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Começamos o ano sob o olhar de Nossa Senhora da 
Esperança, contando com a nova Equipe Dirigente 

Nacional da CNSE, e mais uma vez iniciamos com uma 
síntese do nosso Plano de Trabalho para 2010, priorizando 
a formação de estrututras regionais e locais, para dar 
continuidade na expansão e fortalecer a consolidação do 
Movimento. Esse era o desejo de Dna. Nancy, que sempre 
está presente em nossa mente e que acreditamos nos 
ajuda no direcionamento de nossas decisões. Sabemos que 
o trabalho não será fácil, mas temos certeza que podemos 
contar com a ação do Espírito Santo e a intercessão de Nossa 
Senhora da Esperança para fortalecer nossa caminhada e 
nos dar ânimo e perseverança para seguirmos em frente, 
unidos	e	confi	antes	como	estavam	os	primeiros	seguidores	
de	 Jesus.	 E	 é	 com	 essa	 confi	ança	 de	 continuidade	 que	
pedimos aos nossos irmãos e irmãs, que estão envolvidos 
e comprometidos com as CNSE, em especial aos 
Coordenadores Regionais e Locais, para que não poupem 
esforços no sentido de fazer o Movimento caminhar a passos 
mais largos, que também é uma solicitação dos Bispos 
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de todo o Brasil. Como Movimento de apoio espiritual e 
religioso, temos como prioridade louvar e servir a Deus, 
buscando novos caminhos que dêem as viúvas(os) e pessoas 
sós	a	possibilidade	real	de	fi	carem	mais	próximos	do	Senhor	
da vinha. Lembrando a frase que vem em destaque nos 
informativos que diz: “A semente que germina por si só – 
Uma convivência de fé e alegria”, é buscar na convivência 
da comunidade de base a alegria de viver e a esperança para 
estar	na	graça	de	Deus	Pai.	Vamos	renovar	nossa	confi	ança	
em Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança e 
por isso nos quer sempre alegres e felizes, apesar das 
difi	culdades	que	nos	deparamos	no	nosso	dia	a	dia.	Nossa	
palavra	é	de	fé,	confi	ança	e	certeza	que	Deus	nos	ama	e	
quer a nossa felicidade, mas sabemos que temos que fazer 
nossa parte para entrarmos no reino que também é nosso. 
Então, convidamos a todos para participar do trabalho na 
messe do Senhor, com perseverança, alegria e amor. Que 
Nossa Senhora da Esperança interceda por nós. Amém.

Tereza Pitarello Shoshima

A  confi	ança	 dos	 cristãos	 é	 a	 Ressurreição	 dos	 mortos;								
crendo nela, somos cristãos, disse Tertuliano, grande 

testemunha cristã dos inícios do cristianismo. Mais do que 
nunca,	precisamos	hoje	alimentar	essa	confi	ança	e	esperança,	
tanto mais que vivemos num mundo que promove cada vez 
mais a cultura da morte e do desprezo pela vida.

Mesmo que alguém fosse ateu, porém amasse a vida 
e lutasse por ela, mereceria mais o nome de discípulo de 

Jesus que veio para que “todos tenham vida, e a tenham 
em abundância” (Jo., 10:10) do que muitos que se dizem 
discípulos dele, no entanto, combatem contra a vida em 
favor da morte.

A morte é nossa inimiga! Todos nós queremos viver e 
viver para sempre. Não venham os nossos próprios irmãos 
tirar-nos	a	vida;	não	vamos	nós	suprimir	a	vida	de	nossos	
irmãos,menos ainda dos que por natureza são indefesos.

Sabemos que um dia deveremos submeter-nos ao 
domínio da morte. Mas sabemos também que Jesus disse: 
“Eu sou a Ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda 
que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê 
em mim, não morrerá jamais” (Jo.,11:25-26)

Portanto, queridos, assim como no jardim do Éden, 
por obra do diabo, a morte começou seu reinado, no 
jardim do Calvário, pois o sepulcro do Senhor estava num 
jardim, por obra do Redentor, levantou-se contra a morte a 
Ressurreição. O corpo ressuscitado de Jesus é agora a fonte 
da nossa Vida em Deus e da nossa Ressurreição. É a fonte da 
nossa esperança, da nossa alegria e da nossa paz!

Que a Ressurreição de Jesus nos ajude a termos 
esperança e coragem para continuar a viver. A viver 
não de qualquer forma, mas como autênticos discípulos 
missionários daquele que é a Ressurreição e a Vida.

Padre Gonise Portugal da Rocha - SCE  ABCIII
ENS Imaculada Conceição e SCE das CNSE

Páscoa da Ressurreição
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Palavra do Conselheiro Espiritual

Olá, amigos e amigas, sou 
o Padre Gonise. 
Sou o Administrador Paro-
quial da Paróquia Maria Mãe 
dos	 Pobres	 que	 fi	ca	 situada	
no Jardim Canhema, em Dia-
dema, São Paulo. Sou Sacer-
dote Conselheiro Espiritual 
do Setor ABCIII e também da 
Equipe Imaculada Conceição. 
Recentemente fui convida-
do e aceitei o convite para 
caminharmos juntos com as 
Comunidades Nossa Senhora 

da Esperança! Que Nossa Senhora nos ilumine para podermos 
trocar experiências e aprofundarmos nossa espiritualidade e 
mística do movimento! Que a Virgem da Esperança sempre 
interceda por nós e nos conceda as bênçãos do seu Amado e 
Divino Filho!

Padre Gonise Portugal da Rocha

Belém – PA
Os quatro Grupos de Belém do Pará estão dando um 

verdadeiro exemplo de Vida de Comunidade, ao elaborar um 
informativo. Certos que esse importante meio de divulgação 
das CNSE de Belém do Pará terá vida longa, abraçamos, 
fraternalmente, a cada integrante dos seus Grupos. Parabéns 
por tão bela e oportuna iniciativa.

Tereza P. Shoshima – EDN.

Conselheiro Espiritual      
de um novo Grupo em São Paulo

O Bispo emérito de Campo 
Limpo, Dom Emílio Pignoli, 
que sempre teve uma grande 
simpatia pelas Equipes de Nossa 
Senhora, após se inteirar da 
proposta do nosso Movimento, 
concordou em assumir, como 
Conselheiro Espiritual, com 
a cordialidade que lhe é 
peculiar, um novo Grupo na 
cidade de São Paulo, que está 
iniciando sua caminhada, com 
participantes da Igreja São 
Pedro e São Paulo e de outras 

localidades próximas. A coordenação desse Grupo, que é 
o oitavo da capital paulista, está a cargo da Maria Célia 
de Laurentys e Maily Bassani, ambas integrantes da Equipe 
Dirigente Nacional das CNSE.

Cleide e Valentim

Goiânia – GO.
Informamos com muita satisfação que, além de reuniões 

com as Coordenadoras dos Grupos de Goiânia e respectivas 
Orientadoras	 Espirituais,	 fi	zemos	 uma	 reunião	 com	 os	
membros do Colegiado Regional, onde cuidamos de elaborar 
material de trabalho para os membros dos colegiadinhos e 
também traçamos metas para o ano de 2010. Uma boa notícia 
é que o casal equipista, Sônia e Simonil, aceitou formar e 
coordenar um Grupo em Aparecida. Nossa expectativa é que 
tudo dê certo. Vamos, também, cuidar da parte de formação 
para os Coordenadores de Grupos, uma de nossas prioridades 
para expansão do Movimento nesta região.  

 Simone e Luiz - CR

“Eu estava doente e fostes me visitar” -  Mt 25,36.
No	fi	nal	de	dezembro	do	recente	ano	fi	ndo,	tivemos	a	

notícia da doença da Áurea, uma de nossas  integrantes do 
Grupo 01 – Nossa Senhora da Esperança de Belém. Face a 
seriedade da moléstia, ela teria que se deslocar para o Rio 
de Janeiro em busca de um tratamento mais especializado. 
O Grupo 01 então se mobilizou para a visita à amiga. E 
lá fomos, juntamente com as integrantes e Pe. Alberto. 
Recebidos por Áurea que, apesar de seu sofrimento, 
não permitiu que a alegria escapasse de seu ser, nos 
transmitindo sua fé e a paz que lhe fortalece. Recitamos o 
terço,	com	refl	exões	da	Palavra	de	Deus	e	cantamos.	Pe.	
Alberto convidou a amiga para o sacramento da penitência 
e, após isso, na presença de todos, inclusive familiares, 
ministrou-lhe o sacramento da unção dos enfermos. Áurea, 
então, estava preparada para buscar a cura em outra 
cidade. Magali, coordenadora do grupo 10 ofereceu à 
Áurea	um	crucifi	xo,	pedindo	que	dele	não	se	afastasse	em	
nenhum momento. Em nosso nome e da coordenação do 
movimento ofertamos à nossa amiga a imagem de Nossa 
Senhora da Esperança para ser também a companhia amiga 
na caminhada da cura. Lembramos então dos amigos Vera e 
Paulo Portugal, coordenadores das CNSE no Rio de Janeiro e 
pedimos uma visita para Áurea e que fossem portadores de 
nosso abraço, nosso carinho, de nossa saudade. Com total 
alegria tivemos notícias de Áurea, encontra-se internada 
no Hospital Marcílio Dias, não precisou fazer cirurgia, 
faz radioterapia, vai sempre à missa, o capelão é muito 
atencioso, maravilhoso mesmo, assim como os irmãos da 
Pastoral da Saúde. E, a total alegria, Vera e Paulo, no 
e-mail nos informam: “Pretendemos levar o quanto antes 
pessoas dos grupos daqui. Estamos propondo e temos a 
certeza que vamos conseguir! Visitar os enfermos é uma 
obra de misericórdia muito praticada por Jesus: “Eu estava 
doente e fostes me visitar” Mt 25,36. Graças te damos 
Senhor, porque as CNSE vivenciam a caridade cristã, o 
verdadeiro amor cristão, no trato com os nossos irmãos 
doentes, ajudando-os a serem mais felizes, mesmo que 
seja simplesmente por uma palavra, um gesto ou até por 
um sorriso! E, temos certeza que na vivência desse amor 
caridade colhem a lição de que podemos não transformar 
todo o mundo com a nossa vida, mas podemos transformar 
o mundo daqueles que nos rodeiam com gestos simples, 
banais, palavras que com certeza fazem a diferença na 

vida dos nossos irmãos!". É o exemplo do “Bom Samaritano” 
(Lc. 10,30). Necessário que cada vez mais possamos, como 
coordenadores das CNSE, demonstrar às nossas esperanças 
a importância da grandeza que é oferecer um pouco de 
nosso tempo em visitar os doentes, pois com tal prática 
estaremos cumprindo nosso papel de cristãos que é o de 
aproximar o doente de Jesus Cristo, dando um novo sentido 
para a dor. 

Pedimos a Deus que nos faça praticantes da graça em 
sermos o testemunho do “Bom Samaritano”, mas estejamos 
vigilantes, para quando Deus nos oferecer a oportunidade 
de alcançar as graças que pedimos. Vera e Roberto Portugal 
estavam vigilantes e nos deram tal testemunho. Obrigado 
amigos, recebam o abraço das CNSE do norte deste País 
e	que	Maria,	Mãe	da	 Igreja	 –	 a	Consoladora	dos	 afl	itos	 –	
Senhora da Esperança os auxilie hoje e sempre. Amém!

Lili e Constantino -Casal Coordenador - Belém – PA.
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Divinópolis - MG

É com muita alegria que comunicamos o grande sucesso 
que foi a nossa Tarde de Espiritualidade e confraternização 
de Natal/09. Compareceram 46 pessoas dos grupos, 
perfazendo um total de 66 pessoas, contando com as 
duas irmãs, o Pe. Ordones e vários equipistas. Tivemos 
4 momentos: leitura do evangelho e comentário, oferta 
de presentes ao Menino Jesus, palestra com a Irmã 
Teresinha e momento para o lanche. Foram momentos 
de alegria, de reflexão e de muita animação. 

Graça e Nagib

Coordenadoria Regional de Jundiaí Realiza                
seu Primeiro Encontro Anual de Coordenadores 
de Grupo - EACG

Foi realizado no último dia 13 de Março no Edifício Cristo 
Rei sede da Cúria Diocesana de Jundiaí, com a presença 
de 62 participantes entre coordenadores de grupo, 
conselheiros (as) espirituais, coordenadores locais, regional 
e equipe dirigente nacional. Foi um encontro altamente 
produtivo que se iniciou com uma Celebração Eucarística 
na Capela da Cúria presidida pelo P. Crispim Conselheiro 
Espiritual de um dos grupos e da Coordenadoria Local de 
Jundiaí, além de ser um grande entusiasta do Movimento 
e, seguiu com palestras, orientações, animações e troca de 
experiências em grupo.

Louvado seja Deus por mais essa oportunidade 
de nos reunirmos para celebrar, orar e difundir seus 
ensinamentos!

Ligia e Carlos Alberto Bestetti.
Responsáveis pela Coordenadoria 

Regional de Jundiaí

As principais atividades programadas para o ano de 
2010 serão as seguintes:

Junto as Coordenadorias Regionais formadas ou 1. 
em fase de formação:
Incentivar as bem estruturadas a avançar efetivamente •	
na	sua	expansão;
Auxiliar	 as	 que	 estão	 encontrando	 dificuldades	 para	•	
dar	passos	mais	largos;
Completar as Coordenadorias em fase de formação, •	
obedecendo, rigorosamente, as orientações gerais do 
Movimento no que respeita a sua estrutura orgânica.
Incentivar a formação de quadros próprios, tanto para •	
Coordenadores Locais como de Grupos.
Novas Coordenadorias Regionais2. 

Serão desenvolvidos esforços especiais para formação 
de Coordenadorias Regionais em Brasília, Londrina, 
Varginha, Belo Horizonte, Salvador, João Pessoa e outras 
cidades ou Dioceses do País.

Quadros Próprios3. 
Abaixo seguem as orientações sobre esse assunto que 
foram expedidas em 2009, que continuarão em vigor por 
tempo indeterminado:

Os Coordenadores Regionais deverão ser Equipistas.•	
As demais funções (Coordenadores Locais e •	
Coordenadores/as de Grupos), caso se constate 
dificuldade	 para	 se	 conseguir	 adesão	 de	 casais	
equipistas, poderão ser exercidas por NÃO EQUIPISTAS. 
A única condição é que sejam pessoas engajadas 

Plano de Trabalho para 2010
em trabalhos pastorais, Movimentos ou Associações 
diversas, ligadas à Igreja.
Aos	 Coordenadores	 Regionais	 fica	 reservada	 a	•	
incumbência de dar formação adequada aos que 
comporão sua Equipe de Trabalho (colegiado), 
especialmente para os Coordenadores Locais “não 
equipistas”, para que os mesmos se inteirem e se 
familiarizem com a proposta do Movimento, sua 
metodologia de trabalho e orientações gerais. O 
Livro PROPOSTA DO MOVIMENTO – RESUMO DAS 
ORIENTAÇÕES	GERAIS	 deverá	 ser	 lido,	 refletido	 e	 as	
dúvidas dirimidas, em reuniões semanais ou quinzenais, 
com a participação, sempre que possível, do SCE ou da 
Orientadora Espiritual da Coordenadoria Regional. 
Feita a formação inicial dos Coordenadores Locais, •	
o mesmo deverá ser feito com os Coordenadores de 
Grupos “não equipistas” e demais integrantes da Equipe 
de Trabalho (colegiadinho) de cada Coordenadoria 
Local.
Necessário se torna que o Coordenador Regional se •	
mantenha sempre próximo dos trabalhos que serão 
desenvolvidos, cuidando para que não se perca de vista 
a Unidade do Movimento e suas orientações gerais. 
A Coordenação dos Grupos por não ter equipistas •	
necessitará, além da formação inicial, de um 
monitoramento próximo, até que essa pessoa (ou 
esse casal) se sinta seguro (a) para desempenhar sua 
função.

Um pequeno lembrete para quando se deitar:
Com Deus me deito
Com Deus me levanto
Com a graça de Deus
E do divino Espírito Santo
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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.magnifi cat-ens.com.br
Link: Comunidades Nossa Senhora da Esperança

Coordenação Nacional
Tereza P. Shoshima Tel. 4123-5903                                                         
famshoshima@kbonet.com.br

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

Edição: Nova Bandeira                                                                        
novabandeira@novabandeira.com

COMUNICAÇÃO

a)  Informativo Bimestral: É o jornalzinho do Movimento e 
o objetivo principal será melhorar sua capacidade de 
informação, tornando-o, se possível, auto-sustentável. 

b)  Site: No Site www.magnifi cat-ens.com.br, da RSP I, 
temos um espaço ilimitado, onde está inserido tudo o 
que é relacionado ao Movimento, desde as mais simples 
orientações ou informações, até os seus Documentos 
Normativos e Consultivos, como ainda os seus Temas de 
Estudos. Pretende-se cada vez mais utilizar esse meio ultra-
rápido de comunicação, para auxiliar os que estão envolvidos 
com os trabalhos do Movimento em todo o Brasil.

c)  Blog: Trata-se de um meio de comunicação que 
está	 cada	 vez	 mais	 em	 uso	 e	 com	 fi	ns	 diversos.	 A	
Coordenação Regional de Belém – PA criou o seu para 
divulgar o Movimento em seu Estado, que é o http://
cnsepa.blogspot.com/. O órgão próprio do nosso 
Movimento procurará inserir notícias nesse Blog, com a 
fi	nalidade	de	ajudar	nessa	divulgação.	Outro	Blog	é	“O	
Cantinho do Pe. Caffarel”, criado por equipistas e que 
eventualmente poderá ser útil na divulgação das CNSE.

d)  Visitas e Reuniões com os Colegiados Formados: Essas 
visitas serão feitas, na medida das possibilidades, com 
o intuito de incentivar e estimular o andamento das 
Coordenadorias Regionais, auxiliando, naquilo que for 
possível, para que o Movimento tenha uma expansão 
segura e efetiva em todo o Brasil.

A Idade de ser feliz
Existe somente uma idade para a gente ser feliz.
Somente uma época na vida de cada pessoa em que é 

possível sonhar e fazer planos e ter energia bastante para 
realizá-los,	a	despeito	de	todas	as	difi	culdade	e	obstáculos.

Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver 
apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade 
sem medo nem culpa de sentir prazer.

Fase dourada em que a gente pode criar e recriar a vida 

EVENTOS PREVISTOS PARA 2010

2° ENCONTRO PARCIAL DE COORDENADORES     
REGIONAIS E LOCAIS 

Data: 23/05/2010

Esse segundo Encontro de Coordenadores Regionais 
e Locais, com integrantes apenas 

de cidades próximas de São Paulo - Capital, 
estará, tambem aberto para aqueles 

Coordenadores de localidades mais distantes. 
Terá a duração de 1 dia.

Local: Instituto Salesiano Pio XI, Rua Pio XI, 1100 – 
Alto da Lapa – SP 

Reservas: Cleide e Valentim  
(cleide.valentim@terra.com.br) 

Obs: o local possui acomodações

RETIRO DE SÃO PAULO - CAPITAL

Data: 10, 11 e 12/09/2010 

Local: Centro Pastoral Santa Fé

Testemunho

Somos Zilda e Wagner, estamos casados a 29 anos e 
somos	equipistas	a	24	anos.	Temos	dois	fi	lhos	e	um	neto.	

Estamos nos grupos das Comunidades Nossa Senhora 
da Esperança há 3 anos, sendo que 2 anos como regional. 
Nossa região abrange o ABC, Diadema, Maúa e Ribeirão 
Pires. Quando iniciamos, tínhamos 4 grupos, sendo 2 em São 
Caetano e 2 em São Bernardo, atualmente temos mais 1 em 
São Caetano e outro em Santo André. Um sétimo grupo em 
Diadema,	porém	com	alguma	difi	culdade	de	consolidação	
mas,	confi	antes	em	Deus,	vamos	perseverar.

Normalmente temos um casal equipista que acompanha 
os	grupos	novos,	mas	devido	a	difi	culdade	em	conseguirmos	
casais, o grupo novo Fé e Alegria de São Caetano está sendo 
acompanhado por Carmen e Nair.

No início, tivemos a contribuição dos seguintes casais: 
Veronica e Eduardo – ABCI, Gina e Laerte – ABCI, Benta e 
Belmonte – ABCI e Donira e João - ABC III, que devido a 

algumas circunstâncias não estão mais atuando, de qualquer 
maneira	fi	ca	o	nosso	agradecimento	por	sua	colaboração.	
Continuam conosco o casal  Lucia e Francisco do ABC III que 
acompanha o grupo de Santo André e o casal Agnes e Ivan 
que acompanha o grupo de Diadema. 

Durante este periodo que estamos a frente desta Região, 
deixamos informação sobre as comunidades em todas as 
paróquias da nossa diocese, mas o que tem acontecido com 
maior êxito são indicações de pessoas que depois fazemos 
contato.

Deixamos aqui telefone de pessoas que são facilitadoras 
para estes contatos: Sueli: 4229-7856, SCS, Nadir: 4227-4169, 
SCS, Teresa: 4123-5903, SBC, Helena: 4339-5537, SBC, Agnes e 
Ivan: 4178-5744 - Diadema e Lucia e Francisco: 4555-4169 – SA.

Agradecemos a oportunidade de nos apresentarmos, e 
também a este grupo maravilhoso que nos ajuda muito. 
Fiquem todos com Deus e que Nossa Senhora da Esperança 
nos proteja e guarde.

Zilda e Wagner

à nossa própria imagem e semelhança e vestir-se com todas 
as cores e experimentar todos os sabores.

Tempo	de	entusiasmo	e	coragem	em	que	todo	desafi	o	
é mais um convite à luta que a gente enfrenta com toda 
disposição de tentar algo novo, de novo e de novo,e quantas 
vezes for preciso.

Essa idade tão fugaz na vida da gente chama-se 
PRESENTE, também conhecida como AGORA ou JÁ e tem a 
duração do instante que passa...


