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  Palavras de uma Orientadora Espiritual

Conforme constam das orientações gerais do Movimento, 
fruto dos Encontros Parciais dos Coordenadores Regionais 

de 2011 e 2012, duas providências importantes estão 
sendo colocadas em prática que são, respectivamente, 
Coordenadorias Regionais restritas a cada Diocese e formação 
de Coordenadorias Locais a partir das Paróquias ou Bairros 
onde residem nossos colaboradores diretos – equipistas 
sempre que possível. 
Com a 1ª providência, o objetivo é dar maior facilidade de 
trabalho aos Coordenadores Regionais, que terão uma região 
territorial menor, o que supõe, em principio, ganhos na parte 
administrativa e de serviços. Some-se a isso o fato da equipe 
de trabalho também ser menor, facilitando, obviamente, 
o contato, a divulgação e informação da proposta do 
Movimento. Outra vantagem reside na inserção do Movimento 
nas atividades diocesanas, como a própria Comissão Pastoral 
para o Laicato da CNBB não se cansa de sugerir. Estamos todos 
a serviço da Igreja de Cristo e, como tal, não podemos ignorar 
os enormes desafi os do tempo presente que suscitam ações 
integradas, bem dirigidas, sob a ótica do ver, julgar e agir.  
Por um segredo de Deus, estamos inseridos nos chamados 

“casos especiais” previstos no Diretório da Pastoral familiar 
e temos, como Movimento, condições de ajudar em qualquer 
Diocese do País.  
A segunda providência que está sendo colocado em prática, 
ou seja, Coordenações Locais que abranjam, inicialmente, a 
própria Paróquia ou Bairros onde residem nossos colaboradores 
visa, igualmente, simplifi car o trabalho, evitando-se grandes 
deslocamentos e formando Grupos próximos de onde residem 
seus integrantes. Isso deverá facilitar em muito tanto para 
quem coordena ou cuida da implantação do Movimento, como 
também para as/os componentes dos Grupos que vierem a se 
formar. Além dos ganhos para as reuniões mensais, teremos, 
ainda, maiores possibilidades de serem programados encontros 
ou atividades extras para consolidar e estreitar os laços de 
amizade de todas/os do Grupo. Incluem-se nesse particular 
alguns serviços que poderão ser assumidos na Paróquia, como 
artesanato, liturgia, coral, catequese – etc. Vale ressaltar que 
essa experiência é nova e estamos esperançosos de que seus 
resultados sejam bons. Confi amos que a Graça de Deus nos 
mostre, a cada novo dia, os caminhos que deveremos trilhar.

Como Orientadora Espiritual de três grupos das CNSE da cidade 
de São Paulo – Capital, tenho percebido que os membros desses 

grupos encontraram um novo sentido para suas vidas.
O grupo Doroty Steng funciona há quatro anos e se compõe de 
9 membros, sendo oito senhoras e um senhor.  Já refl etimos os 
conteúdos apresentados nos três primeiros Temas. Neste ano 
começamos o que traz uma refl exão sobre Maria. Dividimos e 
vivenciamos todos os momentos da reunião, dando espaço para 
o estudo da Palavra de Deus, refl exão, oração, depoimentos 
e colocação de fatos da vida. São momentos muito ricos de 
trocas de experiências.
O grupo Zilda Arns funciona há três anos e se compõe de 
nove membros. A dinâmica é a mesma do grupo anterior. 
Este grupo não se contenta com uma reunião por mês e os 
membros marcam encontros para almoçar juntas e conversar. 
Cresceu uma amizade muito forte. Quando acontece algo com 
uma delas, elas se telefonam, mandam e-mails,... cada uma 
acompanha a vida da outra partilhando alegrias e situações 
difíceis. Os dois grupos se entrosaram de tal maneira, que 
as reuniões mensais se tornaram momentos de sintonia e 
amizade. Após a reunião há um lanche partilhado na casa onde 
ocorreu a reunião. Aí é um momento especial de degustação e 
de conversas que fi caram inacabadas na reunião. 
Em geral começamos a 14 h e vamos até 17 h. Ninguém tem 
pressa de ir embora. Quando é dia de rodízio de automóvel, o 

pessoal se arranja de outro modo para não quebrar o clima do 
encontro. Sinto que gostam da reunião, de refl etir os temas, 
a Palavra de Deus e de falar sobre coisas que só no grupo 
falam; renovam-se as forças e os membros do grupo partem 
mais motivados para uma ação apostólica efetiva.
O terceiro grupo que é coordenado por uma senhora do 
Zilda Arns é composto por oito membros. Só participei de 
duas reuniões e já deu para sentir que o clima é de muita 
fraternidade, mas ainda estamos nos conhecendo. Antes da 
minha chegada o Grupo contava com um Sacerdote como 
Conselheiro.
Esses grupos das CNSE ajudam as pessoas sós a encontrar 
uma referência onde podem com toda liberdade se abrir e se 
libertar das tristezas ou do que as preocupam, pois quem 
partilha com irmãos e irmãs sua vida, esta se torna leve 
e atenta para as dores dos que mais sofrem com a falta 
dos elementos para uma vida digna. Há aquela história do 
pobre que só tinha uma ameixa para comer. Foi comendo a 
ameixa e jogando o caroço atrás de si. Quando as ameixas 
acabaram, ele se voltou para trás e viu que alguém pegava 
os caroços e os chupava para matar a sua fome.
As CNSE ensinam que atrás de cada membro há alguém mais só 
e sofrido do que ele. 

Irmã Lélia Yole Sbrana 
Congregação de Nossa Senhora (C.S.A.)



Notícias / Testemunhos

CNSE - DF - Primeiro aniversário do Grupo 03 – 
Nossa Senhora de Fátima
No dia 24 de abril, o Grupo 03 das CNSE-DF - Nossa Senhora de 
Fátima, completou um ano de fundação. Fomos homenageados 
com uma poesia escrita pelo Caroba, integrante do Grupo.
No dia seguinte, comemoramos com uma Missa na Igreja Santo 
Cura D’Ars. Compareceram Irene e Lopes (Casal Coordenador 
Regional), Erenita e Attanazio (Casal Formação), Dalila e Xisto 
(Casal Comunicação e Coordenadores do nosso Grupo), Padre 
Newton (nosso querido Conselheiro),  Geny, Natália, Arlindo, 
Caroba, Magna e Regina. Neusa, Marise, Magna Borba e Zezé, 
como bem lembrou Natália, foram representadas por Nossa 
Senhora, cuja imagem fi ca no pátio externo da Igreja. Também 
esteve presente o Casal Ligação Eustáquia e Luciano - Equipe 
38 - Setor B e a Mônica do Marco - Equipe 54 - Setor H, das 
Equipes de Nossa Senhora – Região Centro-Oeste I. Além de 
comemorarmos nosso primeiro aniversário, estávamos todos 
reunidos em oração por nossa irmã Geny, que seguia para dar 
início a um tratamento médico em São Paulo. Graças ao bom 
Deus, ela já retornou com uma expectativa favorável de novos 
medicamentos. Continuamos fi rmes em oração pela Geny e 
demais membros do Grupo.
Após este primeiro ano, posso testemunhar que todos crescemos 
em espiritualidade, especialmente pelos ensinamentos do 
Padre Newton e pelo exemplo de família e disponibilidade 
para o amor ao próximo de Dalila e Xisto, e pela partilha cristã 
entre os integrantes do Grupo. Também crescemos na alegria 
de tornar nossos irmãos mais felizes.                                         

Regina Bueno 
Coordenadora

Peregrinação a Aparecida                                               
Grupos Vale do Paraíba

Foi com muita 
alegria que nós, 
mais ou menos 60 
senhoras das CNSE 
do Vale do Paraíba, 
fomos a Aparecida 
no dia 10 de Abril, 
para nossa 4ª Pere-
grinação.
Fomos muito bem 
acolhidas por Neide 

e Maria José que preparam este nosso encontro todos os 
anos. Após o cafezinho nos direcionamos para uma sala onde 
tivemos uma formação feita por Cônego Pedro Lopes que nos 
falou sobre a Fé que na oportunidade foi uma verdadeira aula 
de teologia e que nos fez pensar sobre nossa verdadeira fé em 
Deus, nos alertando pela nossa presença ali, que na verdade 
era um ato de fé. Falou-nos também que a fé é defi nitiva e 
inabalável e que é uma resposta interior, consciente e livre 
na Palavra de Deus, onde nossa vida deve estar empenhada 
sempre.
Afi rmou que a fé em Jesus é a razão da nossa esperança e que 
se não houver amor, vã é a nossa fé, pois o amor é a esperança 
que dá veracidade a nossa fé.
Após essa formação ocorreu a visita aos pés da imagem de 
Nossa Senhora Aparecida, onde rezamos, cantamos e nos 
emocionamos diante de tantas graças, sendo, realmente, um 
momento inesquecível e muito especial.
Fomos almoçar e fazer as comprinhas sempre agradáveis a 
todas as mulheres. Após o almoço voltamos para a mesma sala 
onde tivemos a Celebração Eucarística e ainda a apresentação 

dos grupos por cidades numa dinâmica rica e gostosa.
Voltamos para nossas casas mais felizes ainda pela visita à casa 
da mãe e pelas bênçãos recebidas e já pensando na próxima 
peregrinação.

Leda e Marcos 
       CR -  Vale do Paraíba 

Tarde de Oração e Formação no ABCD 

Aconteceu no sábado, dia 12/06, das 14:30 às 17:30 hs, a 
tarde de oração muito bem organizada pelo Grupo 02 - Amor 
em Cristo – com palestras de  Informação (Agnes e Ivan), 
Formação (Diácono Everson e Irmã Tatiana).  Passamos uma 
tarde muito gostosa, com  momentos de espiritualidade e 
vivência em comunidade. Possivelmente iremos iniciar mais 
um Grupo na Paróquia São José Baeta Neves. Ao Pe. Carlito, 
Pároco, nosso agradecimento pela colaboração e ajuda.                                                

 Agnes e Ivan
 Coordenador Regional

Divinópolis – Grupo de Intercessores
Com a graça de Deus, tivemos o primeiro Encontro do 
Grupo de Intercessores da CNSE da Coordenadoria Regional 
de Divinópolis. Foi uma ótima reunião, começando pela 
apresentação, onde todos pudemos ouvir cada um(a) falar um 
pouco sobre o seu respectivo grupo. Margarida, Do Grupo 01/C 
- Divino Espírito Santo, que será a Coordenadora do Grupo, 
deu um testemunho de como, através de vários fatos, Deus 
a convidava para ser uma intercessora. Logo após, tivemos o 
Momento de Oração conduzido com muita propriedade pela 
Irmã Terezinha, com a leitura do Evangelho e com uma bela 
refl exão sobre intercessores, dando testemunho da força da 
oração em sua vida.
Margarida fez algumas sugestões e ouvimos também as 
sugestões do grupo. No primeiro momento, algumas linhas de 
ação já foram colocadas e, com o tempo e amadurecimento 
de idéias, outras serão concretizadas.
De início propusemos colocar o Movimento CNSE nas orações e 
a saúde do Valentim e vários outros pedidos foram colocados 
pelos presentes.
O envio foi um momento especial, também conduzido pela 
irmã Terezinha.
Que o Espírito Santo ilumine a todos!

Graça e Nagib
Coordenador Regional – Divinópolis

Fortaleza – Confraternização de Páscoa 
No dia 22/04/2012 os Grupos das CNSE de Fortaleza se reuniram 
no Convento Coração de Jesus, dos Frades Capuchinhos, para 
um momento de confraternização e celebração da Páscoa. 
Os participantes foram recebidos pelos coordenadores das 
equipes que os conduziram para a acolhedora capelinha onde, 
em seguida, Freio Aloísio (CE da equipe 04) falou com muita 
clareza sobre o signifi cado da Páscoa do Antigo Testamento até 
nossos dias.
Tivemos depois um lanche no refeitório onde os aniversariantes 
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do mês foram homenageados e, voltando para capela, uma 
interessante dinâmica levou os participantes a refletirem suas 
atitudes em relação a Jesus e aos irmãos.

Na foto acima momento dessa Confraternização Pascal.

Como ponto forte do evento tivemos a Celebração da Eucaristia 
presidida por Pe. Antônio Simplício (SCE da equipe 03) e 
concelebrada por Frei Roberto (anfitrião). Mente e espírito 
alimentados pela Palavra e Eucaristia, restava alimentar o 
corpo para o dia ficar perfeito. Então voltamos ao refeitório 
onde o Movimento (CNSE), em parceria com a casa que nos 
acolheu, ofereceu um apetitoso almoço.
Ficamos muito felizes com a presença de todos. Que Deus os 
abençoe! Paz e bem.   

Ivanilde e Brandão
Coordenador Regional de Fortaleza – CE

Retiro em Jundiaí – SP – Dia 03/07/12

Foi realizado no Educandário Dom José Gaspar dirigido pelas 
Missionárias de Cristo. Após a acolhida e o cafézinho nos 
dirigimos ao salão, primorosamente arrumado pela Madre Maria 
de Lourdes, que é Orientadora Espiritual de duas Comunidades 
e que já estava lá para nos receber. Começamos com as Laudes, 
dirigida pela Madre  e acompanhada ao violão pela irmã Márcia.
Em seguida tivemos a palestra sobre a Nova Evangelização 
proferida pelo Padre Milton Rogério Vicente, que de uma 
maneira bastante didática enfatizou os seis cenários que hoje 
mais do que nunca estão influenciando os ambientes e as 
pessoas que neles convivem. Foi uma hora em que todas(o) se 
mantiveram em silêncio, ávidas(o) por assimilarem o que para  
a maioria era a primeira vez que tomavam conhecimento desse 
assunto. Foi um momento de graça e de satisfação. Os elogios 
foram enormes e se prolongaram pela semana afora. A seguir 
foi realizada uma dinâmica de grupo, quando foram discutidas 
as propostas: 1.Como tenho sido influenciada(o) por estes novos 
cenários que necessitam de uma Nova Evangelização? 2. Como 
tenho parado para que o outro se aproxime mais de mim? 3. 
Em quais destes cenários estou mais inserida; como aproveitar 
e tirar dele pontos para pôr em prática a Nova Evangelização? 
As propostas foram bem discutidas e a conclusão excelente. A 
seguir tivemos o lanche que foi bem descontraído, caprichado e 
gostoso. Terminamos o nosso dia com a celebração da Missa pelo 
padre Adeilson Rodrigues dos Santos, auxiliado pelo Diácono 
Boanerges Camargo, Orientador Espiritual da comunidade 
02 e que esteve conosco o dia todo. Padre Adeilson, jovem, 
entusiasmado, encantou a todas(os) com sua homilia e o seu 
modo de ser.

Após a mensagem do envio e a bênção final, às 16 horas, 
voltamos para casa em estado de graça, pois foi um dia em que, 
temos certeza, Nossa Senhora da Esperança esteve ao lado de 
cada uma de nós. Obrigada a todos  que colaboraram conosco, 
em especial à Madre Maria de Lourdes e as demais irmãs do 
Educandário que nos acolhem sempre com tanto carinho. Deus 
lhe pague. 
A foto mostra um instante desse nosso evento. 

Apparecida
Coordenadora Local

Lançamento das CNSE em  Varginha - MG.

No dia 23 de junho, p.p., no salão da Igreja do Mártir São 
Sebastião, em Varginha, aconteceu o 1º ENCONTRO DE 
ACOLHIDA, com a finalidade de implantação do Movimento das 
Comunidades Nossa Senhora da Esperança, para viúvas, viúvos 
e pessoas sós.
A estruturação do referido Movimento, em Varginha, é um 
sonho antigo do incansável casal, Cleide e Valentim, que agora 
tornou-se realidade, graças ao esforço e dedicação da Sra. Maiza 
Swerts, que após receber aprovação do Sr. Bispo da Campanha, 
D. Diamantino Prata de Carvalho, convidou o casal Isabel e 
Renato para o serviço de Coordenação da CNSE, e o Padre José 
Roberto e a Irmã Clara, para Conselheiros do Movimento. Todos, 
Coordenação e as Equipes de Nossa Senhora, aceitaram esta 
missão com entusiasmo e alegria, enriquecendo ainda mais este 
agradável encontro de informação e fundação da CNSE. 
Temos certeza de que as pessoas que ali estiveram presentes e 
acolheram o convite, sentiram-se tocadas pelo amor de Deus e 
a confiança em Nossa Senhora da Esperança, para começar um 
tempo novo em suas vidas, uma nova caminhada de riqueza 
espiritual sob o olhar daquela que já não mais está no meio 
de nós, mas com certeza é a grande intercessora e inspiradora 
deste Movimento, D. Nancy Moncau. A ela nossa eterna gratidão 
e reconhecimento pelos valorosos serviços dedicados a causa 
de Jesus Cristo. 
Na foto vemos o Pe. José Roberto, a Ir. Clara, membros do futuro 
colegiado de Varginha e as pessoas que estiveram presentes e 
prestigiaram o lançamento do Movimento em nossa Diocese.

Neuza e Hélio Nascimento
Casal Comunicação - CNSE – Varginha/MG

Porto Alegre – Dia de Estudos
No dia 02/06/12 estivemos reunidos no Seminário Nossa S. de 
Guadalupe, da congregação Missionários de São Carlos, para 
aprofundar o estudo do livro verde “Proposta do Movimento - 
Resumo das Orientações Gerais”. Iniciamos com a acolhida do 
nosso SCE Pe Mauro  e da OE Ir. Nilza. Cantamos vem Espírito 
Santo, para nos iluminar; rezamos a oração a Nossa Senhora da 
Esperança e cantamos o hino respectivo.
O Paulo, da Carmem Lucia (CRR), afirmou que todos estamos 
aprendendo. E trabalhar com viúvas(os) e pessoas sós é 
uma novidade. Devemos basear nossa ação na entre ajuda e 
acolhida. Precisamos na medida do possível notícias dos grupos 
em andamento para publicarmos no nosso BLOG..
Todos os coordenadores apresentaram uma parte do livro, na sua 
maneira, o que foi um grande aprendizado e aprofundamento 



sobre as CNSE. No meio da tarde, fomos agraciados com chuva 
leve, como uma benção de Nossa S. da Esperança, pois nosso 
estado sofre com uma estiagem prolongada. 
Finalizamos o encontro com uma missa celebrada pelo padre 
Mauro, que nos motivou a nos deixar levar pelo Espírito Santo na 
caminhada da vida e do movimento das CNSE em Porto Alegre.    

A foto acima mostra membros do Colegiado                           
de Porto Alegre após a Missa de encerramento do dia.

Carmem Lúcia e Paulo
Coordenador Regional - RS

Noite de Formação – Divinópolis – MG.

Divinópolis: Reunião de Grupo na Noite de Oração         

Foi realizada no dia 18/06, nas Obras Sociais da Igreja Nossa 
Senhora da Guia, uma Noite de Formação para Coordenadores e 
integrantes de grupos, sob a Coordenação de Aparecida e Saléh 
(Coordenação local C). Teve início com um Momento de Oração 
conduzido pela Irmã Terezinha, OE do Grupo 1C – Divino Espírito 
Santo, que com muita sabedoria levou os participantes a uma 
reflexão a partir do Evangelho MT 16,13-19, sobre o sentido de 
pertença de cada um no Movimento e a um questionamento 
sobre o testemunho que estão levando para outras comunidades.
No Segundo Momento, a Auxiliadora fez uma belíssima 
introdução ao Carisma e Mística do Movimento, finalizando com 
os Compromissos, onde explanou com muita propriedade sobre  
cada  Esforço de Oração, ressaltando assim, a importância 
da vivência destes esforços para o crescimento pessoal e em 
comunidade.
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ERRATA

Nosso informativo no 28, de junho/12, na p.5, noticiou 
nossa proveitosa visita a Porto Alegre, mas incorreu 
num erro grave ao omitir o nome do Padre Mauro José 
Organista (ou simplesmente Pe. Mauro), que é SCE da 
Coordenadoria Regional e que nos deu a honra de sua 
presença na reunião com o colegiado local. Pedimos 
desculpas por essa omissão.

No Terceiro Momento, Cheila e Cristina, com suas experiências 
de Coordenação de Grupo, reforçaram todos os Pontos da 
Reunião Mensal, criando uma ótima oportunidade de interação 
entre os participantes, onde muitas dúvidas puderam ser 
colocadas e esclarecidas.
Logo após todos participaram com muita alegria do Cafezinho 
preparado pela Helena.
Nossos agradecimentos a Irmã Teresinha, pela disponibilidade, 
aos Equipistas pela grande colaboração e cada Coordenador e 
Integrante de Grupo, que com seu SIM contribuíram para que esta 
Primeira Noite de Formação acontecesse de forma tão agradável.
Que Nossa Senhora da Esperança abençoe a todos.

     Graça e Nagib
Coordenação Regional 

Florianópolis – SC - Reunião do Colegiado Regional
Ocorreu no dia 05/05/12 a 8ª reunião do nosso Colegiado 
Regional, que contou com as seguintes presenças: Helenie e 
Sérgio; Clemene e Afonso; Iliete e Sebastião; Aime e João;  Irmã 
Rosina (OE) Padre Leandro (SCER); Diácono Carlos Augusto; 
Zélia e Alexandre (Criciúma) e Arlete e Walnir (Lages).
Foi a primeira reunião com a participação do Pe Leandro que 
contou um pouco do seu trabalho na Casa de Apoio  “Vida 
Nueva”, na Enseada do Brito, que recolhe moradores de rua e 
os prepara para o retorno à sociedade, como ainda sobre suas 
atividades como capelão do Exército.
Tratamos das informações e orientações recebidas no Encontro 
de Coordenadores Regionais e Locais ocorrido em São Paulo, 
dentre eles o desdobramento das Coordenadorias por Dioceses 
nas regiões onde houvesse mais de uma Diocese, como é o 
caso de Lages e Criciúma. Essa proposta do Movimento 
foi muito bem recebida e será concretizada na medida das 
possibilidades e de maneira bem segura.

Relatamos, ainda, vários momentos desse evento, como o 
plano de trabalho para 2012, a importância dos Coordenares 
Locais terem o seu “colegiadinho”, da necessidade dos 
relatórios e da premência de se ousar um pouquinho para 
fazer o Movimento crescer. 
Cada Coordenador Local falou sobre os sucessos e dificuldades 
encontradas em sua área de atuação. Lages está com o 4° 
grupo pronto, esperando apenas um Coordenador e também 
um Orientador/a Espiritual para iniciar sua caminhada. Como 
fato a destacar entre os sucessos alcançados está o crescimento 
espiritual dos membros dos Grupos. Isso, de fato, é muito 
alentador e se insere dentre os objetivos do Movimento.
Foi uníssona a dificuldade encontrada por todos para conseguir 
um apoio mais efetivo dos equipistas, como também dos 
senhores Párocos. No que diz respeito aos Párocos, o Pe. 
Leandro sugeriu que nos contatos com os mesmos fosse dito 
que o Movimento, dentro da sua metodologia de trabalho, 
prepara as pessoas para atuar em pastorais e serviços da 
Igreja. Com isso, muito provavelmente, a colaboração dos 
Párocos poderia ser maior.
Ressaltamos que a reunião foi muito boa, rica e proveitosa. 
Marcamos para 24/11/12 a próxima reunião do nosso Colegiado, 
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a ser realizada em Florianópolis. 
Será celebrada uma missa em comemoração aos três anos das 
CNSE em Santa Catarina e alusiva ao dia de Nossa Senhora da 
Esperança.

Helenie e Sérgio
Coordenador Regional

Sessão de Formação – Recife - PE

Realizamos no dia 04/08/12 mais uma sessão de formação 
com a presença de vinte e dois participantes do movimento, 
cujo tema foi “Solidão”, abordado pela psicóloga, Drª. Sônia 
Sarmento. Contamos com a presença do nosso SCE, Pe. 
Demontier, que recebeu uma singela homenagem pelo “dia 
do Padre”. Questionou a palestrante “até que ponto minha 
solidão está me isolando”? Após a exposição da palestrante, 
foi aplicada, em pares, a dinâmica do cochicho, para que fosse 
respondido: “que aspecto me chama mais atenção na solidão”?
Expressaram-se os pares de várias maneiras e destacaram o 
bem que as CNSE têm feito nesse particular. A solidão pode 
acontecer em dado momento de nossas vidas. O importante 
é descobrir o caminho para superá-la. Encerrada a dinâmica, 
saboreamos um gostoso lanche e logo em seguida tivemos um 
pequeno momento de adoração ao Santíssimo Sacramento 
com a bênção final. Na foto a Palestrante e o Pe. Demontier 
no início dos trabalhos.

Kenia e Mario
Coordenador Regional

Seminário sobre Formação – Setor Leigos da CNBB

Coordenadores e Responsáveis pelos Movimentos e Associações presentes.

 O nosso Movimento esteve presente no Seminário promo-
vido pela Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato – Se-
tor Leigos da CNBB - ocorrido nos dias 01, 02 e 03/06/12, 
em Mariápolis Ginetta – SP. O evento foi muito proveito-
so e contou com a participação de vinte e duas Entidades 
laicas, notando-se a ausência de algumas de reconhecida 
expressão no seio da nossa Igreja. O Bispo Dom Nilton, 
Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, esteve presente na 
abertura das atividades do dia 02/06 e Dom Celso, Bispo 
Emérito da Diocese de Catanduva acompanhou o evento 
desde o seu início, presidindo, inclusive, as celebrações 
eucarísticas que houveram. No que respeita ao andamento 
do Seminário vale ressaltar que o mesmo contou com uma 

grade muito boa e foi conduzida com muita propriedade 
pelo Prof. Geraldo Aguiar, Assessor do Setor Leigos da 
CNBB. No dia 01/06, após o jantar, houve uma reunião de 
apresentação das delegações presentes e uma rápida ex-
plicação da razão desse seminário, que havia sido apro-
vado na reunião do ano passado. No dia 02/06, após a 
oração e o café da manha, o Sr. Geraldo fez a apresenta-
ção das delegações que tinham acabado de chegar e em 
seguida expôs de maneira bem objetiva as razões do tema 
“formação”, como é feita e qual o grau de prioridade na es-
cala de valores dos Movimentos e Associações. Após essa 
excelente apresentação, cada entidade teve dez minutos 
para expor sua linha de trabalho sobre esse tema, ficando 
patente o quanto a parte formativa é prioridade entre todos 
e, também, quanta riqueza fica restrita aos próprios Movi-
mentos e Associações. Houve, ainda, uma reunião de gru-
pos, que procurou detalhar os pontos comuns entre os Mo-
vimentos e os desafios que existem pela frente. Olhando 
os desafios, foi possível compartilhar o que cada entidade 
pode fazer no sentido de ajudar sua co-irmã. Entre cantos 
e orações, o Seminário foi encerrado com a “bênção do 
envio” conduzida por Dom Celso. O próximo compromisso 
envolvendo o Setor Leigos da CNBB será o IV ENEMEAL, 
que ocorrerá em Recife, nos dias 02 a 04/11/12.

Cleide e Valentim

Belém – PA – Festa Junina 
As Comunidades Nossa 
Senhora da Esperança 
realizaram o seu arraial 
de São João, denominado 
“Arraial do Compadre 
Lúcio e da Comadre 
Eunice”. Foi uma noite 
agradável que reuniu os 
membros dos grupos e seus 
familiares. Houve muitas 
brincadeiras, escolha de 
Miss e Mister Caipira, além 
da apresentação de um 
grupo de danças folclóricas da Paróquia Santa Terezinha.

 Lili e Constantino
Coordenador Regional – Belém - PA

Sexto ano de falecimento 
de D. Nancy Moncau                                                         

No dia 15/08/12, Festa da Assunção 
de Nossa  Senhora aos Céus, 
fizemos memória do sexto ano de 
falecimento da nossa  saudosa e 
querida D. Nancy Cajado Moncau, 
iniciadora no Brasil do Movimento 
“Comunidades Nossa Senhora da 
Esperança”.
Temos certeza absoluta que, 
juntinho a Nossa Senhora e de todos 
os Anjos e Santos dos Céus, estará 
sempre intercedendo por aqueles 
que se dedicam ou pertencem a esse 
Movimento que   foi sua razão de ser 

nos últimos anos de sua vida terrena. Certamente chegará o dia 
em que o  casal Moncau terá seus “méritos próprios” reconhecidos 
pela nossa Igreja e, como consequência, sua canonização. 
 Coordenação Nacional     
 

   A foto abaixo mostra a alegria que reinou   
   durante essa festança.
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CONTATOS & INFORMAÇÕES

Stand das CNSE no XI Encontro                                                       
Internacional das Equipes

foto acima mostra a visita que nos foi feita pelo Casal Jussara e Daniel, da 
Equipe da S.R. Brasil. Somos gratos a todos que estiveram conosco nesse me-
morável acontecimento das Equipes de Nossa Senhora no Brasil. Magnificat.

Como todos sabem o nosso Movimento tem suas origens nas Equipes 
de Nossa Senhora, tendo começado em 1942 com o Pe. Caffarel, 
com viúvas equipistas, logo sendo aberto para as viúvas em geral, 
espalhando-se, rapidamente, por vários países europeus. Em 2003 
D. Nancy, que foi juntamente com seu marido nossa primeira 
equipista, resolveu iniciá-lo no Brasil, incluindo no seu público alvo 
também outras pessoas sós, que são as solteiras (acima de 40/45 
anos) e as separadas que resolveram não partir para outra união. 
Surgiu dessa maneira o Movimento das Comunidades Nossa Senhora 
da Esperança, tocado e cuidado no Brasil inteiro basicamente por 
casais e viúvas equipistas.
Temos recebido, mercê de Deus, um forte apoio da Equipe 
Responsável pela Super Região Brasil e nesse evento internacional, 
o primeiro ocorrido fora da Europa, fomos contemplados com um 
Stand para divulgarmos nosso Movimento. Preparamos um Folder 
nos idiomas Francês, Inglês, Espanhol e Italiano e tivemos o maior 
prazer de receber numerosas visitas, inclusive de Sacerdotes e 
Religiosas/os presentes no Encontro.
Agradecemos os membros da Coordenação Regional das CNSE 
da Brasília que cuidaram com muito carinho do nosso Stand, 
especialmente a Irene e Lopes, Erenita e Attanázio e Dalila e Xisto.

Coordenação Nacional

São José do Rio Preto – SP                                          
Passagem da Responsabilidade
No dia 09/08, na Missa Mensal das Equipes, foi reservado 
um momento para a passagem da responsabilidade da 
Coordenação Regional das CNSE no âmbito da Diocese, 
em cerimônia conduzida pelo Pe. Leonildo Izauro Pierin. 
Deixou a função de Coordenador Regional, após quatro anos 
de trabalhos profícuos, a Wilza e Aluisio, assumindo em 
seu lugar a Ivete e Paca e também a Marta Younes, ambos 
equipistas. Farão parte do novo colegiado:
Célia e Ademir – casal secretário / tesoureiro.
Ana Rita e Manoel – casal comunicação.
Luiza e Darci – Coordenador Local em São J. Rio Preto
Maria de Lourdes e Valter – Coordenador Local em Guapiaçu.
Eronildes e Fidelmino – Coordenador Local em Votuporanga.
Edircélia e Luiz – Coordenador Local em José Bonifácio.
Estavam presentes nessa Missa, que comemorava os “30 
anos” das Equipes em São J. do Rio Preto, o Casal Provincial 
Sul II, Inez e Natalício e também o CRR da São Paulo Norte 
II, Marlene e Luiz Antonio, que fez uma bonita síntese do 
XI Encontro Internacional das Equipes ocorrido em Brasília, 
ilustrado com fotos, que a todos encantou. O ambiente 

reinante após a Missa foi de muita alegria e de extrema 
camaradagem. Aos empossados, desejamos sucesso nesse 
trabalho que, conforme dizia D. Nancy, é abençoado e 
querido por Deus, por envolver um público muito especial, 
que merece redobrada atenção nos planos espiritual, 
religioso e vivencial.

Coordenação Nacional

Respingos do nosso IV Encontro                                                
de Coordenadores - Florianópolis - SC

Coordenador Regional - Santa Catarina, Ladeados por Vera e Paulo, 
Erenita e Attanázio, Tereza, Agnes e Cleide/Valentim
Consideramos que o Encontro foi muito proveitoso, pois 
pudemos estar em contato com os coordenadores de várias 
regiões do país, com suas realidades específicas. Sentimos 
que todos têm praticamente as mesmas dificuldades.
A chegada no dia anterior foi muito boa, pois nos 
proporcionou a oportunidade de revermos e estarmos 
mais tempo com velhos amigos de caminhada e trocarmos 
experiências.
O documento distribuído foi muito bem elaborado e muito 
bem exposto.
As metas a serem atingidas foram bem compreendidas e 
possíveis de serem alcançadas.
Consideramos o local do encontro excelente; fomos muito 
bem recebidos e as acomodações também são muito boas.
A equipe de serviço esteve atenta para nos atender nas 
situações necessárias.
Só temos a registrar elogios e dizer: pena que acabou, o 
tempo foi curto, acreditamos até que se pudéssemos ficar 
mais tempo seria melhor.                

Helenie e Sérgio

DÁ-NOS A TUA PAZ!
Dá-nos, Senhor, aquela Paz estranha que 
brota em plena luta como uma flor de 
fogo; que rompe em plena noite de fogo 
como um canto escondido; que chega 
em plena morte como o beijo esperado. 
Dá-nos a Paz dos que caminham sempre, 
nus de toda vantagem, vestidos pelos 
ventos da Esperança. Aquela Paz dos 
Pobres, vencedores do medo. Aquela 
Paz dos Livres, amarrados à vida. A Paz que se partilha na igualdade, 
como a Águia e a Hóstia. Aquela Paz do Reino, que vem vindo, 
inviável e certo. Dê-nos a Paz, a outra Paz, a tua. Tu que és nossa 
Paz! (Dom Pedro Cassaldaliga)
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