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Nesse primeiro Informativo do ano de 2012 percebemos, 
não sem alguma surpresa, que estamos caminhando para 

o nono ano de existência do nosso Movimento, o primeiro 
deles dedicado, praticamente, a elaboração de alguns de 
seus documentos básicos. A própria iniciadora do Movimento, 
Da. Nancy Moncau, encarregou-se de ajudar a colocá-lo 
em prática, formando, ela própria, dois Grupos-teste que 
foram úteis para os nossos passos seguintes. Neste mês de 
março (22/03), se estivesse viva, estaria completando 103 
anos de vida, dois terços deles como autêntica discípula e 
missionária de Jesus e fiel devota de Nossa Senhora. Hoje 
o Movimento está devidamente estruturado e pronto para 
ser implantado em qualquer região do País. Esse, aliás, é 
um dos nossos desafios para o ano em curso, pois muitas 
localidades importantes, como Salvador, Belo Horizonte, 
Curitiba, Teresina, São Luiz, João Pessoa, Maceió, Aracajú 
(dentre outras) ainda não contam com o nosso Movimento. 
Para que isso aconteça, necessitamos que os atuais Regionais 
das Equipes de Nossa Senhora nos auxiliem, indicando casais 
que possam formar pequenas estruturas em cada uma 
dessas cidades, eis que, baseado em experiência passada, 

de nada adiantaria formar Grupos sem que tivéssemos 
uma equipe de trabalho minimamente organizada para 
deles cuidarem. É chegada à hora de darmos passos mais 
largos e, para tanto, reportamo-nos as palavras do Papa 
Bento XVI que, no discurso inaugural da Conferência de 
Aparecida, recordou-nos que o “discípulo, fundamentado 
na rocha da Palavra de Deus, deve se sentir motivado a 
levar a Boa Nova da Salvação aos seus irmãos, pois, sem 
Cristo não há luz, não há esperança, não há amor e não 
há futuro”. Era justamente isso que D. Nancy sonhava para 
aquelas pessoas que constituíam nosso público alvo, isto 
é, que todas/os percebessem como são amadas e queridas 
por Deus. Aproveitamos a oportunidade para apresentar 
os nossos agradecimentos a todos os casais equipistas, aos 
Conselheiros e Orientadoras espirituais que se dedicam, 
com amor, ao acompanhamento do nosso movimento e, 
também, saudar as(os) participantes das CNSE, certos que 
a Virgem da Esperança estará sempre ao nosso lado.  Que 
Deus nos abençoe.

A o terminar mais um ano, 2011, a tentação é pensar 
que 2012 irá ainda chegar e com este pensamento 

planejarmos as férias como se não pertencessem a nenhum 
ano, quase pensando: “É um acréscimo para descansar e 
depois voltar e planejar o que iremos fazer no ano novo”. 
Com isso, já o primeiro mês do ano passou e se não 
cuidarmos, o segundo, irá no mesmo ritmo, sabendo que o 
carnaval vem e poderemos continuar as férias.
Quanto tempo perdido, quantas oportunidades 
desperdiçadas e o tempo continua passando sem tirar férias, 
sem planejar, porque a essência dele é dar oportunidades 
a todos a fazer uma caminhada, usando as capacidades 

que Deus lhe deu para crescer 
e enriquecer cada momento, 
fazendo a vida ser mais bela.
O carnaval é mais um tempo que 
temos para usar. Como?
Depende do rumo que desejamos 
dar. Alguns o usaram para viajar, 
outros para arrumar a casa, 
outros para se divertir, outros 
para descansar.  E um retiro 
para rever a própria vida e 
planejar-se para melhor ocupar 
o tempo e não deixá-lo passar 

sem percebê-lo?
A Campanha da Fraternidade deste ano tendo como tema 
“A fraternidade e a Saúde Pública” e com o lema “Que a 
saúde se difunda sobre a terra”, nos ajuda a pensar como 
cuidamos de nossa saúde. Vamos ao médico para saber 
como estamos?
Nós somos um presente de Deus à humanidade. Se nos 
cuidarmos, faremos os outros felizes e não os deixaremos 
preocupados. E cuidar da saúde não é só preocuparmo-
nos com o físico, mas, também, com o espiritual, sendo 
pessoas alegres, realizadas, felizes por existir e sermos 
motivos de alegria para quem nos encontrar.
Que este ano em que comemoramos os 40 anos do 
Concílio Vaticano II, possamos rever nossa caminhada à 
luz das mensagens deixadas neste Concílio, que quis ser o 
primeiro Concílio pastoral e que a Igreja fosse realmente 
missionária.
E nós, como nos sentimos hoje depois de uma caminhada 
que a Igreja fez e continua fazendo? Descobrimos o nosso 
lugar? Encontramos o caminho e estamos trilhando como 
equipes de Nossa Senhora da Esperança?
Que Maria nos ilumine a continuarmos nossa missão e a 
despertarmos tantos outros a fazer o mesmo.  

  Pe. João Affonso Zago - MI
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Notícias / Testemunhos

Brasília – 1° ano de atividades
No dia 16 de Outubro de 2010, na Missa Mensal comemorativa 
dos 38 anos das ENS em Brasília, com a posse da Coordenadoria 
Regional, o Movimento das Comunidades Nossa Senhora da 
Esperança, foi lançado ofi cialmente no âmbito das Regiões Centro 
Oeste I e II. Nesse primeiro ano de atividade, a Coordenação 
Regional integrada pelos casais Irene e Lopes, Regional; 
Erenita e Attanazio, Formação; Dalila e Xisto, Comunicação; 
Dijé e Augusto, Tesoureiro; Conceição e Helvécio, Expansão I e 
Fernanda, Expansão II, desenvolveram intensa programação com 
destaque para as reuniões de preparação para Coordenadores 
Locais e de Grupo, participação nos 2º. e 3º. Encontros Parciais 
de Coordenadores Regionais e Locais, realizado em São Paulo, e 
a Sessão de Formação para Coordenadores Locais e de Grupos, 
lançamento dos Grupos 1 – N. S. do Caminho, 2- N. S. da Vitória, 
3- N. S. de Fátima, 4- N. S. da Medalha Milagrosa e Grupo 5 – N. 
S. das Graças. Em processo de formação, encontra-se o Grupo 6. 
Agradecemos a Deus por tudo.

Erenita e Attanázio
Casal Formação 

Visite o Site: www.cnsedf.net/

Grupo II de Vinhedo – SP                                                  
Nossa caminhada em 2011

Somos ao todo nove mulheres e estamos no grupo 02 da Comuni-
dade Nossa Senhora da Esperança de Vinhedo – SP. Existimos há 
03 anos e durante esse período o fortalecimento gradativamen-
te foi acontecendo. Realizamos vários eventos importantes tais 
como:
• 03 gestos concretos: Kit de higiene para vítimas do Rio de 

Janeiro; Agasalhos para crianças carentes a partir de 02 anos 
de idade; Leite para idosos do asilo de Vinhedo, assim como 
uma tarde junto deles.

• Tivemos participação na VIA SACRA da Semana Santa na Divina 
Providência e Terço Misto  com o Grupo 01.

• Hora Santa no Salão Paroquial com o Grupo de Oração da 
nossa Paróquia.

• Noite de louvor a Maria; 
• Peregrinação a Aparecida do Norte.
• Uma tarde especial com a participação da psicóloga Angela 

Maria de França Roccon (ENS) + palestra e chá da tarde, com 
depoimentos importante sobre Fé.

• Festa junina com trajes típicos, quadrilha e casamento + 
comissão julgadora em conjunto com ENS e EJNS.

• Missas mensais com CNSE.
• Vendemos rifas de um lindo oratório com participação total 

das integrantes dos grupos.

Chegamos ao fi nal do ano de 2011 na certeza que crescemos 
espiritualmente conseguindo grandes transformações em nossas 
vidas através da vivência e do amor em Cristo.
Nossa expectativa para o futuro é estarmos realizando um bom 
trabalho no presente que possa amenizar o nosso passado triste 
e repleto de confl itos. E, para conseguir as graças que tanto 
almejamos, devemos estar sempre a serviço através da caridade e 
união em família. Sentimo-nos felizes em participar das reuniões 
e missas mensais, momento muito esperado por todas, inclusive 
devo destacar a presença da Orientadora Espiritual, Irmã Joceli 
Ferreira Mendes, da Divina Providência, que nos prepara e 
orienta, existindo uma forte empatia entre nós. Vale destacar 
que estivemos com os coordenadores Ana Cláudia e Fernando ao 
iniciarmos o grupo 02 e em seguida com o casal Mara e Dado 
que nos acompanha até o próximo ano. São pessoas iluminadas 
e muito especiais que o Divino Espírito Santo colocou nos nossos 
caminhos. Que Deus nos guie sempre.

Darci Manente Bernardo 
Grupo II–Vinhedo-SP

Uma confraternização diferente 
O nosso Conselheiro Espiritual, Pe. Bento, é uma pessoa fantástica, 
amiga e se preocupa muitíssimo com nossas equipes e também com as 
“Comunidades Nossa Senhora da Esperança”. Em dezembro, tivemos a 
alegria de reunir as duas Equipes de Nossa Senhora nas quais o Pe.Bento 
é SCE e a Comunidade Nossa Senhora da Esperança (Grupo 2/B - Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro) onde também ele exerce o papel de SCE.
Foi ele que teve a brilhante idéia de reunir as duas equipes e a 
Comunidade para festejar, celebrar e partilhar momentos tão felizes. 
Foi um dia de muitas bênçãos. Passamos o dia  em um sítio muito 
aconchegante de  um de nossos irmãos de equipe. Houve momentos 
de orações, brincadeiras, amigo oculto, bingo e até desfi le.
Com muita alegria, bem cedinho, nossa equipe já estava fazendo 
biscoitos para receber a todos os participantes. Obrigado Senhor, por nos 
proporcionar este encontro de alegria, espiritualidade e unidade – ENS 
E CNSE. Valeu a pena, pois foram momentos eternos que guardaremos 
em nossos corações.

Sandra e Eduardo 
Eq. 3/B e Coordenadores do Grupo 2/B 

Divinópolis - MG

IV ENCoNTRo PARCIAL 
DE CooRDENADoRES 
REGIoNAIS E LoCAIS

O IV Encontro Parcial de Coordenadores 
Regionais e Locais do nosso Movimento 
ocorrerá no dia 22/04/2012, no Instituto 
Salesiano Pio XI – São Paulo. Para esse evento 
estão convidados todos os que ocupam essas 
funções no Movimento, principalmente os 
que residem em regiões ou Estados próximos 
de São Paulo. Os do Norte e Nordeste a vinda 
é facultativa em razão da distância, custos 
de passagens – etc. As adesões deverão ser 
feitas impreterivelmente até o dia 10/04/12. 
Os que vierem na véspera poderão jantar e 
pernoitar no próprio local do evento. 
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Florianópolis - SC
Após dois anos e meio de atividades em Santa Catarina realizamos 
nossa 1ª Missa das CNSE na cidade de Florianópolis. Essa missa foi 
um marco do nosso Movimento no estado. Ficamos alguns meses 
sem SCE na Região, pois o nosso padre Onécimo Alberton foi para 
Roma. Só agora em novembro conseguimos ter o nosso SCE, que 
é o padre Leandro Silva, capelão do Exército. Ele deu o “sim” ao 
nosso convite e no dia 26/11 celebramos nossa Primeira  Missa.

Tivemos um bom número de pessoas presentes e depois realiza-
mos a nossa confraternização com coordenadores locais, pessoas 
dos grupos, casais das ENS e convidados.
Ficamos muito felizes e pretendemos celebrar a missa das CNSE 
mensalmente.

                Helenie e Sérgio                                                       
Coordenador Regional - SG

Escolha de nova Coordenadora
Justamente no dia 09/01, data em que se comemora o 
Batismo de Jesus - Ele completava 30 anos, foi realizada 
a eleição da nova Coordenadora do Grupo 2/B – N. Sra. 
do Perpétuo Socorro e, para minha grande surpresa, fui a 
escolhida entre as treze participantes do Grupo. Estavam 
presentes nesta noite, Neide, Ducarmo Rios, Terezinha, 
Doralice, Ení, Zenir, Marta, Iracy, eu, nosso Conselheiro 
Espiritual Pe. Bento e o Casal Coordenador Sandra e Eduardo. 
Que o meu SIM seja como o de Maria, com sua simplicidade 
é a Mãe de Jesus. Só peço muito a Jesus e Maria para que 
me dê muita saúde, paz e alegria, para dar conta desta 
tarefa para o qual fui designada.
Obrigada Deus Pai Misericordioso!

Alda Pereira Rodrigues  
Grupo 2/B 

Divinópolis-MG

Petrópolis – RJ – Retiro/11
Espiritualidade, Santidade e Vida foi o tema abordado por 
Frei Sandro Roberto da Costa, ofm, no Retiro dos Grupos que 
fazem parte das CNSE de Petrópolis (RJ), realizado no dia 
05 de outubro de 2011. Eram 32 senhoras, à procura de um 
maior crescimento espiritual, e que, no final do dia, ficaram 
felizes com a facilidade de comunicação do pregador e com 
o aproveitamento do assunto explanado.
Ouvimos e meditamos que a espiritualidade nos faz buscar o 
aperfeiçoamento das virtudes, as quais têm que ser trabalhadas 
e exercitadas e que também temos que nos entregar, em 
profundidade, à graça de Deus e à vida do espírito.
Do Evangelho Jo 15,1-7 “Eu sou a videira verdadeira e vós os 
ramos”, ficou claro que sem Jesus nada somos. Ele é a seiva 
que nos alimenta, colocando em prática seus ensinamentos 

podemos dar frutos, com fé, esperança e serenidade para 
enfrentar situações difíceis. Separado da videira (Jesus), 
nós, os galhos, secaremos.
Do salmo 71 - Salmo do ancião, vimos que nossa palavra deve 
ser de experiência e santidade. Temos que ser luz e sal da terra. 
Ter fé, alegria, esperança, amor a Deus e ao próximo, com 
paciência, renúncia e  estar atento às necessidades do outro.
O espírito é o sopro de Deus. A espiritualidade é uma 
peregrinação com meta a atingir; enquanto caminhamos, 
vamos nos  aperfeiçoando. “Tudo me é permitido, mas, nem 
tudo me convém.” (São Paulo).

Após a explanação do tema houve debate em grupos sobre 
a pergunta: “Que virtudes eu preciso cultivar mais na minha 
vida pessoal?”. Com uma missa muito participada e após um 
saboroso lanche, voltamos para nossos lares reabastecidas e 
com o propósito de sempre louvar a Deus pela nossa vida, com 
entusiasmo, alegria e ação de graças.

Rosa e Rubens
 Coordenador Local 

Petrópolis-RJ

Recife - PE

Fragrante da Confraternização de Natal

Foi realizada no dia 04 de dezembro, na quadra esportiva 
do ensino fundamental, do Colégio Salesiano, a confraterni-
zação de Natal das CNSE/Recife. Teve início com a Celebra-
ção Eucarística, presidida pelo Pe. Demontier, conselheiro 
espiritual regional, seguindo-se um grande jantar, com tro-
cas de presentes do “amigo secreto”. 
Para animar ainda mais a festa, fizemos um bingo e sorteio 
de vários brindes. As quarenta e seis pessoas presentes 
ficaram satisfeitas e felizes com a noitada.

                          Kenya e Mario                                                                 
Coordenador Regional                                                                                       

Recife-PR
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Divinópolis – MG
Nós, do Grupo 01/C, Divino Espírito Santo, da Catedral 
de Divinópolis, elegemos no dia 25/11/11, nossa nova 
coordenadora: Cláudia Coura Coutinho. Ela é muito dinâmica, 
jovem e com certeza, fará um bom trabalho. Será um trabalho 
com bastante alegria, como nos falaram Aparecida e Saléh: 
“Todo trabalho voluntário deve ser acompanhado com muito 
prazer e alegria”. Que o Espírito Santo a ilumine! 
Registramos aqui nossa gratidão à Helena Lemos que nos 
acompanhou por dois anos e nos ensinou a dar os primeiros 
passos e a aprender a ouvir e cumprir a vontade de Deus em 
nosso estado de pessoas sós. Somos eternamente gratas a ela. 
Que Deus a recompense. 

No dia 26/11/11, fizemos nossa confraternização de fim de ano 
no Santuário do Senhor Bom Jesus de Niterói. Participamos da 
Santa Missa, em ação de graças, celebrada pelo Pe. Carlos 
Henrique, e em seguida, tivemos um Momento Cultural, onde 
todos os grupos apresentaram seus artistas com vários cantos 
e poemas. Após a apresentação artística foi nos oferecido um 
saboroso lanche e a confraternização natalina, conforme se 
percebe pela foto acima. Que Nossa Senhora da Esperança nos 
acompanhe sempre! 

Luzia Vilela Fernandes
Grupo 01/C

Divinópolis-MG

Niterói – RJ – Nova Coordenadoria Regional
Com a presença de aproximadamente 80 pessoas, aconteceu 
no Rio, no dia 26 de novembro de 2011, na paróquia dos 
Sagrados Corações, com muita alegria e entusiasmo, a Missa 
de Ação de Graças e posse das novas coordenadoras para 
o ano de 2012, presidida por padre Luiz, que nos falou com 
ênfase sobre o chamado de Deus e o nosso Sim ao Serviço. 
A celebração teve, este ano, como ponto alto, o momento 
especial da posse do Colegiado da Nova Coordenadoria 
Regional de Niterói. 
 Criada a partir dos quatro grupos já existentes e, sem 
dúvida, a partir do esforço e dedicação do casal Betty e 
Nozinho e seu colegiadinho, que nestes últimos quatro 
anos trabalharam com afinco para implantar o Movimento, 
naquela cidade.
Foi sem dúvida um momento histórico, quando em nome 
da Coordenação Nacional das CNSE, pudemos os declarar 
empossados e enviá-los ao desafio de uma estrutura Regional 
das CNSE, no âmbito da Arquidiocese de Niterói. 
Ao final, após homenagens e despedidas, uma bonita 

confraternização entre as Regionais Rio e Niterói, dando 
inicio a um “novo tempo”, a uma nova fase de “semeadura”.
Obrigado, casal amigo Betty e Nozinho. Temos fé e confiança, 
de que o trabalho missionário, que faremos aqui no nosso 
Estado, será muitíssimo abençoado por Deus e que Nossa 
Senhora da Esperança jamais deixará de interceder, por 
todos nós! 

                                                   Vera e  Paulo 
Coordenador Regional-RJ

Rio Claro – SP
Na tarde do dia 4 de dezembro fizemos nossa celebração 
de “Ação de Graças” pelo ano de 2011. Estavam presentes 
as integrantes das três comunidades de Rio Claro, “Estrela 
da Manhã”, “Raios de Sol” e “Caminhando com Maria”, dois 
casais do colegiado e as irmãs OE. A missa foi celebrada pelo 
padre Jacob Tomazela, SCE do colegiado. Depois partilhamos 
uma refeição em clima de muita alegria e descontração na 
residência de uma integrante das integrantes dos Grupos.

Alzira Martins
Coordenação Local

Apresentação no Eacre                                                           
da Região São Paulo Sul I – Dia 05/02/2012
Com a finalidade de divulgar melhor e conseguir a ade-
são de casais para nos auxiliar na Região, fizemos uma 
apresentação um pouco irreverente, mas muito bem 
escrita e dirigida por Hilda Breda e a ótima interpretação 
da Atriz Ana Maria Medici Cavalieri, ambas pertencentes ao 
Grupo Cênico Regina Pacis, Grupo teatral de São Bernardo 
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Província Sul I
Por uma gentileza muito especial do Casal Provincial 
Hermelinda e Arturo, estivemos presentes no Encontro 
da Província Sul I, realizado nos dias 04 a 06/11/11, para 
apresentar aos amigos e irmãos equipistas a situação 
do nosso Movimento no âmbito de toda Província. Nossa 
principal preocupação foi relembrar que a D. Nancy 
Moncau, ao iniciar o Movimento no Brasil, tinha como certo 
que não faltaria apoio para levá-lo adiante e implantá-lo 
em todo território nacional. Partindo desse fato, mostramos 
como estamos organizados e qual a situação atual nas oito 
regiões que compõe a Província Sul I, de maneira especial 
São Paulo Capital (regiões I e II ) e ABCD, nas quais, dada 
ao seu gigantismo, estamos tendo difi culdades de formar 
uma estrutura orgânica que nos dê margem para crescer de 
maneira ideal e sustentada.
Uma possibilidade que pretendemos testar é a formação de 
pequenas coordenações, abrangendo uma área de duas ou 
três Paróquias, no Bairro ou nas proximidades onde moram 
os equipistas que, por sua vez, fi cariam ligadas a um casal 
gestor ou Coordenador Geral. Ficamos contentes com o 
interesse demonstrado por alguns equipistas e também 
por vários SCEs que nos procuraram para ter mais detalhes 
sobre o Movimento. 

 

Coordenação Nacional

Província Sul III
Recebemos o convite do nosso Casal Provincial Sílvia e Glauco 
para fazermos uma apresentação sobre as CNSE no Encontro do 
Colegiado da Província, em 27/11/2011. 
Foi muito importante para o Movimento esta nossa participação 
no Encontro, pois o mesmo abrangia os três estados do sul do 
Brasil – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Utilizamos o DVD da palestra sobre as CNSE, que tem sido 
empregado nos EACRES, atualizando os dados estatísticos. 
Abordamos vários assuntos, entre eles principalmente a nossa 
vivência junto aos grupos e aos coordenadores e, graças a estes, 
estamos com 10 grupos em Santa Catarina, ocupando a 4ª posição 
no Brasil. Ressaltamos também a difi culdade encontrada para 
obtermos a colaboração de casais das ENS para se dedicarem às 
CNSE. Nós, inclusive, não conseguimos ainda coordenadores para 
as cidades de Blumenau e Brusque.
Tivemos 25 minutos para a nossa apresentação e depois 
permanecemos no local até a hora do cafezinho, onde tivemos 
a oportunidade de conversar com casais de Blumenau, Brusque, 
Rio Grande do Sul e Paraná.
Esperamos que a nossa participação tenha resultados positivos.

Apresentação Província Sul III

Helenie e Sérgio                                                                   
Coordenador Regional SC

Apresentação das CNSE em Encontros Provinciais

Reinicio de Atividades no ABCD
No dia 11 de Fevereiro/12 aconteceu a Missa de Reencontro, 
muito bem organizada pelo Grupo Arca da Aliança e 
Celebrada pelo Pe.Max, na Igreja da Santíssima Virgem, 
em São Bernardo do Campo. Com Alegria, esperança e 
perseverança, teremos um ano de muito sucesso.

Nosso agradecimento a todos que estiveram envolvidos 
com esse evento, de maneira especial ao Pe. Max. 

do Campo, que comemora este ano 50 anos de existência.
Estavam presentes o Diácono Everson, que nos acompanha 
na região, a Ir. Lílian e a Aspirante Sandra, da Sociedade 
Discípulas da Mãe de Deus, que farão a orientação espiritual 
dos grupos, como ainda da Tereza e Cleide e Valentim 
Giansante, da Coordenação Nacional das CNSE.
Nossos agradecimentos aos Casais das ENS, especialmente 
ao CRR Benita e Ruy, que nos proporcionaram esse precioso 
espaço.                                             

Momento do Ofertório 

Agnes e Ivan                                                                                                   
Coordenador Regional - ABCD
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CONTATOS & INFORMAÇÕES

compromissos, no plano estritamente religioso, subentende-
se a aceitação amorosa, sincera e leal daquilo que é proposto, 
não como obrigação e sim como demonstração de confiança 
e espírito de pertença. Sem o chamado “compromisso” 
ou Regra, nosso Movimento teria vida curta. Dessa forma, 
foram definidos como “compromissos” o seguinte:

a) Esforço de Oração (prática diária): Leitura Bíblica; 
Meditação ou Oração Interior e Regra de Vida. 

b) Reunião Mensal: Momento de acolher o amor de Deus, 
partilhar a vida e testemunhar os ganhos que vão sendo 
paulatinamente adquiridos. 

c) Vida do Grupo ou da Comunidade: Não se forma uma 
pequena ecclésia ou Comunidade, apenas com uma 
reunião mensal. Dai ser importante que todas/os 
percebam que terminada a reunião formal, vem a vida 
do Grupo, ou seja, aquilo que une, ajuda, alegra, dá 
vida, como os encontros para um chá da tarde, passeios, 
reza do terço (seguido de um cafezinho) e tudo mais 
que o próprio grupo possa julgar interessante. A Vida 
do Grupo, como se percebe, precisa ser valorizada e 
incentivada.

4 – Retiro Anual ou Dia de Reflexão
Embora realizado apenas uma vez ao ano, a riqueza e os 
ganhos espirituais de participar de um Retiro ou Dia de 
Reflexão são inenarráveis. Quem deixa de participar, não 
avalia o que deixou passar ao largo. Outra coisa que precisa 
ser percebida é que esses eventos são exclusivos para quem 
vive o estado de vida da viúves ou de pessoa só.  Portanto, 
é bem diferente do que participar de um Retiro da Paróquia 
ou daqueles próprios para casais.

Observação: pedimos aos leitores desse Informativo que 
enviem sua opinião, sugestões, críticas – etc. para nos 
ajudar a melhorá-lo cada vez mais. Nosso objetivo é mostrar 
a caminhada do Movimento, publicar testemunhos, eventos 
realizados, passar informações, manter a unidade e por fim 
mostrar que estamos unidos e nos espalhando pelo Brasil 
afora. 

FoRMAção
Recebemos alguns pedidos para falarmos um pouco da 
história do nosso Movimento que ainda não teria sido 
percebida por todos. Assim seguem algumas informações 
que julgamos importantes:

1 – Como surgiu: 
Foi uma iniciativa da Da. Nancy Cajado Moncau, ocorrida em 
Fevereiro de 2003, a época com 93 anos de idade. Baseou-
se na experiência do Pe. Caffarel que, ao longo da II guerra 
mundial, atendeu um pedido das jovens viúvas francesas 
(equipistas), cujos maridos haviam falecido em campos de 
batalha, iniciando com elas um trabalho de apoio no campo 
espiritual e religioso. 
O grande mérito da Da. Nancy foi intuir que deveria adotar 
no Brasil a mesma linha metodológica das Equipes de Nossa 
Senhora e acolher, além de quem vive o estado de vida da 
viuvez, também as pessoas sós, entendo-se como tal as 
Solteiras (já com certa idade) e também as Separadas ou 
Divorciadas que continuam sós. 

2 - Objetivos
Após ser formada a Equipe de Trabalho aos poucos foi-se 
esboçando a proposta de um Movimento ainda sem nome, 
mas que tinha como pano de fundo a entre-ajuda fraterna, 
para mostrar que Deus, Pai amoroso, jamais iria desamparar 
ninguém, independente do seu estado de vida. Assim, a 
preocupação era que, em Grupos, novos caminhos e novas 
maneiras de viver fossem descobertas nos planos espiritual 
e religioso. Outra preocupação era mostrar que a solidão 
e a vida distante de Deus não tinha nenhum sentido. Já 
em “comunidade” ou pequenos grupos, uma (um) seria o 
instrumento da outra (outro) para fazer da provação não 
uma resignação, mas uma prova de confiança e amor na 
infinita bondade do Criador.

3 – Compromissos
Tratando-se de um novo Movimento da Igreja, para que se 
firmasse e se consolidasse, era indispensável que tivesse 
em sua proposta básica alguns compromissos que deveriam 
ser incorporados por quem dele viesse a fazer parte. Por 

Província Nordeste
O Encontro do Colegiado da Província Nordeste ocorreu nos 
dias 21 a 25/10/11, em Natal – RN e para esse evento foi 
feita uma apresentação do Movimento das CNSE, com ênfase 
nas localidades do Nordeste onde o Movimento já está em 
funcionamento e também os planos para levá-los a outros 
estados como Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe, conforme era o 
desejo da D. Nancy Moncau. Fomos recebidos de maneira muito 
carinhosa por todos os nossos irmãos equipistas, de maneira 
especial pela Eneida e Alvaro, responsável pela Província 
Nordeste. Percebemos o interesse de todos por esse Movimento 
nascido das Equipes, de maneira especial o muito que ainda 
tem que ser feito para sua expansão e consolidação. Esperamos 
que doravante os Casais Regionais da nossa Província auxiliem 
naquilo que for possível, principalmente indicando casais para 
atuarem em suas respectivas localidades. A foto ao lado mostra 
um instante da apresentação da situação atual do Movimento 
em todo o Brasil.

               Dalva e Paulo                                                              
Coordenador Regional - RN                                                        


