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COMUNIDADES

NOSSA SENHORA 
DA ESPERANÇA

Movimento de Apoio Espiritual e Religioso
para Viúvas, Viúvos e Pessoas SósAno VI Ed. 22-São Paulo

Inciadora no Brasi l :  Da. Nancy Cajado Moncau - In memorian

“A semente que germina por si só - Uma convivência de fé e alegria”

E d i t o r i a l

out/nov/dezembro - 2010

E stamos na quarta edição de 2010, última do ano, entramos a 
partir de agora no espírito de Natal, mas para o Movimento 

das Comunidades Nossa Senhora da Esperança, começamos a 
festejar em outubro, com a eleição dos novos coordenadores(as) 
de grupo. Aos que estão saindo nossos agradecimentos pelo 
trabalho, pela dedicação e disponibilidade pela animação 
dos grupos durante o ano. Aos novos eleitos, parabéns pela 
oportunidade de vivenciar a animação dos seus grupos para o 
ano de 2011, com a certeza que Nossa Senhora da Esperança 
irá ampará-las(os) nessa caminhada. Mês de novembro, uma 
boa oportunidade para um balanço anual, dar uma olhada 
carinhosa “no caminho feito e rever os passos dados” como 
comunidade e individualmente, revendo os pontos positivos e 
negativos e estabelecendo uma regra de vida, pessoal e em 
grupo para o novo ano. Dezembro, tempo do advento, um 

tempo forte de preparação para a vinda do Senhor , “Deus vem 
viver em nós a vida dele, o amor dele” momento de grande 
esperança, de intensifi car as orações em comunidade e em 
família. Para o movimento, grande oportunidade de agradecer 
pelos eventos realizados, pelos colegiados empossados, pelos 
conselheiros e orientadores espirituais que nos acompanharam 
nesse ano, pelos casais equipistas que estão a serviço do nosso 
movimento, com trabalhos de expansão, de estruturação e 
de coordenação e, principalmente, por todos os integrantes 
das Comunidades Nossa Senhora da Esperança. Que possamos 
abrir o coração para receber o fi lho de Deus no meio de nós e 
participarmos da grande festa do Senhor. A todos um feliz e 
santo Natal e um ano novo repleto de amor e esperança.   

 FELIZ NATAL.
Tereza Pitarello Shoshima

Oi! integrantes das CNSE
Pensamos em que mensagem poderíamos repassar para vocês e 
resolvemos aproveitar para refl etir sobre o viver em comunidade na 

busca incessante de um encontro verdadeiro 
com Deus. E recordamos o texto contido nos 
Atos dos Apóstolos, buscando características 
das primeiras comunidades, entre essas 
em ser perseverantes: ao ensinamento dos 
apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do 
pão, a oração, em atrair as pessoas.                                       
Dentre essas características de viver em 

comunidade queremos destacar e, ao mesmo tempo, oferecer um 
questionamento para refl exão. No momento, o jeito de ser e viver 
de nossos grupos das CNSE está arrastando outras pessoas para o 
rebanho de Cristo? Esse testemunho só será força de atração se 
tivermos perseverança em nossos compromissos diários (Leitura 
da Palavra, Meditação, Regra de Vida, Oração (incluindo a de 
Nossa Senhora da Esperança), e a real participação na Eucaristia. 
Portanto, precisamos despertar o gosto da vivência em grupo, no 
descobrimento de quanto é gratifi cante ser comunidade. Deus 
não nos criou para viver sozinho, isolado, precisamos de amigos, 
de companhia. A comunidade cristã é o lugar de nossa convivência 

fraterna como irmãos e irmãs. Na comunidade, muitas são as 
alegrias que vivenciamos ao longo da vida, principalmente, 
quando realizamos atividades que são aceitas por todos e que 
tenham a participação de todos os grupos, pois cada um, com seu 
jeito diferente de ser e de agir, pode colaborar para o bom êxito 
das tarefas. Assim é que a participação nos eventos das CNSE é 
peça fundamental para busca de amigos. Não participar é ato de 
isolamento, é não dividir talentos. Na vida comunitária nunca sou 
“eu”, o estandarte maior é o “nós”. A nossa vivência nos grupos 
das CNSE, deve ser lugar de festa e de perdão, por isso, assim 
como nos alegramos quando tudo está bem, todos se aceitam e 
se entendem, devemos celebrar a reconciliação, quando surgem 
os confl itos que tendem a nos separar, a quebrar a aliança que 
há entre seus membros. Assim, amigas/os, vamos oferecer um 
esforço maior para essa convivência comunitária.  Estabeleçamos 
uma regra de vida procurando ter maior participação em nossos 
grupos, interagindo, distribuindo alegria, partilhando amor. Opa! 
Vamos começar? O início pode ser com uma simples conversa por 
telefone. E, aí já escolheu para qual participante vai ligar? Vamos 
lá. Trim... Trim...  Alô!?

Lili e Constantino 
Coordenação - Belém/PA

Coordenadoria da Diocese de São Carlos – SP.

Em uma reunião realizada no dia 30/08, em Araraquara, na 
residência do Casal equipista Zezé e Décio Rocha, fi cou praticamente 
formada a nova Coordenadoria Regional das CNSE no âmbito da 
Diocese de São Carlos, que abrange, dentre outras, as cidades de 
São Carlos, Araraquara e Jaú. Participaram dessa reunião Cleide e 
Valentim (pela Coordenação Nacional), Zezé e Décio, Lenice e Luiz, 
Beth e Luiz Antonio e Cleonice, viúva e integrante do Grupo 01 – 
Caminhando – de Araraquara. O Casal Zezé e Décio aceitou a missão 
de assumir e estruturar essa nova Coordenadoria. Sua equipe de 
apoio será a que esteve presente na reunião, mais a Leonor e Danilo. 
Em Araraquara a Coordenação Local fi cará a cargo da Lenice e Luiz e 
em São Carlos e Jaú serão feitos os contatos no momento oportuno. 

                     
Coordenação Nacional

80 anos do Pe. Zulian

No dia 12/10, o Pe. Zulian, SCE do Grupo 
“Caminhando” de Araraquara, comemorou 
80 anos de idade. Uma caminhada de 
riqueza espiritual  partilhada de maneira 
transparente, há 2,5 anos com nosso Grupo. 
Podemos testemunhar o quanto crescemos 
em unidade espiritual e, ao mesmo tempo,  
agradecemos o dom de sua vida, pedindo a 
Deus que estenda por muitos anos a riqueza 
de sua sabedoria e o privilégio de tê-lo como 
SCE.

Gisleine A. Moratta Costa 
Coordenadora

No dia 12/10, o Pe. Zulian, SCE do Grupo 
“Caminhando” de Araraquara, comemorou 
80 anos de idade. Uma caminhada de 
riqueza espiritual  partilhada de maneira 
transparente, há 2,5 anos com nosso Grupo. 
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Dia de N.S. Esperança - Toledo/PR.

O dia dedicado a Nossa Senhora da Esperança (3° 
Domingo de Setembro) foi comemorado com uma Santa 
Missa pelo Grupo 01, da cidade de Toledo – PR, cujo nome 
é “Providência Divina”. A foto acima mostra a alegria das 
integrantes desse Grupo, que estão juntas com o Frei Moacir, 
que presidiu a celebração e é o Conselheiro Espiritual do 
Grupo. Nossos cumprimentos a todas pelo belo exemplo 
dado. Ressalte-se que esse primeiro Grupo de Toledo, que já 
está plenamente consolidado, foi iniciado e coordenado pela 
Clenar Formighieri, hoje integrante do colegiado Regional 

 Coordenação Nacional

A alegria do serviço - Rio de Janeiro/RJ
Somos tomados por uma grande esperança, quando 

iniciamos o ano com o nosso Calendário cheio de “propostas” 
para os grupos. Muitas são “sempre” as orações de entrega 
ao Espírito Santo e a Nossa Mãe Santíssima, para que haja 
aceitação, participação e um bom aproveitamento de todos. 
E assim aconteceu! Com a graça de Deus, estamos concluindo 
o ano de 2010, com o mesmo entusiasmo de quando o 
começamos. Para o nós do Colegiado Regional do Rio de 
Janeiro, imensa é a alegria em poder avaliar o nosso ano de 
maneira tão positiva. Estamos muito animados e cheios de 
idéias para 2011. 

                   Vera e Paulo 
Coordenação Regional

Palavras do Conselheiro Espiritual

São Paulo na 2ª Carta a Timóteo 4,7-8 nos 
diz: “Combati o bom combate, completei a 
corrida, guardei a fé, agora está reservada 
para mim a coroa da justiça, que o Senhor, 
justo juiz, me dará naquele dia”. Chama-
me muito a atenção este pensamento de 
Paulo, na sua tranquilidade, dizer-nos isso. 
Estamos chegando ao fi m de mais um ano, São 
Paulo nos convida também, a fazermos um 
balanço do nosso ano, da nossa vida, do nosso 
apostolado da missão que nos foi confi ada em 

2010. Do nosso ano, nas diversas atividades que tivemos conseguimos 
deixar um pouco de Cristo às pessoas que se encontraram conosco? Da 
nossa vida: Conseguimos direcioná-la segundo o espírito de Jesus ou 
permanecemos muito no mundo com suas solicitações e sem rumo? 
Do nosso apostolado e missão conseguimos realizar o plano de Deus 
levando alegria, paz, entusiasmo a todas as pessoas que encontramos? 
O desafi o deste ano era sermos missionários (as) como leigos, no 
mundo de hoje. Certamente a maioria conseguiu vitórias lindas neste 
ano e podem dizer como Paulo “Combati o bom combate, terminei 
mais um ano, consegui realizar os propósitos do início do ano e estou 
pronto para começar um novo ano, procurando estar mais atento à 
graça, para que não seja em vão e não perca as oportunidades que 
Deus me oferece.

A vida tem sentido quando deixamos Deus fazer parte dela. Quando 
aceitamos os desafi os que nos ajudam a comprometermo-nos com 
seu reino, tornando o mundo um pouco melhor. Bento XVI na sua 
mensagem “Missão e Partilha” nos convida a abastecermo-nos com a 
palavra e a Eucaristia para levarmos sua mensagem aos irmãos.

Finados nos recorda fi m de etapas e quantos durante este ano 
terminaram sua carreira?  Como foi? Cada um certamente sabe como 
foi. E nós como estamos? Poderíamos dizer como São Paulo “Combati 
o bom combate...”

De outro lado continua o apelo de Deus, a prepararmos um novo 
ano, com o Advento e Natal. Mais uma boa oportunidade para 
novos projetos sabendo que Deus nunca se cansa de oferecer-nos 
oportunidades para nos realizarmos na sua graça, continuando a 
missão que nos confi ou. Que o Natal nos prepare com entusiasmo 
para uma nova etapa do nosso caminhar na missão que a Igreja nos 
confi a, de sermos missionários no mundo de hoje. Que nossa Senhora 
da Esperança interceda a seu Filho Jesus para que possamos assumir 
este compromisso com coragem e alegria.

Pe. João Affonso Zago - SCE

Coordenação Regional das CNSE em Brasília

Temos a enorme satisfação de informar que no dia 
16/10, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, em uma 
Missa conjunta das Regiões Centro Oeste I e II, em 
comemoração aos 38 anos de existência do Movimento 
das Equipes de Nossa Senhora em Brasília, tomou posse a 
Coordenação Regional das CNSE para atuar no âmbito de 
toda a Arquidiocese. 

Queremos agradecer a autoridade Eclesiástica de Brasília, 
o Arcebispo  Dom João Brás de Avis, que gentilmente deu 
sua concordância para que iniciássemos nossas atividades 
nessa região arquidiocesana. Realiza-se, dessa forma, um 
desejo antigo de D. Nancy que, quando em vida, pretendia 
ela própria obter essa autorização e cuidar da implantação 
do Movimento na Capital Federal. Somos, também, muito 
gratos aos Casais Responsáveis pelas Regiões Centro Oeste 
I e II, Sônia e Welles e Joaninha e Chicão, que deram 
total apoio para que essa estrutura orgânica se tornasse 
realidade. O Rito de Posse foi conduzido de forma muito 
carinhosa pelo Pe. Amauri, concelebrante da Santa Missa, 
e o colegiado das CNSE em Brasília  está assim composto:
Coordenador Regional: Irene e Lopes Godoi. Equipe 
de Apoio do Coordenador Regional: Pe. Newton de 
Medeiros - Conselheiro Espiritual; Erenita e Attanázio - 
Casal Formação; Dalila e Xisto - Casal Comunicação; Digé 
e Augusto - Casal Secretário e Tesoureiro; Conceição e 
Helvetio: Casal Expansão I e Fernanda Maria S. Carvalho 
- Expansão II. Coordenadores Locais Rose e Magela: área 
de atuação: Ceilândia; Dalva e Batista: área de atuação: 
Taguatinga; Fernanda Maria S. Carvalho: área de atuação: 
Guará; Sônia e Ló: área de atuação: Cruzeiro e Plano Piloto; 
Nat e Ferrúcio: área de atuação: Núcleo Bandeirante.
Cerca de duzentos e cincoenta casais equipistas participaram 
desta Santa Missa. 

Coordenação  Nacional

das CNSE em Toledo e Cascavel. Um novo Grupo, o terceiro 
dessa cidade, está para ser formado em Novo Sarandi. O 
fato relevante dessa comemoração foi que no final da Missa, 
o Grupo cantou animadamente o Hino a Nossa Senhora da 
Esperança, empolgando a todos os presentes.
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a viuvez. Mencionou o valor da maternidade através de Maria. 
Todas têm que se esforçar para sempre dar um passo a mais, sem 
se acomodar e fi car vendo a vida passar. Aconselhou a valorizar 
a reunião, a oração e que haja franqueza entre os membros do 
grupo. Após o almoço nos reunimos novamente e depois passamos 
para uma dinâmica chamada “olha eu na foto”, que constava de 
um painel com as fotos de todos os grupos participantes, mais a 
foto de dona Nancy Moncau. Maria José falou sobre D. Nancy e 
depois o grupo, em forma de jogral, falou das fotos e do grupo. 
Em seguida foram formados grupos de aprofundamento e a 
questão que se colocou foi: “O que de concreto precisamos fazer 
para transformar o nosso grupo em uma comunidade. Ao fi nal da 
missa e antes da benção fi nal, cada grupo leu o resultado do seu 
trabalho que após uma bênção do sacerdote, foram queimados. 
Leda e Marcos, coordenador regional, falaram da importância 
deste retiro e agradeceu a presença de todos. Após a benção fi nal, 
saímos de Taubaté, em estado de graça reabastecidos e felizes por 
este dia maravilhoso na companhia de pessoas das CNSE, na qual 
eu me orgulho muito de fazer parte.

Tarde de Espiritualidade - Divinópolis/MG 
Realizou-se no dia 28/08/10, no salão paroquial da Igreja de 

Santo Expedito, a “Tarde de Espiritualidade” da Coordenadoria 
Regional de Divinópolis, a 1ª experiência de um Retiro nessa 
jovem Coordenadoria, que se revestiu de muito sucesso e 
contou com a participação do Pe. Ordones, que falou sobre 
o sentido do Retiro, do Pe. Luiz Carlos Amorim, que fez uma 
belíssima refl exão sobre a Eucaristia. O ponto culminante desse 
evento foi a presença de Dom Tarcísio Nascentes dos Santos, 
Bispo Diocesano, que fez a 2ª. Refl exão da tarde, abordando 
o Tema “E vós quem dizeis que eu sou”?. Como explicou Dom 
Tarcísio, essa passagem está relacionada a profi ssão de fé de 
Pedro em Cesaréia de Filipe, relatados com suas respectivas 
peculiaridades, pelos três Evangelhos sinóticos: Mateus (16, 
13-20), Marcos (8, 27-30) e Lucas (9, 18-21). Foi uma palestra 
rica, objetiva e muito proveitosa. Dom Tarcísio é uma pessoa 
simples e muito cativante. Sua presença foi um incentivo para a 
caminhada do Movimento no âmbito de toda Diocese. Presidiu, 
também, a Santa Missa, que foi celebrada as 19:00 horas, 
encerrando, dessa maneira, uma tarde pródiga em bênçãos e 
graças não só para as participantes (68 pessoas), como também 
para a equipe da Coordenadoria Regional que estava toda 
presente. 

 Coordenação Regional - Divinópolis/MG

São Paulo – Capital
Realizou-se nos dias 10, 11 e 12/09 o VI Retiro das CNSE de São 
Paulo Capital, com a participação de várias pessoas de outras 
localidades, como Jundiaí, Ribeirão Preto, Rio Claro e São José 
do Rio Preto, além de uma comitiva de São Bernardo, Sato 
André e São Caetano. Éramos no total 50 pessoas e o Pregador 
foi o Pe. João Zago, muito querido por todas/os, dada sua 
riqueza espiritual, simpatia e extrema simplicidade. O Tema 
abordado nesses três dias de deserto foi Maria e seu grande 
papel em nossa vida e na história do cristianismo. Foram 
quatro refl exões muito profundas, mostrando-nos que, sem a 
Virgem, tudo se torna mais difícil, pois, ela é a medianeira 
de todas as graças e não somente a Porta do Céu. Constitui-
se numa poderosíssima ajuda para que cumpramos, cada qual 
no seu estado de vida, sua missão aqui na terra. O Pregador 
abordou de maneira muito especial que através de Maria, Jesus 
santifi cou o Precursor, por ocasião de sua visita à sua prima 
Izabel. Em Caná, a pedido de Maria, Jesus converteu a água 
em vinho. A própria Igreja começou sua caminhada a partir 
de Pentecostes com Maria presente. Enfi m, nesses dias de 
recolhimento, fi cou no coração de cada pessoa presente que 
Maria, levada pela sua imensa caridade materna, intercede 
constantemente por nós. Tivemos ainda tempos importantes 
para refl exão individual e compartilhadas, uma dinâmica a céu 
aberto sobre o signifi cado de tudo em nossas vidas, além de 
uma Missa no Sábado à noite, com um interessante e piedoso 
Rito Penitencial. O Retiro foi encerrado no Domingo por volta 
das 15:00 hs, com todas/os retornando para suas casas felizes e 
abastecidas/os pela Palavra de Deus.

 Coordenação Nacional

Vale do Paraíba/SP
Este ano o nosso Retiro foi realizado em Taubaté (28/08), no 

Seminário Diocesano Cura D’Ars, com integrantes dos Grupos 
de Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Caçapava, Taubaté e 
nós de São José dos Campos. Os trabalhos foram coordenados 
por Maria José, Coordenadora Local, e sua equipe de Taubaté. 
Primeiramente nos foi apresentado o sacerdote Padre Frederico 
Meirelles Ribeiro (Padre Fred) que nos contou um pouco da sua 
história de vida. Em seguida houve a apresentação dos grupos, 
que eram mais ou menos 70 pessoas. A primeira palestra foi ”Perfi l 
das comunidades” o pregador abordou com muito entusiasmo 
as Equipes de Nossa Senhora, de onde nasceu o Movimento das 
CNSE. Falou, também, sobre D. Nancy Moncau, a iniciadora desse 
Movimento no Brasil. Disse-nos que as viúvas antigamente não 
tinham o espaço que tem hoje, já que tinham uma vida muito 
difícil. Falou das viúvas citadas nos evangelho, como a viúva de 
Nain, a viúva de Sarepta; da viúva no templo que deu a única 
moedinha que tinha. São Paulo também foi muito citado pelo 
palestrante. Após um cafezinho, voltamos para a segunda palestra 
e padre Fred nos pediu para cantar a Música Maria de Nazaré 
e falou que Maria foi imaculada sem pecado e a bíblia diz que 
ela assumiu tudo o que uma mulher comum passa na vida, até 

Joanita, do Péricles                                           
Coordenação Local – São José dos Campos/SP

São Paulo – Capital

Retiros - Peregrinações  
 Dias de Espiritualidade Dias de Espiritualidade

A foto acima mostra o encerramento do Retiro, na Capela do Centro Pastoral Santa Fé.

Na foto vemos Dom Tarcísio nos momentos iniciais da Missa de encerramento
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Niterói/RJ
Foi realizado no diia 17 de abril, no Mosteiro de São 

Bento – Casa de Emaús – Rio de Janeiro. Participaram 
os grupos que fazem parte das CNSE do Rio de Janeiro e 
Niterói. O Pregador foi Frei Sandro Roberto da Costa, ofm, 
Diretor do Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis. O 
tema “Nem jovens, nem velhos, mas homens e mulheres 
renovados em Deus” foi o objetivo proposto e alcançado 
nas refl exões conduzidas pelo Frei Sandro e dirigidas pelo 
Espírito de Deus.  Fé aprofundada e Esperança fortifi cada! 
Nós participantes, na maioria idosos, vimos a importância 
do nosso crescimento interior e da nossa interação plena 
e santifi cante com os que nos cercam. Fortifi cou-se nossa 
esperança de, pacientemente, alegrar e vivifi car os espaços 
que nos são oferecidos. Esse retiro foi uma das melhores 
oportunidades que a Providência Divina nos deu para 
percebermos o valor da fraternidade, da solidariedade e 
paz Cristocêntricas. A exemplo de Simeão e Ana no templo, 
nesse retiro encontramos e tocamos Jesus Salvador que nos 
renova na justiça, piedade, paciência e sabedoria. Saímos 
de mãos dadas com a Sagrada Família e mais atentamente 
unidos e fi éis ao caminho indicado pela Comunidade Nossa 
Senhora da Esperança.

 Deo gratias!
 Therezinha Rodrigues Saísse                                           

Grupo 01  – Niterói/RJ

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 catens.com.br
Link: Comunidades Nossa Senhora da Esperança

Coordenação Nacional
Tereza P. Shochima Tel. 4123-5903                                                         
famshoshima@gmail.com
Cleide e Valentim Tel. 11 3287-0373                                                        
cleide.valentim@terra.com.br 
Edição: Nova Bandeira                                                                        
novabandeira@novabandeira.com

Volta à Casa do Pai
No fi nal da noite de 09/10, por volta das 23 horas, num acidente 

de trânsito na rodovia que liga Araraquara a Ribeirão Preto, 
tiveram morte instantânea a nossa irmã do Grupo “Caminhando”, 
Viviem Sgarioni, e sua fi lha Júlia, de 21 anos. Estamos muito 
sensibilizados com o acontecimento, especialmente por se 
tratar de pessoa que participou do primeiro grupo desde o início. 
Viviem no grupo foi muito importante para ela e para o grupo. 
Para ela porque lhe fez bem, se sentia feliz com a participação 
no Movimento. Para o grupo porque ela cativou a todos com seu 
entusiasmo e com uma presença atuante.

Lenice e Luiz 
Coordenação Local – Araraquara/SP.

Visita do Santuário                                   
de Nossa Senhora de Shoensttat

Éramos em torno de quarenta pessoas, integrantes das CNSE do 
Rio de Janeiro, que no dia 11/09, em peregrinação, fomos visitar 
o Santuário da Mãe Rainha e Vencedora, Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt, localizado em Vargem Grande-RJ. A iniciativa foi 
bastante proveitosa e enriquecedora, pois através da explanação 
feita pela Irmã Carmem, que foi encarregada de nos acolher, 
tomamos conhecimento do histórico da criação dos Santuários no 
mundo inteiro, bem como da visita da Imagem Peregrina às famílias. 
Tivemos um momento forte de oração, na Capelinha, quando o 
Diácono Permanente Evilásio, atual Orientador Espiritual do Grupo 
III - Rio Capital, presidiu a celebração e na sua homilia exaltou o valor 
e a determinação de Nossa Senhora na nossa caminhada. Visitamos 
as demais dependências do Santuário que são bastante aprazíveis, o 
que nos deu a sensação de muita Paz.  Após a “Oração do Ângelus,” 
fi zemos um gostoso lanche compartilhado com quitutes preparados 
com muito carinho. Regressamos com saudade, pois sentimos que 
fomos imensamente agraciados por esta oportunidade.

Maria Helena do Vitor                                                                                                                                            
Coordenação Local - Rio/RJ

CONTATOS & INFORMAÇÕES

No dia 28/08/10 realizamos nosso retiro anual, com a 
presença de 18 integrantes do nosso movimento, além de 03 
casais coordenadores, (Mario/Kenya, Nelly/Levaldo, Cevimar/
Paulo), da nossa “primogênita” Luizinha e das orientadoras 
espirituais, Irmãs Stela e Maria. Tivemos por pregador, o frade 
capuchinho, Frei Paulo Sérgio que falou para nós sobre “Jesus 
Cristo: humanamente divino e divinamente humano”. Tivemos 
um momento de adoração ao SS. Sacramento e encerramos com a 
missa. No fi nal, confraternização com “comes e bebes”. O retiro 
agradou a todos, até porque o frei permaneceu integralmente 
no local, o que facilitou o atendimento de confi ssões.  A foto 
abaixo mostra o Frei Paulo num momento se sua pregação.

Recife/PE

Kenya e Mario Bandeira                              
Coordenação Regional

Que benção!

F oi mais um privilégio de Deus comemorar o dom da 
minha vida entre amigos do coração sob as bênçãos da 

Mãe Peregrina. Todos os meses nossa Mãe, Rainha Vencedora 
Três Vezes Admirável de Schoenstatt visita o meu lar, mas 
só agora fui visitá-la no seu Santuário. Junto com o grupo 
das Comunidades Nossa Senhora da Esperança parti em 
“peregrinação”. Tudo deu certo: Foi visível o carinho dos 
“responsáveis” com a preparação da visita. Fomos conduzidos 
por motoristas cuidadosos. A acolhida do “Missionário” de 
plantão, sempre atento, logo nos deixou descontraídos naquele 
local fl orido, aprazível e muito bem cuidado. As colocações 
da Freira (irmã Carmem) quanto à originalidade do Santuário, 
as “Graças” do abrigo espiritual, da transformação e da 
efi cácia no apostolado, bem como sobre o “Capital de Graças” 
e a inspiração do fundador Padre José Kentenich, além dos 
testemunhos, contribuíram para nosso recolhimento e ação 
de graças. O lanche partilhado foi a perfeita “multiplicação 
dos pães e peixes”: todos saciados... E ainda sobraram alguns 
cestos.... Fomos todos agraciados! Que benção!  

                                                               Anna Maria Vaz


