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Estamos nos aproximando do final de mais um ano de intensas 
atividades e os desafios vencidos não foram poucos. Sabemos 

que muita coisa ainda teremos pela frente, mas, com as novas 
estruturas orgânicas Regionais e Locais que aos poucos vão se 
formando, a tendência é que as tarefas fiquem mais repartidas 
e as fases de semear, cultivar e colher certamente serão mais 
fáceis. De fato, estando o Movimento plenamente organizado, só 
resta, com a ajuda do Espírito Santo, que nos precede em tudo, 
confiar para que logo estejamos em todas as Dioceses brasileiras. 
A proposta de “apoio espiritual e religioso” que se constitui no 
objetivo básico do nosso Movimento, visa, também, dar novo 
sentido na parte vivencial das/os integrantes dos nossos Grupos. 
Evidentemente que isso vai sendo percebido aos poucos e a 
medida que descobrem ou redescobrem que são amadas/os 
e queridas/os por Deus. Nota-se na edição deste Informativo 
vários Retiros ou Dias de Reflexão realizados, todos muito ricos 
e profundos e que deram uma contribuição muito grande para 
a “animação espiritual” aos que deles participaram. Desperta 
peculiar atenção o grande número de pessoas presentes, como é o 
caso do realizado em Divinópolis/MG, com mais de cem pessoas e 
cuja Missa de encerramento foi presidida pelo Dom Tarcisio, Bispo Coordenação Nacional 

  Palavras do Conselheiro Espiritual

Diocesano e também o de São José do Rio Preto, pregado pelo 
Pe. Flávio Cavalca de Castro, que contou com setenta pessoas. 
Outros como o do Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Recife, 
Pesqueira, Goiânia, Araraquara e Fortaleza também tiveram um 
número significativo de presenças. Isso para citar apenas alguns. 
Outros eventos observados nesse segundo semestre foram as 
Tardes ou Manhãs de Formação realizadas em Brasília e Recife, 
de grande valia para o Movimento dar passos mais seguros. Esses 
eventos enriquecem a Vida do Movimento. Fica cada vez mais 
patente que as pedras de tropeço, que foram muitas, os dissabores 
passados, as dificuldades de superar um trauma – etc. não são 
para ficarem sendo remoídas e sim jogadas fora, se ainda não o 
foram, como aconselhava o Pe. Henry Caffarel, Profeta do Século 
XX. A felicidade é uma possibilidade que Deus carinhosamente nos 
oferece, independente do nosso estado de vida.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer as atenções que 
recebemos ao longo deste ano prestes a se findar e desejamos a 
todos/as um abençoado Natal do Senhor e um Ano Novo de muita 
luz, alegria e paz.

SER MISSIONÁRIOS

O lhando o que nos falta viver este ano notamos que estamos 
com três compromissos diante de nós: Outubro nos convocou 

à missão diante de Deus; Novembro, como fazemos a missão 
diante de Deus, e Dezembro a missão de preparar e acolher Jesus 
em nós para vivermos seus ensinamentos. Como são poucos que 
aplicam a missão a si, somos convidados a rever os conceitos de 
ser missionário.
Quando pensamos em missões nosso pensamento voa para China, 
India, África, longe e difícil. Mas o que a Igreja nos pede é que 
sejamos missionários hoje, aqui no Brasil, em nossa cidade e em 

nossa família. Pensemos um pouco 
que muitos foram batizados, porém 
poucos evangelizados. Diante disso 
os Bispos convocam a Igreja e 
dentro dela os Grupos das CNSE a 
assumir uma nova evangelização a 
partir de um encontro pessoal com 
Jesus.
Vejam que também somos convi-
dadas/os a entrar nesta campanha. 
Aumentar o número de Equipes é 
louvável, mas é necessário ajudá-
las a ser evangelizadores na famí-

lia, no próprio Grupo, na paróquia e onde forem chamadas a 
mostrar Jesus vivo e atuante, comprometido com o Reino do Pai, 
comprometendo-nos com o mundo em que vivemos.
É louvável ver o Movimento das CNSE aumentando pelo Brasil afora 
e, a exemplo de Maria, viúva, continuarem descobrindo sua missão 
de reunir os cristãos no amor de Jesus. Pedimos a ela, a missionária, 
que nos inspire e auxilie no seguimento de seu Filho Jesus.
Analisando a vida que Deus nos deu, fica para nós o convite de 
termos coragem de olhar para os meses vividos neste ano e 
perceber quanta graça de Deus nos acompanhou e agradecermos 
todas as oportunidades que nos ofereceu e também vermos 
como aproveitamos e vivemos a nossa vocação de batizados. 
Oportunidades sempre teremos, o uso delas depende de nós, e a 
vida terá cada vez mais sentido na medida em que fizermos bom 
uso do tempo, da graça recebida.
Que Deus nos ajude e Maria, a viúva missionária, nos reúna 
sempre no cenáculo, para que iluminados pelo Divino Espírito 
Santo, possamos partir e levar seu Filho aonde nos enviar, 
como fez com os apóstolos: Disse-lhes outra vez: “ A paz esteja 
convosco! Como o Pai me enviou assim também eu vos envio a 
vós”. (Jo 20,21)
Que o Espírito Santo nos ilumine nesta missão para realizá-la com 
alegria.

   Pe. João Affonso Zago - MI
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percebemos o Deus Trinitário em nossa vida”. Após o almoço 
tivemos um momento de confraternização e alegria. Após 
isso assistimos a um DVD  “Playng for Change, que ilustrou 
muito bem o sentido da comunhão, da Unidade e Doação que 
a humanidade deve viver. Houve um segundo momento sobre 
o tema, seguido de uma partilha feita em pequenos Grupos, 
respondendo a questão: “de tudo o que ouvi, o que mais 
me tocou”?  O encerramento do dia foi com a celebração da 
Eucaristia, momento que muito nos deixou felizes e animadas 
para continuarmos a nossa caminhada nas CNSE, conscientes 
de que, como foi dito pelo Pe. Joãozinho, a Trindade é um 
programa de vida. Espelhando-nos nela, seremos cada vez 
mais parecidas com ela. Todos adoraram o Retiro. 
                                                                           Leda Maria 

Coordenadora Local   

Pesqueira - PE 

Um dia de Bênçãos

As CNSE de Pesqueira alegram-se em partilhar com todos o 
Retiro Anual que aconteceu no dia 31/07/11, na Comunidade das 
irmãs Dorotéias, que teve como tema: Em Maria encontramos 
nossa esperança para a vida. Foram momentos belíssimos 
vivenciados durante a Adoração ao Santíssimo Sacramento, 
palestras e Celebração Eucarística, motivados por muita alegria 
fraternal. Estiveram presentes os dois grupos, o casal coordenador 
local Liliane e Evandro, os conselheiros espirituais Pe. Luiz Carlos e 
a Irmã Lucilene que muito contribuíram para o engrandecimento 
espiritual do retiro. O casal Geraldo e Francisca ministrou a 
palestra: Os avós, seu testemunho e presença na família. 

Agradecemos a Jesus e a Nossa Senhora da Esperança pela 
graça da realização deste retiro preparado com tanto amor. Na 
foto abaixo as “meninas” dos Grupos.

Liliane e Evandro
Casal Coordenador            

Araraquara – SP
No dia 11/09/11, apenas na parte da manhã, foi feita, entre 7:30 
e 13:00 hs, uma “manhã de reflexão”, ao qual compareceram 
21 integrantes dos Grupos. O Pregador foi o Irmão Antonio, 
Redentorista, que abordou de maneira muito rica e profunda o 
Perdão, a Oração e o Amor. Estiveram presentes, ainda, o  Pe. 

Retiros

Divinópolis – MG
Dia 6 de agosto/11 ficará na memória e no coração dos quase 

100 integrantes das CNSE das cidades de Divinópolis e Pará de 
Minas que participaram do 2º. Retiro Espiritual, realizado num 
ambiente agradável e acolhedor e em clima de fraternidade e 
oração.

O Diretor Espiritual do Retiro, Padre Bento e SCE do Grupo 
1B – Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, fez uma profunda 
reflexão durante todo o dia, sobre o tema: “A DESCOBERTA DE 
DEUS QUE ME CHAMA ATRAVÉS DE SETE OLHARES” (texto de 
Padre Onécimo Alberton – Florianópolis - SC).  

Seu bom humor, simplicidade e inspiração facilitaram a 
interiorização de fundamentos essenciais à vida cristã e que, 
muitas vezes são esquecidos:
• Que o passado seja lembrado com saudade, mas sem tristeza.
• Que o irmão seja visto como igual e com misericórdia.
• Que a esperança seja a marca do nosso olhar para frente.
• Que saibamos aproveitar o hoje, presente de Deus.

A presença de Padre Luis Carlos Amorim foi motivo de 
grande alegria e sua fala descontraída e oportuna, ao abençoar 
os alimentos, evidenciou seu acolhimento e apoio ao Movimento 
das CNSE. Irmã Margarida e Irmã Terezinha, Orientadoras 
Espirituais, e todo o Colegiado também participaram do Retiro 
e muito colaboraram para sua realização e êxito. 

O Casal Coordenador Regional, Graça e Nagib, fez o 
lançamento do “Grupo de Intercessão”, formado por integrantes 
das CNSE que, posteriormente, será estruturado e implantado. 
A missa de encerramento foi presidida por Dom Tarcisio e 
co-celebrada por Padre Bento. Em sua homilia, nosso Bispo 
pontuou de maneira forte e bem sintetizada os três meios 
de se encontrar Cristo: pela Palavra, pelos Sacramentos, 
notadamente a Eucaristia, e através do irmão. Fortalecidos na 
fé e na esperança, os participantes terminaram o dia renovados 
e animados a se esforçarem mais, para incorporar as virtudes 
cristãs em suas vidas, com perseverança e alegria.

                             Auxiliadora e Petrônio 
Casal Comunicação

Juiz de Fora – MG

O nosso segundo Retiro espiritual aconteceu em 13/0811, 
no Seminário Santo Antonio, com 28 participantes, que foram 
recebidas com muito carinho pela equipe organizadora, 
sendo-lhes entregue o crachá e o roteiro. Na Capela o 
Pregador, Pe. Joãozinho fez a leitura do Evangelho, seguido de 
reflexão, meditação e oração. Depois fomos para o auditório 
para o primeiro momento do Tema Um Estilo Trinitário de 
viver, explicado, com sabedoria e muita simplicidade. Após 
o cafezinho houve um momento de deserto, onde cada 
umaescolheu um local para sua reflexão individual sobre “como 



Zulian, SCE do G.01 e a Irmã Luzia, OE do G.03, além dos casais 
Coordenadores dos Grupos 03 e 04. Nós, como Coordenadores 
Locais, também participamos do evento.  

                                                                                   

                                                   Lenice e Luiz 
Coordenador Local

                                        
São Paulo – Capital e ABCD

Como vem ocorrendo todos os anos realizamos nos dias 
23, 24 e 25/09/11 mais um Retiro para as/os integrantes dos 
Grupos de São Paulo e ABCD, o qual ocorreu, com inteiro 
êxito, no Centro Pastoral Santa Fé – SP. Contamos, ainda, 
com pessoas vindas de Jundiaí, Rio Claro e Ribeirão Preto. 
No total eram sessenta participantes, mais a equipe de 
trabalho composta por oito pessoas. Foi um final de semana 
de bênçãos e graças especiais, pois o nosso Pregador, Frei 
Alamiro Andrade Silva desenvolveu com rara oportunidade 
o Tema Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito 
(MT 5, 43). Toda a liturgia do Retiro esteve centrada na 
Santíssima Trindade, simbolicamente representada por 
um Candelabro com três velas acesas e a Bíblia Sagrada, 
introduzidas na abertura e acompanharam todos os 
momentos do evento. Sob os olhares da Trindade Santa o 
nosso Pregador fez uma harmoniosa relação entre Deus, o 
Criador, a oração, as “alegrias de Maria” e também as nossas 
como ainda a natureza como fonte de vida. Na celebração 
da Missa do Domingo, precedida de uma procissão até a 
Capela, o Frei Alamiro foi muitíssimo feliz em sua homilia, 
que abordou “como ser santos ou perfeitos”, assim como 
somos, atentos a aquilo que encontramos nas várias formas 
de oração e na Palavra de Deus. Foi mais um momento de 
renovação do nosso amor a Deus e aos irmãos, como ainda 
uma oportunidade de se rever e de se re-planejar a vida, 
sem medos, ressentimentos, amarguras, decepções e tantas 
outras coisas que cada um/a vive ou sente a seu modo. O 
ambiente do Centro Pastoral Santa Fé, com muitas árvores, 
flores, aves e uma brisa agradável, favoreceu o estilo 
Franciscano do nosso Pregador, que esteve à vontade face a 
sua visão da natureza em geral e da ecologia em particular. 
Foi tudo muito bom e o retorno a casa foi alegre e feliz. Na 
foto abaixo vemos os integrantes do Retiro, tendo ao centro, 
na parte de baixo, sentado, o Pregador Frei Alamiro.

Rio de Janeiro - RJ
“Venham, celebremos a Ceia do Senhor! Façamos todos 

juntos um grande pão e preparemos muito vinho, como nas 
bodas de Cana. Que as mulheres não se esqueçam o sal e 
que os homens providenciem o fermento!Venham.  Venham 
todos!!! Pronto! Sigamos a “receita” do Senhor”, amassemos a 
massa com as mãos e vejamos como cresce o pão. Porque hoje 
celebramos o nosso compromisso com Jesus! Hoje renovamos 
nosso compromisso com o Reino.Ninguém ficará com fome.

E foi assim que os 55 participantes das Comunidades Nossa 
Senhora da Esperança iniciaram com alegria, o 6º Retiro no Rio 
de Janeiro, recebendo do Padre João Zago, nosso Pregador, o 
convite para que preparássemos uma maravilhosa  “refeição”- 
Um grande pão!

O pão que simboliza tudo o que sustenta a nossa vida. 
“Fruto da terra”, do trabalho do homem e da mulher, que 
carrega em si a força, a energia, a luta, e todos os gestos de 
solidariedade e de partilha da humanidade inteira. Esse “pão” 
que deveria estar na mesa de todos e que a humanidade precisa 
aprender a repartir. O “pão” que como símbolo da entrega de 
si mesmo, Jesus (como comida), se faz o grande dom de Deus 
à Humanidade - A EUCARÍSTIA.  Que as CNSE, “permaneçam 
abertas a voz do espírito e as necessidades da humanidade e 
não hesitem em fazer-se pão partido para a vida do mundo” 
(João Paulo II). Que a Virgem, Mãe de Deus, Nossa Senhora da 
Esperança, nos ajude!

Vera e Paulo 
casal Coordenador Regional

São José do Rio Preto - SP
O nosso retiro anual aconteceu nos dias 27 e 28/08, num lugar 

acolhedor, que propiciou para que o mesmo acontecesse num 
clima de muita espiritualidade. Contamos com a participação 
de 70 pessoas das cidades de: São José do Rio Preto, Guapiaçu, 
José Bonifácio e Bauru.Para a nossa felicidade tivemos como 
Pregador o Pe Flavio Cavalca que, com muita sabedoria, 
direcionou os dois dias num clima de muita paz e tranqüilidade. 
Iniciamos o sábado com um Celebração Eucarística dedicada à 
Nossa Senhora. Ao longo do dia o Sacerdote fez ricas colocações 
e deu tempo para reflexões e conclusões.

Na foto, o Pe. João Zago e algumas  pessoas preparando O “pão que 
alimenta nosso corpo e nosso Espírito”.
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O domingo iniciou-se com a oração da manhã, e mais 
colocações e reflexões do sacerdote. 

No final do evento houve tempo para sanar dúvidas a respeito 
das colocações, muito bem aproveitadas por todos. O Padre 
Flávio, como sempre iluminado por Deus, prendeu a atenção 
e despertou o interesse durante todo o tempo. Finalizamos o 
Retiro com uma Santa Missa. Agradecemos a Deus por mais 
esta oportunidade e a certeza de que este Retiro proporcionou 
a todos momentos de crescimento e maior interesse pelo 
movimento.

    Wilza e Aluisio
Coordenador Regional

Florianópolis – SC
As CNSE, em Santa Catarina, completaram dois anos 

no dia 6 de junho próximo passado. A nossa Coordenação 
abrange cinco cidades do estado: Florianópolis e Criciúma 
( Região SC I das ENS ) e Lages, Blumenau e Brusque-Itajaí 
(Região SC II das ENS). As cidades de Blumenau e Brusque-
Itajaí não têm, ainda, Coordenadores e, portanto. também 
não têm grupos. Estamos agora com onze grupos. Temos o 
nosso Colegiado formado pelo Casal Coordenador Regional, 
uma viúva, os Coordenadores Locais das  cidades e o SCE, 
que se reúne três vezes ao ano para tratar de assuntos de 
interesse de todos. 

Este ano tivemos um retiro em Criciúma, onde o tema foi 
“Auto Estima” e o pregador foi o Pe. Antonio Júnior. O outro, 
o 3º na cidade de Florianópolis, com o tema “ O Sentido da 
Vida”, o pregador o Pe. Oscar, Reitor do Seminário Teológico 
de Criciúma, que é sediado em Florianópolis. Os temas 
foram muito bem colocados e aproveitados por todos os 
participantes.  O Coordenador Regional, os Coordenadores 
Locais e os Coordenadores de Grupo têm estado sempre 
presentes nos retiros. Esperamos, no próximo ano, conseguir 
Coordenadores para as cidades que faltam e aumentar 
o número de grupos existentes. Tem sido um trabalho 
altamente gratificante para nós e para todos os que dele 
participam.

Helenie e Sérgio
Coordenador Regional de SC

Recife – PE
 Foi realizado em 09/10/11, no Instituto Salesiano de 

Filosofia, o retiro anual das CNSE em Recife. Contamos com a 
presença de trinta e oito pessoas, dentre elas Pe. Demontier, 
pregador do Retiro e as OEs  Irs. Maria e Margarida. O tema 
foi: “ORAR PARA MELHOR SERVIR”. Após o acolhimento foi 
dada a palavra ao Pe. Demontier, que iniciou fazendo apelo 
ao silêncio, pois devemos silenciar o coração para escutar 
Deus.

Falou-nos que Deus não precisa de nós. Mas Ele quis 
precisar de nós através do nosso serviço e que todos são 
chamados a contribuir nas coisas de Deus. Ressaltou que só 
vamos servir a Deus, no momento em que entrarmos em 

oração. Disse ainda que quando a gente reza, a gente escuta 
Deus e melhor serve. 

Na primeira motivação para o deserto, lembrou-nos que 
devemos sair de si, para que de fora, a gente melhor se 
conheça. Lançou duas perguntas para o deserto: quem sou 
eu? E o que Deus quer de mim? Houve muitos testemunhos, 
foi momento de graça e crescimento para todos nós. Na 
parte da tarde abordou o tema do serviço, lembrando que 
ele é uma atitude da prática da vida cristã. Ele deve ser 
sem condições, como o sim de Maria, sem reserva, numa 
entrega total. Salientou que é possível dar sem amar, mas é 
impossível amar sem dar. Como dizia Dom Bosco: ”Deus nos 
colocou no mundo para os outros”.

Em seguida liberou-nos para o segundo deserto, a fim 
de refletir sobre as seguintes questões: tenho servido com 
amor? Tenho valorizado os dons e talentos que Deus me 
deu? Tenho renunciado coisas da minha vida para servir a 
Deus? 

Encerramos o dia com a Celebração da Eucaristia. 
Tivemos no final, congraçamento dos participantes, com 
sorteio de brindes e o famoso “lanchão” de despedida, 
desta vez comemorando o aniversário do nosso 
orientador do retiro Pe. Demontier, que é também SCE da 
Coordenadoria Regional de Recife. 

Kenya e  Mario
Coordenador Regional

Notícias

Colegiado Nacional das Equipes de Nossa Senhora
Recebemos da Cida e Raimundo Nonato, Casal Responsável 

pela Super Região Brasil, um convite para fazermos uma 
apresentação do nosso Movimento no Encontro Nacional 
do Colegiado das ENS, ocorrido no mês de Ago/11. Estavam 
presentes todos os Provinciais, Casais Regionais e Respectivos 
SCEs do Brasil. Somos gratos por essa oportunidade, eis 
que, como D. Nancy sempre acreditou, não nos faltaria o 
apoio dos equipistas em geral e dos que ocupam funções 
de responsabilidade em particular.  Mostramos, por 
Província e Região, onde temos e também onde não temos 
o Movimento implantado. Demos ênfase para as regiões 
onde necessitamos de apoio mais premente para formarmos 
pequenas coordenações.  Sem isso, como se sabe, equivale a 
semear e não cuidar. Tendo em vista que o Movimento está 
pronto e praticamente consolidado, estamos, no momento, 
tratando com muito carinho da sua parte organizacional. 
Temos feito algumas visitas de orientação e reorganização, 
com o propósito de dar passos mais largos e avançar em 
perfeita unidade por esse Brasil afora. O engajamento dos 
equipistas nesse serviço está melhorando muito, graças a 
oportunidades como essa que nos foi dada pela Equipe da 
Super Região Brasil. Depois do Encontro Nacional já fomos 
convidados pela Eneida e Alvaro e Hermelinda e Arturo 
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para fazermos o mesmo, respectivamente, nos Encontros das 
Províncias Nordeste e São Paulo Sul I. Nosso agradecimento, 
pois, e que a Virgem da Esperança interceda sempre pelo 
abnegado trabalho realizado pela Equipe Responsável pela 
Super Região Brasil

Tereza / Cleide e Valentim

Recife – Sessão de Formação 1 

Realizamos no dia 13/08/11, no Colégio Salesiano, a primeira 
sessão de formação deste ano. Contamos com a presença 
de vinte e seis integrantes do movimento e para alegria 
nossa, todos os grupos estavam representados. Tivemos 
como palestrante o nosso conselheiro espiritual regional, o 
Pe. Demontier, que com muita propriedade falou-nos sobre 
o sentido de “pertença”. Chamou-nos atenção de que só 
amamos aquilo que se conhece. Logo, para amar é preciso 
conhecer. É preciso entregar-se e ter disponibilidade. Deixou-
nos a sós para refletirmos em grupo de quatro pessoas. Em 
seguida deixamos o salão anexo à sacristia (local da reunião) 
e adentramos à Basílica do Sagrado Coração de Jesus, para 
apresentarmos nossas conclusões e fazermos um momento de 
adoração ao Santíssimo Sacramento, devidamente exposto. 
Foi um momento de grande emoção e muito gratificante para 
todos nós.  Na foto abaixo um momento desse evento.               

  Kenya e Mário
Coordenador Regional – PE

Brasília – DF 
Manhã de formação

Participar da I Sessão de Formação das Comunidades 
Nossa Senhora da Esperança de Brasília, realizada no 
último dia 2 de outubro, foi uma experiência única e 
marcante nos mais diversos níveis. O convívio fraterno com 
os integrantes dos diversos Grupos já  constituídos, bem 
como dos membros do Colegiado Regional, foi fonte de 
sensibilização e inspiração para todos nós. De igual modo o 
tempo despendido na preparação de tão importante evento 
proporcionou-nos crescimento e enriquecimento pessoais. 
Outros aspectos importantes, que pudemos observar, 
foram: a beleza e os detalhes em todos os flashes sobre o 

Movimento brilhantemente apresentados, sem exceção. 
Em resumo, tudo o que aconteceu naquela I Sessão de 

Formação foi de grande valia para fomentar uma vivência 
comunitária, cada vez mais profunda, entre os membros 
dos Grupos 01, 02, 03, 04 e 05, ali presentes, ou seja, basilar 
da pertença neste importante Movimento, de iniciativa da 
saudosa e querida D. Nancy Cajado Moncau.  

Fazemos votos para que todos os participantes daquela 
manhã de domingo, tão especial, levem esta luz, que é nem 
mais nem menos a Palavra e a Boa Nova de Cristo.

                                          Dalila e Xisto 
Casal Comunicação

Vale do Paraíba – SP
Tardes gostosas em Grupo
Nós de São José dos Campos, tanto a Coordenação Local 
como a Regional, estamos muito satisfeitas com o andamento 
do nosso Movimento. Estamos com dois grupos caminhando 
maravilhosamente bem e estamos preparando uma reunião 
para formar um outro e já temos doze pessoas inscritas. 
Mas o que queremos por em comum é que os nossos grupos 
ao final do mês se encontram para uma reunião social que 
é uma verdadeira delicia e elas não deixam de convidar as 
coordenadoras (local e regional) para estes encontros.
Encontramo-nos em algum local da cidade, onde é servido o 
chá da tarde. O que impera é a alegria, os assuntos são os 
mais variados e neste ultimo todas compraram ingresso para 
um bingo beneficente. Após algumas horas de uma gostosa 
convivência e muitas novidades, uma delas, a Nizinha, que é 
uma gracinha de pessoa, trás uma bela mensagem de otimismo 
e esperança e lê para nós. Depois fazemos uma oração de 
agradecimento, pedimos pelas que não puderam comparecer 
por algum problema e voltamos para casa felizes por poder 
desfrutar da companhia de pessoas tão alegres e agradáveis. 
Espero que estes encontros continuem acontecendo e que 
Nossa Senhora da Esperança abençoe e proteja os nossos 
grupos, para que a caminhada seja leve, saudável, prazerosa e 
que elas não percam esta alegria, tão característica de nossos 
grupos.

Joanita C. Oliveira 
Coordenadora Local–SJC-SP

 
Fortaleza e Natal
Nos dias 27, 28 e 29/08/11 estivemos em 
Fortaleza, para uma visita de “serviços” 
aos integrantes do Movimento, ocasião que 
fomos recebidos e hospedados pelo casal 
Coordenador Regional Ivanilde e Brandão e 
membros de sua equipe de trabalho. Foram 
três dias muito proveitosos, com reuniões com 
o colegiado regional das CNSE, integrantes 
dos Grupos e com o Colegiado das Regiões I e 
II das Equipes do Ceará. Tivemos, ainda, a deferência especial 
de sermos recebidos por Dom Rosalvo Cordeiro de Lima, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza, que demonstrou muita 
simpatia pelo Movimento e quer vê-lo integrado as atividades 
Arquidiocesanas. 

Em Natal, onde temos três Grupos, com o mesmo propósito 
da visita a Fortaleza, fomos acolhidos pelo Casal Dalva e Paulo, 
que está na fase de formação da estrutura da Coordenadoria 
Regional. Tivemos, igualmente, proveitosos encontros com 
todos os que estão ligados ao Movimento. Reunimo-nos no 
dia 31/08/11 com as integrantes dos Grupos e também com 
equipistas, tendo a frente o CRR  Rose e Rui. Foi tudo muito 
bom e temos certeza que tanto em Fortaleza como em Natal 
inauguramos nova fase da vida do nosso Movimento nessas 
importantes localidades do Nordeste.

        Tereza / Cleide e Valentim
 



reúnem à noite. Antes da consumação reza-se da maneira 
sugerida pelo Movimento (pg. 37 do livrinho). Vem depois 
os avisos, agendamento da próxima reunião e a Oração a 
Nossa Senhora da Esperança (que pode ser cantada).

Deus nos ama: 
Todos temos que passar por uma sincera experiência 

de conversão. Uma das condições para isso é passar das 
reclamações, da insatisfação e do descontentamento pelas 
coisas que ocorreram em nossas vidas, pela ação de graças, 
ao louvor, porque Deus está presente e quer ficar conosco. 
Hoje é um novo dia, um novo tempo que Ele nos concedeu. 
Estamos percebendo isso?

  Grupo 01
Florianópolis

Pistas para o seu dia a dia

Sempre sorria espontânea e genuinamente                           

Ajude os necessitados 

Mantenha seu espírito jovem  

Use seu humor para aliviar o stress  

Mantenha em alta sua confiança e auto-estima

Ao agradecer o dia, valorize os momentos alegres  
e esqueça os tristes. 

Lembre-se: 

Os anjos existem e comumente chamamos de amigas/os. 
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CONTATOS & INFORMAÇÕES

FORMAÇÃO
Vida do Movimento: Reunião Mensal.
Preparatória (pg. 33 do livrinho verde)

Parte do principio que nenhuma reunião deve ser 
improvisada e sim cuidada previamente com muita 
dedicação. Por isso mesmo, pode-se dizer que a Reunião 
Prévia faz parte da reunião do Grupo. Deve ser feita com o 
Animador do mês e, sempre que possível, com o SCE ou OE. 

Reunião propriamente dita (pg. 34 do livrinho)
A reunião mensal é um dos compromissos do Movimento e 

o não comparecimento a mesma, a não ser por motivos justos 
(e não banais), demonstra que o espírito de pertença tanto 
ao Movimento, como ao Grupo, ainda não foi devidamente 
incorporado. Faltar a uma reunião corresponde deixar de 
dar sua colaboração para o crescimento espiritual, religioso 
e vivencial das irmãs/os de caminhada. A presença de 
todas/os é o pano de fundo que faz o grupo se firmar como 
uma autêntica comunidade cristã. 

Desenrolar da reunião
Quem coordena deverá chegar ao local da reunião 

sempre com antecedência de 10 ou 15 minutos, para ajudar 
na acolhida. Há, evidentemente, uma acentuada alegria 
pelo reencontro e isso é bom que fique bem evidenciado.

Todavia, no momento de se iniciar a reunião deve haver 
uma ruptura com essa euforia inicial, para se vivenciar e 
se usufruir, verdadeiramente, de todos os momentos da 
reunião, a começar pela parte da ORAÇÃO, que é o seu 
momento celebrativo. Alguns Sacerdotes Conselheiros 
Espirituais fazem desse momento, com as devidas 
adaptações, uma “celebração da Palavra”, com distribuição 
da Eucaristia. Essa, porém, não é a regra e sim uma rica e 
valiosa exceção. 

A Co-participação, que vem logo após o momento 
de Oração, é o espaço privilegiado para que todas(os) 
conversem e contem fatos de sua vida, dando-se a 
conhecer e conhecendo sempre mais as outras pessoas do 
Grupo. Deve ser abordado tudo que for julgado importante 
e que possa de uma maneira ou de outra ajudar ou ser 
ajudada, tanto na parte espiritual como na vivencial. Essa 
abertura é um sinal de confiança recíproca e deve ficar 
circunscrito ao próprio Grupo. Num segundo momento da 
co-participação o Coordenador com muito jeitinho, deve 
tocar nos compromissos propostos pelo Movimento, de 
maneira especial como está sendo vivenciado o “esforço de 
oração”, que compreende a leitura bíblica, a meditação e a 
regra de vida. A co-participação é o momento do Grupo se 
unir e se irmanar.

O momento seguinte é o da “troca de idéias” sobre 
o tema do mês, que já deve ter sido lido e refletido em 
casa. Na reunião trocam-se idéias sobre o mesmo, com a 
indispensável ajuda do SCE ou da OE. É importante ficar 
claro que o Tema (assunto do mês) não é para ser estudado 
na reunião e sim em casa, evitando-se, dessa maneira, 
desperdício de tempo. Todas/os vindo com o tema já visto 
e com algumas questões ou dúvidas anotadas, o ganho será 
muito grande, tanto no tempo, como no aproveitamento 
desse momento.

Após o Tema vem o lanche, para os Grupos que se 
reúnem à tarde ou pequena refeição, para os que se 

Nossos encontros extras são momentos de alegria e paz – 

Nota de  falecimento 
Sra Vera Martini, integrante do Grupo 1 de São Carlos, 
ocorrido no dia 15 do corrente.

Erenita e Attanazio


