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E stamos nos aproximando do encerramento de mais um ano 
de atividades que marcaram acentuadamente a vida do 

nosso Movimento. Parece que ainda ontem iniciávamos nossos 
trabalhos, impulsionados, sem que percebêssemos, pelo Sopro 
orientador do Espírito Santo. Muitas coisas boas aconteceram 
e cremos que a Dona Nancy, lá juntinha do Pai Eterno, está 
felicíssima. Começamos como todos sabem em fev/03, com 
a 1ª reunião no Lar N. S. das Mercês, onde a nossa iniciadora 
residia. Naquele ano, toda a equipe de trabalho, que foi uma 
escolha pessoal da D. Nancy, dedicou-se a estudos, pesquisas 
e esboços sobre o que se imaginava fazer.  No fi nal de 2003 
e início de 2004, já tínhamos Grupos pilotos formados em 
São Paulo e no ABC. Possuímos na época somente o material 
básico de trabalho: Tema de estudos (O Credo) e o Manual 
de Coordenação. Em março de 2006, com ela já visivelmente 
debilitada, porém lúcida, tivemos a Assembléia Geral de 
fundação e a aprovação do seu Estatuto Social, fato esse 
que deu personalidade jurídica ao Movimento. Nessa ocasião 
já tínhamos Grupos se espalhando por todo o Brasil. Ao se 
agravar o seu estado de saúde, ela tinha como certo que o 
Movimento não morreria com ela, antes, teria vida longa. Foi 
o que nos levou a não esmorecer nesses últimos anos. Parcela 
importante disso cabe aos equipistas em geral e em particular 
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Seguir sempre em frente aos que ocupam funções de responsabilidade, quer na equipe 
da Super Região Brasil, como nas Províncias, Regiões e 
Setores. Podemos afi rmar, hoje, com certa tranqüilidade, que 
o Movimento possui tudo o que precisa para seguir adiante. 
Até um Livro com o resumo de sua proposta básica, que inclui 
os seus cinco documentos normativos, foi lançado em maio 
deste ano. Como nada é estático e sim dinâmico, restam 
apenas os ajustes que se mostrarem necessários ao longo 
do tempo. Nosso Estatuto, juntamente com o Documento 
Normativo fundacional do Movimento, estabelece o prazo de 
quatro anos para o mandato de sua Diretoria, que vence agora 
no dia 31/12/09. A partir de 01/01/2010 e até 31/12/2013 a 
Tereza Pitarello Shoshima, será a nova Presidente da Entidade, 
fi cando na Vice Presidência o atual presidente – Valentim 
Giansante -, que juntamente com outras pessoas dedicadas 
(algumas do quadro atual e outras não), comporão não só a 
Diretoria da Entidade, como também a Equipe responsável 
pelos “serviços” das CNSE em todo o País. Estaremos como 
sempre estivemos de mãos dadas trabalhando em prol desse 
Movimento que aprendemos amar e cuja proposta, fruto do 
seu carisma e da sua mística, precisa ser melhor conhecida 
por todos.

Coordenadoria Regional de Recife – PE.

Realizamos o nosso Retiro anual com a presença de vinte e oito 
pessoas integrantes dos seis grupos existentes na capital, além 

de dois casais equipistas, Ângela/Chico e Nelly/Levaldo, que nos 
ajudaram muito na organização. Sempre procurando acomodar 
o melhor possível, escolhemos como local para a realização do 
retiro o Centro de Evangelização Damas, da Congregação das 
Religiosas Damas da Instrução Cristã, situado há vinte km do 
Recife, no alto de uma colina em local muito acolhedor e propício 
à refl exão. Frei George, orientador espiritual regional foi quem 
conduziu os trabalhos e motivações no retiro. Tudo transcorreu 
num clima de silêncio e oração e ao fi nal com muita alegria.  A 
celebração eucarística foi presidida pelo Frei Dennys, O.C. cuja 
homilia, ressaltando a fi gura de Maria, foi muita rica e signifi cativa 
para as viúvas e pessoas sós. O encontro foi encerrado em clima 
de grande confraternização. 
Realizamos, também, em 19/09/09, a sessão de formação III de 
Recife, mais uma vez com a colaboração de Narcisa, que abordou 
o tema: “Os Talentos a Serviço – Doação / Realização Pessoal”. 
Tivemos a presença de vinte e oito pessoas, estando todos os gru-
pos de Recife ali representados. No início foram relembrados os 
assuntos anteriormente expostos e ao falar sobre o tema, ressal-
tou-se que os talentos, dons doados por Deus a cada um, devem 
ser colocados a serviço. Como forma de dar maior movimenta-

ção ao encontro, incentivou-se aos participantes, após refl etirem 
o texto de Mt.25,14-30, a fazerem uma dramatização através de 
símbolos, mímicas ou canto,  com destaque para o que mais os 
havia marcado na leitura. Sem dúvida, foi um grande momento 
vivido na formação, onde pudemos sentir o crescimento e ama-
durecimento de todos os que compõem as CNSE em Recife.

Kenya e Mario 
Coordenação Regional

Missa de encerramento do Retiro celebrada Pelo Frei Dennys.
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Palavras do Conselheiro Espiritual

Na Igreja sempre tivemos pessoas 
que de uma maneira ou outra 

deixaram o mundo e se consagraram a 
Deus para fazer este reino acontecer 
dentro dos diversos carismas em que 
foram inspirados. Cada pessoa sentiu-
se chamada para viver a sua vida 
com uma direção. Assim São Camilo 
despertou para cuidar com carinho e 
amor aos doentes; São Francisco para 

viver a pobreza na simplicidade; Santa Terezinha do Menino 
Jesus santifi cou-se com as coisas pequenas. São João Bosco 
cuidando da juventude; São João Maria Vianney acolhendo 
amando os fi éis que dele se aproximassem. E eu, qual o 
meu carisma?
Todos nós temos sempre uma inclinação para fazer 
com carinho algo que chamamos de vocação. Neste ano 
vocacional a Igreja nos convida a refl etir sobre as vocações 
sacerdotais e religiosas e os diversos chamados. Todos 
somos convocados a ser missionários e a estimular outras 

pessoas a fazer o mesmo. Cabe a cada um ver onde Deus o 
chama e que coragem temos de responder a este apelo.
As Comunidades Nossa Senhora da Esperança tem a missão 
própria de descobrir a maneira de levar a alegria e o 
compromisso de servir, a todas as viúvas, viúvos, solteiras, 
separadas, enfi m às pessoas que estão sós, mostrando que 
não há idade ou situação de vida para ser feliz. 
O nosso Movimento tem um carisma bem defi nido e como 
dizia o Pe. Cavalca no retiro do ano passado, as viúvas/os, 
solteiras e separadas que permanecem sós, tem por missão 
cultivar a alegria de servir com carinho e amor aos que os 
cercam. E mais ainda, devem ocupar o seu lugar no mundo, 
assumindo as pastorais nas suas comunidades, mostrando 
que em qualquer situação da vida temos um lugar para 
servir com alegria aqueles que nos cercam.
Que Nossa Senhora da Esperança, que sempre desempenhou 
seu papel com coragem e amor, nos ajude a vivermos 
engajados em nosso mundo com alegria e coragem 
santifi cando-nos e santifi cando o mundo em que vivemos.

Posse de membros do Colegiado Regional  
de Goiânia – GO.

Vemos na foto acima o instante em que o Casal 
Coordenador Regional de Goiânia, Simone e Luiz, 
iniciavam a cerimônia de posse de membros do Colegiado 
das CNSE da Arquidiocese de Goiânia – GO. Completou-
se, dessa maneira, pelo menos nesse início de trabalho, 
o nosso Colegiado naquela Região. A Missa e o ritual de 
posse foram conduzidos, magnificamente, pelo Pe. João 
Batista, que é, também, SCE do Colegiado Regional. Os 
empossados foram os seguintes: Coordenadores Locais: 
Silvani e Francisco; Creusa e Ivandro; Lúcia e Miron; 
Edna e Erivalte e Márcia e Pedro. Como responsáveis 
pelas funções de Secretaria e Tesouraria, tomou posse 
o Casal Lazara e Edison. Foi aproveitada a ocasião para 
empossar Silvia Helena e o casal Tereza e Jurandir como 
Coordenadores dos Grupos 01 e 02, respectivamente. 
As Irmãs Maria Luiza e Valcélia, Orientadoras Espirituais 
desses Grupos estavam presentes e prestigiaram de 
maneira muito especial essa belíssima cerimônia.  
Rogamos as bênçãos maternas de Senhora da Esperança 
para que esse mais recente colegiado do nosso Movimento 
tenha êxito em sua caminhada.

Coordenadoria Regional      
de Toledo e Cascavel – PR

Mais uma Coordenadoria Regional do nosso Movimento 
foi oficializada no dia 12/09/09, quando ocorreu a 
posse, dada pela Tereza P. Shoshima, do Colegiado das 
CNSE de Toledo e Cascavel, duas importantes Dioceses 
do Estado do Paraná. Ressalte-se que devemos muito 
disso a Clenar T.V. Formighieri, que iniciou o nosso 
Movimento em Toledo, onde já existem dois Grupos em 
funcionamento. A composição desse Colegiado Regional 
é a seguinte: Coordenador Regional: Leci e Valdir 
Bertoluzzi; Coordenador Local em Toledo: Cerlinda e 
José Clovis Mazzaferro; Coordenador Local em Dez de 
Maio: Ivanir e Dirceu Bordignon. Coordenador Local em 
Cascavel: Hilda e Nazareno Machineske.

A foto abaixo mostra parte desse Colegiado Regional, 
juntamente com a Tereza, da nossa Coordenação 
Nacional, Frei Darci (Agostiniano) celebrante da Missa, 
Frei Marcelo (Noviço) Orientador Espiritual de Grupo na 
cidade de Dez de Maio - PR.

Coordenadoria Regional de Manaus                
Sessão de Formação

Sábado 15/08/09, pela manhã, no Instituto Teológico 
Pastoral de Ensino Superior, realizou-se o dia de Formação 
para os dois Grupos das CNSE de Manaus, contando com a 
presença de 15 participantes. Sentimos a falta de quatro 
integrantes dos Grupos, mas os que vieram aproveitaram 
muito bem desta primeira Formação. Apesar de outros 
eventos estarem acontecendo no ITEPES, nosso Conselheiro 
Espiritual Padre José Albuquerque conseguiu para nós a 
capelinha para rezar, a saleta para as palestras e o local 
para nosso lanche. Tudo foi bem preparado e dirigido pelo 
Padre José Albuquerque, Neuza Martins e Úrsula Carminé, 
desde o início com a oração de abertura com procissão 
de Nossa Senhora com cânticos apropriados. A palestra 
sobre Carisma e Mística do Movimento das Comunidades 
de Nossa Senhora da Esperança, proferida pelo casal Graça 
e Encarnação e a dinâmica que provocou debate sobre os 
Compromissos propostos pelo Movimento preparada pelo 
casal Graça e Eugenio, foram boas, iluminadas e tiveram 
boa receptividade. No gostoso lanche partilhado tivemos 
a agradável surpresa da visita do nosso Arcebispo Dom 

Pe.João Affonso Zago - MI
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Coordenação Regional de Belém – PA.

Em Belém – PA, onde o Movimento está sob os cuidados da 
Lili e Constantino, foi formado em meados deste ano o seu 4° 
Grupo, com dez participantes, todas muito alegres e atuantes 
em suas Paróquias. Vale ressaltar que os Grupos de Belém 
estão engajados nas diversas pastorais da Arquidiocese, como 
foi o caso do evento CCFC ocorrido, em 29 de Agosto/09, 
onde coube ao Movimento discorrer sobre sua relação com 
o Documento de Aparecida. A apresentação foi simples e 
dividido em duas partes: no primeiro momento Constantino 
mostrou a proposta do Movimento, em seguida, Lúcio falou 
das CNSE voltadas ao documento de Aparecida. A consistente 
exposição fi nalizou por motivar muitas perguntas. Uma das 
presentes disse ser divorciada há quinze anos, mas quando 
da sua separação não recebeu o apoio esperado da Igreja 
na qual foi criada. Mesmo assim dela não se afastou. Disse 
ter fi cado satisfeita em saber que já havia um movimento 
próprio para acolher pessoas nessa condição de vida. Trata-
se, sem dúvida, de um belíssimo testemunho.

Na foto o Casal Coordenador Regional Lili e Constantino e parte das inte-
grantes do novo grupo

Retiro de São Paulo - Capital

Nas dependências do Centro Pastoral Santa Fé – São 
Paulo – Capital, foi realizado o Retiro deste ano de 2009, 
ao qual estiveram presentes oitenta e duas pessoas, vindas 
de várias localidades, a saber: de São Paulo -Capital (26 + 
1 Irmã)), de São Bernardo do Campo (4), de Rio Claro ( 7 + 
2 Irmãs Orientadoras de Grupos), Ribeirão Preto (9 + 1 Irmã 
Orientadora de Grupo), São José do Rio Preto (8), Santos 
(11), Pirajuí (1), Jundiaí (4) Embu (1), Porto Alegre – RS (1). 
Além dessas pessoas estiveram presentes três casais, dentre 
eles a Karminha e Rubinho, futuros Coordenadores Regionais 
da Diocese de Mogi das Cruzes.  Tivemos a satisfação de 
ter como pregador, mais uma vez, o Pe. Flávio Cavalca de 
Castro, que abordou o Tema “O Nosso Encontro com Deus, 
com Jesus Cristo e com a nossa Igreja”. Desnecessário dizer 
quanto o nosso querido Pregador sensibilizou todos as pessoas 
presentes, com suas profundas e ricas refl exões sobre um 
assunto que toca a cada um de maneira particular. É de se 
ressaltar que na conclusão da última palestra, o Pe. Flávio, 
oportunamente, destacou como os integrantes dos Grupos 
das CNSE devem se unir e fortalecer, condição vital para se 
tornarem, de fato, verdadeiras comunidades, onde o Cristo 
possa estar presente. Ficou claro que em Comunidade e com 
a presença salvífi ca de Deus, tudo fi ca mais fácil, por mais 
difícil que seja a vida de uma irmã ou irmão de caminhada. 
O resumo dessas palestras está no espaço que temos no Site 
da RSP Capital II  (www.magnifi cat-ens.com.br).

Coordenadoria Regional de Manaus                
Sessão de Formação

Sábado 15/08/09, pela manhã, no Instituto Teológico 
Pastoral de Ensino Superior, realizou-se o dia de Formação 
para os dois Grupos das CNSE de Manaus, contando com a 
presença de 15 participantes. Sentimos a falta de quatro 
integrantes dos Grupos, mas os que vieram aproveitaram 
muito bem desta primeira Formação. Apesar de outros 
eventos estarem acontecendo no ITEPES, nosso Conselheiro 
Espiritual Padre José Albuquerque conseguiu para nós a 
capelinha para rezar, a saleta para as palestras e o local 
para nosso lanche. Tudo foi bem preparado e dirigido pelo 
Padre José Albuquerque, Neuza Martins e Úrsula Carminé, 
desde o início com a oração de abertura com procissão 
de Nossa Senhora com cânticos apropriados. A palestra 
sobre Carisma e Mística do Movimento das Comunidades 
de Nossa Senhora da Esperança, proferida pelo casal Graça 
e Encarnação e a dinâmica que provocou debate sobre os 
Compromissos propostos pelo Movimento preparada pelo 
casal Graça e Eugenio, foram boas, iluminadas e tiveram 
boa receptividade. No gostoso lanche partilhado tivemos 
a agradável surpresa da visita do nosso Arcebispo Dom 

Os participantes, no momento da Oração da Noite. 

Luiz Soares Vieira e seu Auxiliar, Dom Mario Pasqualotto. 
Sentimo-nos privilegiados, ainda mais porque os Bispos estão 
demostrando muito carinho para com o nosso Movimento 
exprimindo palavras de felicitações e incentivo. O evento 
terminou com a Santa Missa. 

Momento de desconcentração dos presentes, saboreando um delicioso 
cafezinho, acompanhado de guloseimas.

Lili e Constantino
Coordenação Regional

Graça e Encarnação
Coordenação Regional
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Coordenação Regional Rio de Janeiro - DIA.I.A

Com o lema Alegrai-vos sempre 
no Senhor, repito, alegrai-vos (Fl 
4, 4)  aconteceu na  manhã do dia 
12 de agosto, o Dia de Integração 
e Animação. Estávamos em torno 
de 40 participantes. Na acolhida 
distribuímos broches com a carinha 

sorridente (smile), acompanhados de pequena mensagem 
bíblica sobre a Alegria. Começamos com alguns cantos para 
descontrair (com ginástica, dança e muita alegria) e a seguir 
a dinâmica “de coração para coração”, para possibilitar maior 
abertura entre as participantes. 

O momento foi encerrado com as pertinentes colocações do 
padre Marcio, sobre a necessidade que o ser humano tem de 
partilhar a vida e como esse partilhar trás para nós o benefício 
do verdadeiro Encontro e Comunhão, aumentando certamente 
o nosso sentido de pertença ao Movimento. O Victor, da Maria 
Helena (casal coordenador local), falou e tirou dúvidas sobre 
o tema “Esforço de Oração” e as novas atitudes de vida que 
eles poderão despertar em nós. Após o intervalo, entre gestos, 
cantos e divididos em grupos, os participantes receberam do 
padre Márcio o desafi o de preparar as diferentes partes da 
Celebração Eucarística e apresentá-las, cada grupo, dentro 
da missa. Aceito o desafi o e baseados na liturgia daquele 
domingo, os grupos começaram a trabalhar nos chamando a 
atenção pelo empenho, o carinho, a preocupação em fazer o 
melhor. Sentimos o sopro do Espírito Santo e tudo foi muito 
enriquecedor e participativo.

Ao fi nal, após um gostoso almoço partilhado e junto com 
o Colegiado nos abraçamos todos, orando a Nossa Senhora 
da Esperança e dando graças a Deus pelo grande sinal de 
fraternidade que vimos e vivenciamos naquela alegre manhã.       

                              Vera e Paulo                                                                                                       
Coordenador Regional

Coordenadoria Regional de Campinas - Retiro
Sob a orientação do Padre Paulo  Roberto Rodrigues,  

30 pessoas  dos 3 grupos e as Coordenadoras Locais das 
CNSE de Campinas, participaram no dia 24 de setembro de 
2009, na Casa de Encontros das Irmãs Canossianas, de um 
retiro de espiritualidade que teve como tema central: A 
Celebração em 2009/2010 do Ano Sacerdotal: “Fidelidade 
de Cristo, fi delidade do Sacerdote” - 150 anos da Páscoa 
de São João Maria Vianney. Com uma rica simbologia e 
em quatro movimentos: Toalha branca, simbolizando o 
Batismo: “ Revesti-vos no Cristo Jesus”; Toalha vermelha: 
simbolizando a Humanidade: “Tomado do meio do povo”; a 
Cruz: “Ai de mim se não anunciar o Evangelho”; e o Cálice e 
o Pão: “Se formos fi éis Ele permanece fi el”.  Padre Paulinho 
procurou demonstrar que os cristãos leigos também  são 
sacerdotes. Foi um dia memorável que se encerrou  às 
17:00 horas com a Celebração da Santa Missa.                                       

                                            Nancy e Benjamin 
Coordenação Regional

São José do Rio Preto - SP
Já iniciamos o 3º Grupo em São José do Rio Preto, que 

tem como Orientadora Espiritual a Irmã Izilda, que é também 
Diretora do Colégio Santo Antonio desta cidade. 

No dia 10/10/2009 realizamos o nosso 2º Retiro Espiritual, 
que contou com a presença de 19 senhoras. Foi um dia de graças, 
com momentos de Oração, troca de idéias, testemunhos que 
muito contribuíram para a caminhada dos Grupos. Iniciamos o 
dia com a Celebração Eucarística presidida pelo Pe. Bezerra 
e na sequência a Irmã Izilda conduziu os trabalhos. O Tema 
principal foi o PODER DA ORAÇÃO E DA EUCARISTIA, que foram 
muito bem colocados. O dia terminou com a reza de um Terço 
e certamente com as bênçãos de Deus. Ressaltamos que todos 
os componentes da nossa Coordenação Regional participaram 
e contribuíram para o sucesso desse evento.
                                                                                                                                                      

                    Wilza e Aluisio 
Coordenador Regional

Coordenadoria Regional de Florianópolis

No dia 15/10/09 tivemos nosso 1º Retiro, pregado Pe 
Onécimo e onze participantes, inclusive a Ir. Antonina e nós, 
casal Coordenador. Duas pessoas vieram de uma reunião de 
informação cujo Grupo ainda não foi formado e outra foi 
convidada da Luisinha, uma de nossas participantes. As que 
faltaram foi por motivos de doença. O Retiro foi excelente 
e todas gostaram muito. Pe Onécimo é um vocacionado 
e abordou o Tema “O olhar de Deus que nos chama” 
de maneira muito interessante, fazendo uma oportuna 
correlação com o Tema “Nossas Perdas”, enriquecendo, 
sobremaneira, o nosso dia. 

Elenice e Sérgio 
Coordenação Regional

Participantes do Retiro em Florianópolis, estando ao centro o Pe. Onécimo


