento 
entre pessoas foi abordado. Encerrou aplicando uma dinâmica, 
onde cada um escolhia um botão de flor, que em contacto com 
a água desabrochava aparecendo uma palavra para ser vivida 
em comunidade. 

No domingo fomos a cidade de Machados animar e estrutu-
rar as CNSE. Para nossa alegria, conseguimos reorganizar os três 
Grupos,com coordenadores. As viúvas Santana (Nina) e Fátima, 
coordenarão, conjuntamente, dois Grupos e o casal Edvaldo e 
Simone do ECC, também engajados na Pastoral Familiar, ficarão 
responsáveis por outro Grupo. Registramos  a dedicação de Joel, 
Vanderlúcia, Máxima e Manoel, todos de Surubim, nesse tra-
balho em Machados.                                     

 Kenya e Mário Bandeira - CR

Foto da II Seção de Formação de Recife, tendo ao fundo a Narcisa.

Um testemunho
 
Fui casada 45 anos e me encontro viúva há 9 meses. Hoje, 

uma semana depois, ao acordar resolvi escrever o que vivi no 
Retiro das CNSE no dia 16 de maio.

Destes nove meses, foi um dos meus melhores dias. Tudo 
é muito recente, a dor e a saudade, a falta do companheiro 
amigo ainda causa um grande vazio em mim. Eu fui muito 
feliz!

Não pensei em poder comparecer ao Retiro, pois as minhas 
noites estavam sendo sempre em claro. Mas como Deus age 
em nossa vida de forma inesperada, duas noites antes, pude 
dormir melhor, e assim fiquei relativamente bem para ir. 

Gostei demais do Frei Sandro: alegre, cheio de sabedoria 
e um excelente comunicador. Ao final do dia após a missa e  
a coroação  de N. Senhora senti vontade de dar testemunho. 
Fui tomada de grande emoção durante o relato, meus lábios 
tremiam e não pude esconder o que se passava em meu 
coração. Estava renovada! 

Não posso dizer que estou curada, pois isso demanda uma 
caminhada pela frente. Tenho certeza que através de muita 

oração e de clamor a Deus, eu vá melhorando dia a dia. Peço 
muito que esta dor vá sendo amenizada e meu coração seja 
consolado pelas mãos misericordiosas de Nosso Senhor.

Ouso dizer aos casais que vivam seus dias intensamente, 
mesmo com seus problemas, pois ainda têm com quem 
partilhar. A vida a dois, bem vivida, permeada de amor, perdão, 
renúncia e compreensão, é tudo que agrada a Deus. A minha 
caminhada com o Carlos foi assim. Fomos imensamente felizes 
e sempre hei de agradecer a Deus por isso! Que Jesus cubra de 
bênçãos a todos que lerem este testemunho!

Yolanda Areias - Grupo 9, Setor Rio - Capital.

      Valorizar o outro implica em perceber, nas mínimas coisas, 
a vontade de Deus (e não a nossa) e estar sempre vigilante 

às eventuais necessidades de todos que nos foram confiados, 
mesmo que por um curto período de tempo 

“

”
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Encontro Nacional das ENS e o Stand das CNSE
Todos os que estão envolvidos com as CNSE, nas suas 

diversas funções, são equipistas. O Casal Graça e Roberto, 
res-ponsável pela Super Região Brasil, nos concedeu 
juntamente com as Províncias e o Movimento dos Jovens de 
Nossa Senho-ra, um Stand para divulgação, informação e 
distribuição de materiais, mas também  para abraçar nossos 
Coordenadores, muitos dos quais conhecidos apenas pela 
Internet.  As visitas que recebemos superaram em muito as 
nossas expectativas, inclusive de Sacerdotes, religiosas e 
Bispos, como foi o caso de Dom Tarcísio e Dom Marchiori, das 
Dioceses de Divinópolis e Lages, respectivamente. Somos 
gratos pelas atenções recebidas do Casal Sílvia e Glauco, 
coordenador geral do evento, como ainda da Rosa e Paulo, 
da Comunicação da SR Brasil e de todos os demais envolvidos 
nesse singular acontecimento 
das Equipes de Nossa Senhora. 
Um especial agradecimento 
queremos fazer ao nosso 
Coordenador Regional em 
Florianópolis, Helenie e 
Sérgio. Na foto ao lado nosso 
Stand, no momento em que 
éramos visitados pelos jovens 
do Movimento das Equipes 
Jovens de Nossa Senhora.

Coordenação Nacional das CNSE.

CONTATOS & INFORMAÇÕES
SEDE NACIONAL
Rua Oriente, 500  2º andar                                                                                                                               
03016-000  São Paulo  SP. 
Tel: 11 2292-8166 – R. 215 / 11 3051-7259
oliviaterreiro@terra.com.br  
www.magnificat-ens.com.br
Link: Comunidades Nossa Senhora da Esperança

Coordenação Nacional
Cleide e Valentim Tel. 11 3287-0373                                                        
cleide.valentim@terra.com.br 

Tereza P. Shochima Tel. 4123-5903                                                         
famshoshima@kbonet.com.br 

Edição: Nova Bandeira                                                                        
novabandeira@novabandeira.com

Posse do Casal Coordenador Local                  
em Guaratinguetá

Tomou posse no dia 28/06 o Casal Luzia e Paulo Meirelles 
para a Coordenadoria Local das CNSE de Guaratinguetá. 
A Cerimônia foi realizada no Seminário Frei Galvão numa 
Celebração Eucarística presidida pelo Frei Samuel e 
concelebrada pelo Frei Wilson e Padre Flávio Cavalca, sendo 
que os dois freis são os Conselheiros Espirituais dos respectivos 
grupos de Guará e o Padre Flávio, Conselheiro da Região. 

Estavam presentes: 10 viúvas pertencentes ao grupo 01, o CRR 
Leste II, Antonio Carlos e Sonia, o CRS de Guaratinguetá, os casais 
da Equipe de Dede e Paulo, as filhas de Luzia e Paulo e Leda e 
Marcos. Foi uma celebração muito bonita, pois a capela muito 
singela e acolhedora nos deixou num clima de recolhimento e 
abertos a Palavra de Cristo. O Rito de Posse foi o mesmo feito para 
o Colegiado da Coordenação do Vale do Paraíba, mas adaptado 
para aquela posse. No final da missa Paulo e Luzia agradeceram 
a escolha de Deus salientando a importância do compromisso 
não só para com Ele, mas também pela D. Nancy, que era muito 
próxima de todos em Guaratinguetá. 

Nós os parabenizamos pelo SIM, agradecemos ao casal 
Dedé e Paulo pela dedicação e carinho às “meninas”, mas 
não os dispensamos para uma próxima coordenação de grupo. 
Agradecemos aos Conselheiros Espirituais desejando muitas 
bênçãos de Deus pelo amor dedicado ao Movimento e às CNSE. 
Ao término da Missa, fomos almoçar juntos em um restaurante 
com a presença de algumas viúvas.

Este foi mais um acontecimento em nossa Região que nos 
deixa muito contentes pela colaboração e espírito de serviço dos 
casais que acreditam nas CNSE.

Leda e Marcos
Coordenador Regional do Vale do Paraíba

Coordenadoria Regional do Rio de Janeiro.
Com a Graça de Deus aconteceu no dia 16 de maio o Retiro 

2009 das CNSE no Rio de Janeiro. Com o número expressivo 
de 65 pessoas sós do Rio Capital e Niterói, e mais três casais 
equipistas no serviço, tivemos um maravilhoso dia de muita 
reflexão e oração. Com o tema Maria: fé, oração e vida, com 
lindos cantos e lindas orações, o jovem e criativo Frei Sandro 
ofm nos falou, não só sobre Maria de Nazaré, a mulher forte 
que cozinhava, apanhava água na fonte, cuidava da família, 
mas também do protagonismo das fortes mulheres cristãs que 
viraram santas por levarem a causa do Cristo até as últimas 
consequências. Por último, após reflexões em grupos, narrou os 
profundos encontros de Maria com seu filho Jesus, levando-nos 
a todos, à compreensão do papel dessa grande Mãe na história 
da Salvação. Em seguida houve a celebração Eucarística e 
o momento sublime da Coroação de Nossa Senhora. Com o 
coração agradecido ao Senhor e cheio de alegria ouvimos 
testemunhos emocionados. Obrigado Senhor por nos permitir 
viver mais este maravilhoso momento nas CNSE.  

Vera e Paulo Casal Coordenador Regional

Festa “julina” no ABC
Muito bem preparada e com a participação de aproxima-

damente cincoenta pessoas, foi realizada no dia 04/07/09, no 
Salão do Centro Comunitário de Santo André, a Festa “Julina” 
dos Grupos do ABCD. Antes da festança houve um momento 
especial de oração e reflexão sobre Santo Antonio, São João 
e São Pedro, santos populares e de grande apelo devocional. 
Logo após e com grande alegria, a “comilança” correu solta 
e muito farta em doces e salgadinhos próprios da época.  Não 
faltou a famosa “dança da quadrilha”, que foi conduzida com 
muita “maestria pela Zilda, do Wagner, nosso Casal Coordena-
dor Regional. Foi uma tarde muito divertida e alegre, a exem-
plo dos anos anteriores. A foto abaixo dá uma amostra do que 
foi essa descontraída festa, algumas “meninas” já em trajes 
típicos e outras ainda por se caracterizarem.

Coordenação Regional do Pará 
criação de um Blog

É com enorme satisfação que anunciamos a criação do Blog 
http://cnsepa.blogspot.com/ voltado exclusivamente para divulga-
ção das CNSE não só no Estado do Pará, mas em todo o Brasil. Desse 
Blog será possível acessar direto e com muita facilidade o espaço que 
temos no site da RSPCI, . Parabenizamos e agradecemos o casal Lili 
e Constantino – CR, por essa tão importante e bela iniciativa e con-
vidamos a todos a conhecerem e auxiliarem na consolidação desse 
“nosso cantinho”.
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