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Terminamos o ano de 2012 com 190 (cento e noventa) Grupos 
espalhados por todo o Brasil, metade deles no Estado de 

São Paulo. Pretendemos no ano em curso envidar esforços para 
dar passos mais largos e expandir, de maneira segura, onde 
isso se mostrar possível. Importante é dizer que o Movimento 
está devidamente estruturado, conforme se percebe com uma 
simples vista d’olhos em nosso Site – www.cnse.org.br, tanto 
na sua parte consultiva (documentos que versam sobre o nosso 
público alvo), como na normativa (instruções detalhadas para 
funcionamento), linha temática – etc.

No dia 28/04/13 teremos o V Encontro de Coordenadores 
Regionais e Locais, ainda parcial, um dos principais eventos 
do nosso Movimento, onde serão apresentadas orientações e 
sugestões diversas, além de reuniões de Grupos para se discutir 
assuntos relevantes e pertinentes ao que ocorre no âmbito de 
nossas Coordenadorias Regionais. O objetivo principal é que 
haja uma grande troca de ideias e partilha de experiências que 
possam ser úteis para todos os envolvidos com o Movimento, 
inclusive Conselheiros e Orientadoras/es Espirituais. Neste 
ano estaremos sintonizados ao que pede a nossa Igreja no que 
respeita ao “Ano da Fé”, instituído pelo Papa Bento XVI, para 
comemorar os 50 anos do inicio do Concílio Vaticano II. 

Trata-se de um tempo para renovar a fé que recebemos e para 
tanto todos os organismos vivos da Igreja estarão irmanados 
com essa fi nalidade, como as Congregações e Ordens 
Religiosas, Institutos Seculares, Movimentos, Associações, 
Setor da Juventude, Setor Estudantil (universitário), os Novos 
Movimentos e as nossas Paróquias, que representam a face 
mais visível da Igreja, como “Comunidade de Comunidades”.

O desafi o é “ousar o Evangelho” e nós esperamos fazer a nossa 
parte com esse público muito especial representado pelas 
Viúvas e Viúvos em geral, e as demais pessoas sós, ou seja, as 
Solteiras e Separadas que romperam o seu casamento e  optaram 
por viver sós, cuidando dos fi lhos, do trabalho e dos demais 
afazeres do seu dia a dia. O Ano da Fé é uma ocasião para que 
nossos Grupos renovem e aprofundem sua fé, alimentando-a 
na Palavra de Deus, na Oração interior, na Ascese (Regra de 
Vida), na Eucaristia e numa vivência mais concreta na vida 
do Grupo ou da pequena Comunidade eclesial, que é o seu 
próprio Grupo. Agradeçamos a Deus e sejamos os primeiros a 
propagar as graças especiais e os benefícios que cada uma e 
cada um recebem por participar do Movimento “Comunidades 
Nossa Senhora da Esperança”.

Estamos vivendo e celebrando de Outubro de 2012, até a 
festa de Cristo Rei de 2013, a convite do Santo Padre, o 

Papa Bento XVI, o ano da FÉ.

Este é um tempo de refl exão e reavivamento deste maravilhoso 
Dom de Deus em nós. No Brasil a Igreja nos convida, neste 
ano, durante a quaresma, para um amadurecimento da Fé com 
uma proposta de animar e valorizar a participação do jovem na 
missão que Jesus Cristo confi ou à sua Igreja:- “Ide e Anunciai o 
evangelho a toda a criatura”.

As Comunidades Nossa Senhora da Esperança procuram 
desenvolver esta missão valorizando a vida daqueles que, 
um dia, viveram todo este ideal e sonho de construção de 
um mundo mais justo, humano, e solidário. E hoje, após uma 
vida inteira de dedicação e amor pelo reino, se encontram 

V ENCONTRO PARCIAL DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS
No dia 28/04/13 teremos o nosso V Encontro ainda parcial de Coordenadores Regionais e Locais, destinado 
aos que exercem essa função no Movimento, menos os da Região Norte e Nordeste, cuja vinda é facultativa, 
devido a distância e custo de deslocamento. Poderão se fazer presentes também Conselheiros e Orientadoras/es 
Espirituais, como outras pessoas que ocupem funções no Colegiado Regional, a critério do próprio Coordenador 
Regional.
Será realizado no Instituto Salesiano Pio XI, sito à Rua Pio XI 1100 – Alto da Lapa – SP – mesmo local dos encontros 
anteriores, com início previsto para as 7:30 horas e término por volta das 16:00 horas. 
Aos que vierem na véspera (dia 27/04) e de locais distantes será oferecido, jantar e pernoite no próprio local do 
evento. As inscrições deverão ser feitas, impreterivelmente, até o dia 15/04/13.
Nossa expectativa é que tenhamos um grande número de pessoas presentes.

numa situação de vida diferente e especial. A eles devemos  
voltar nosso olhar com carinho, pois são jovens maduros e 
experientes cheios de valores importantes para a vida num 
mundo tão marcado pela indiferença e pelo relativismo e, que 
mesmo assim, cremos e temos a esperança de que os jovens 
de hoje, com os jovens de outrora, maduros e experientes 
de vida, somando os conhecimentos modernos e valores de 
fé e vida, é possível realizar a proposta de Jesus Cristo de 
“construir um mundo mais humano”, tornando o Reino de Deus 
uma realidade entre nós; homens e mulheres de Fé, discípulos 
amados e testemunhas de Jesus Ressuscitado. 

Pe. Leonidlo Izauro Pierin
SCE da Coordenadoria Regional                                                              

da Diocese de São José do Rio Preto-SP
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Retiro de Brasília - DF
A primeira edição do Retiro Espiritual das CNSE-DF, ocorreu 
no dia 21/11/12 e foi uma verdadeira bênção de Deus. Foi 
realizado no Auditório da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e 
Nossa Senhora das Mercês.

O tema: “Ano da fé: tempo propício” serviu para inspirar 
o pregador que, brilhantemente, desenvolveu o lema: 
“Fortalecidos em Cristo, nossa esperança”, distribuído em três 
meditações: “Fortalecidos”, “em Cristo” e “nossa Esperança”.

 O pregador: Pe. George, Conselheiro Espiritual da 
Coordenadoria Regional e também pároco da Catedral 
Arquidiocesana de Brasília – DF, levou a Palavra de Deus para 
todos que o receberam de muito bom grado.

A Missa, as Meditações, as Orações individuais (desertos), o 
Terço meditado (caminhando) e a Partilha foram momentos 
fortes e inesquecíveis.

O Colegiado Regional está de parabéns pelo sucesso do evento. 
Todos trabalharam muito, mas valeu a pena. Só temos que 
levantar as mãos para céu agradecer à Deus e, como a canção, 
dizer: “Eu vim de longe para encontrar o meu caminho tinha 
um sorriso e o sorriso ainda valia achei difícil a viagem até 
aqui, mas eu cheguei, mas eu cheguei.“ Obrigado Senhor, 
valeu a pena!

Queremos agradecer ao nosso pregador Pe. George porque 
comprou o nosso projeto, em todos os sentidos e, durante o 
Retiro, demonstrou carinho e apoio. Nosso muito obrigado aos 
Coordenadores Locais e Coordenadores de Grupos que não 
mediram esforços para que esse evento se tornasse realidade.

Agradecemos as vinte e sete viúvas e pessoas sós que estiveram 
conosco neste evento. 

Dalila e Xisto
Casal Comunicação

Retiro de Recife – PE
Com trinta e sete participantes, realizamos no dia 20/10/12 
nosso retiro anual, no Centro de Evangelização Damas, tendo 
por tema: “Quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais 
terá sede” (Jo. 4,14).
Tivemos como pregador nosso SCE, Pe. Francisco Demontier, 
que inicialmente nos convidou para assistir uma dramatização, 
da passagem bíblica, “Jesus e a Samaritana”, encenada por 
dois alunos do Colégio Salesiano.

Em seguida nos dirigimos à sala de reunião, onde Luizinha fez 
uma dinâmica, falando da água e distribuindo-a em pequenos 
cálices as pessoas presentes. Logo após Pe. Demontier tomou 
a palavra, motivando nossa refl exão para o “deserto”. Falava 

que chegamos aqui com nosso poço vazio, e que deveríamos 
enchê-lo com água viva. Mostrou-nos que o tempo de Deus 
é o kairós, o tempo da graça, e que não devemos deixar a 
graça de Deus passar. Ressaltou que a experiência de Deus 
está no encontro e, através dele, muitos tiveram suas vidas 
transformadas. Advertiu-nos que não devemos questionar o 
“por que”, mas o “para quê”. Quem experimentar o encontro 
pessoal com Cristo terá a certeza da cura.
A samaritana após ter saciado sua sede física e encharcado sua 
sede espiritual com a água viva, passou a ser missionária no 
meio do seu povo, levando Jesus a ser conhecido. Vimos que a 
força transformadora de Jesus leva ao perdão. A mulher estava 
ali para pegar água para beber. Outro aspecto interessante 
colocado é que aquela mulher era uma insatisfeita, pois tivera 
cinco maridos, estava no sexto e ao encontrar Jesus, que seria 
o sétimo, encontrou a perfeição e a razão para sua existência. 
Aos poucos Jesus foi despertando nela a outra sede (espiritual). 
Será que tenho essa sede? Ou essa fome? Devemos pedir a Jesus 
que fomente em nós essa fome e essa sede.
O catecismo nos diz que Jesus tem sede de nós, para que 
tenhamos sede Dele. Jesus se alegra, quando vamos ao seu 
encontro. Só Ele tem essa água viva, que nos faz participar das 
Comunidades Nossa Senhora da Esperança.
Seguiu-se o “deserto” e, logo após o almoço, voltamos 
a nos reunir no salão para ouvir os depoimentos do que foi 
vivenciado no deserto, fazendo o Pe. Demontier o arremate 
fi nal. Na continuidade tivemos um momento de adoração e a 
Celebração Eucarística. 
Feitos os a gradecimentos de praxe, foi apresentado o novo 
casal coordenador das CNSE na Arquidiocese, Toinha e George, 
cuja posse ocorrerá no próximo dia 05/11/12. 
Todos levaram para suas casas uma garrafi nha contendo água 
benta, como lembrança desse nosso encontro. Como sempre, 
fi zemos nossa confraternização com um saboroso “lanchão” 
com as guloseimas trazidas pelos participantes. 
                                              

Kenya e Mário
     Coordenação Regional - Recife

Retiro de Petrópolis - RJ

“Quando nossa fé vacila,   
Quando somos tentados a desesperar,

  Senhora da Esperança, intercede por nós”

Como acontece todos os anos, realizou-se no dia 15 de 
Agosto/12, no Instituto Teológico Franciscano, mais um retiro 
espiritual das CNSE Comunidades Nossa Senhora da Esperança 
da Cidade de Petrópolis - RJ.
“A vida como Dom e Graça” - foi o tema abordado neste 
ano. Sob a direção do Frei Sandro, que gentilmente aceitou 
o convite, e coordenação da Rosa e Lúcia, passamos um dia 
maravilhoso de recolhimento, introspecção e bênçãos.
Frei Sandro, de maneira brilhante e atenciosa, emocionou 
e enlevou a todos. Foi gratificante. Em vários momentos 
sentimos que, cada vez mais vale a pena viver, não importa 
a idade, participar da vida comunitária, repartindo amor, 
juntando forças, acreditando que tudo dará certo, com a 
graça de Deus.
A emoção e a alegria foram externadas ainda mais, com os 
cânticos, escolhidos especialmente para o retiro, executados 
lindamente no violão por Frei Marcos Prado, estudante 
Franciscano. Também fomos presenteadas com vídeos, com 
imagens de pura beleza e encantamento, que fez reacender 
em nós a vontade de preservar aquilo que de graça Deus nos 
oferece, que é a natureza criada por Ele.
Na dinâmica do evento nos dividimos em grupos, partilhamos 
os temas propostos, concluindo o quanto Deus nos ama ao 
nos dar o maior dom: o dom da Vida. O retiro foi finalizado 
com a Santa Missa. Encontramos como este suscita em nós 
a importância de estarmos mais juntos ao próximo para 
chegarmos cada vez mais, perto de Deus, “ sendo guiados por 
Tua mão, em Tua lei, em Tua Luz.
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Obrigado a todos que colaboraram para que mais um retiro 
fosse realizado.
Deus nos abençoe. Nossa Senhora da Esperança interceda por nós 
e, até o próximo encontro. Um momento desse retiro registrado 
na foto abaixo

  Oleci Simões 
CNSE - Itaipava - Petrópolis - RJ

     

Retiro em Fortaleza                                                                                                       
e Posse nova Coordenadoria Regional
No dia 21/10/12 realizou-se o retiro das CNSE no Centro de Reuniões 
da Comunidade dos Vicentinos em Fortaleza-CE. Foram feitas 
duas palestras, sendo uma sobre a vocação para espiritualidade, 
proferida por Ivanilde e Brandão e a segunda sobre fraternidade, 
proferida por Frei Aloisio Albuquerque. Houve a missa celebrada 
por Pe. Pedro Vicente, tendo no ofertório realizado a posse dos 
novos responsáveis regionais, a saber: casal Menta e Ednardo e 
Oscar. Na oportunidade Ivanilde e Brandão fizeram sua entrega 
de cargo. O dia foi todo animado com um almoço e lanches, bem 
como, recitação de terço e uma dinâmica de grupo, feita por 
Clarissa. Ressalte-se a dedicação de outros casais coordenadores 
na preparação do almoço e também de na confecção de pastas 
para orientar os participantes. A foto abaixo mostra um momento 
da posse dos novos responsáveis pela Coordenadoria Regional de 
Fortaleza - CE

Oscar Gross – Membro da
Coordenadoria Regional CE

Retiro de Belém – PA – Nov/12
Todas as vezes que sou convidada a fazer um Retiro, penso logo 
em dias que ficarei retirada do mundo da conversação e da vida 
social. Assim foram os dias 10 e 11 de novembro/12, nos quais 
as/os participantes dos grupos que compõem o Movimento 
das Comunidades Nossa Senhora da Esperança na cidade de 
Belém, PA, viveram o seu Retiro Anual. Os espaços em que o 

mesmo realizou-se, a Capela do Colégio D. Bosco e sua sala 
de multimídia já propiciavam um ambiente de meditação e de 
silêncio que marcaram a metodologia nos dois dias de Retiro. 
O pregador foi o Padre Roberto Cavalli, Conselheiro Espiritual 
do Grupo 02. O tema abordado foi o “Ano da Fé”, tendo como 
sub-tema “Cristão com Fé, tem o olhar de Deus no Coração”. 
Foram dias em que falamos e vivemos momentos de sinais da 
nossa. Fé na Missa de Abertura de onde cada participante saiu 
(da Capela para a sala) com uma vela acesa para simbolizar a 
luz que iria iluminar a sua Fé, na Adoração ao Santíssimo ao 
final do primeiro dia e no segundo dia com a reza do Terço e a 
Missa dominical. Cada Meditação foi intercalada com citações, 
leituras de passagens da Bíblia, cânticos e ao final o pregador 
propôs questões para orientar o momento de interiorização 
de cada um.  Meditamos o que é a fé, seus fundamentos e 
sinais e como está em nós e no ambiente em que vivemos? 
Transmitimos a fé que recebemos e o que é preciso melhorar? 
Na parte da tarde o Pregador abordou a questão “o Cristão com 
fé tem o olhar de Deus no coração”, destacou a liberdade e 
as fraquezas humanas, o pecado e o amor de Deus, a certeza 
de que somos pecadores, mas podemos buscar a santidade, 
pelo amor incondicional de Deus. Como olhamos Deus? Já nos 
revoltamos com ele? Sei do amor que Deus tem para comigo? 
Foram questões para o momento de Meditação. No segundo 
dia o Pregador falou de “A vida com Fé” e “Maria Mulher de 
Fé” e aqui meditamos sobre o que fazemos para permanecer 
firme na fé. Conheço a minha fé, a minha doutrina? Acolho as 
determinações da Igreja? Conheço os documentos da Igreja? 
Colocamo-nos inteiramente para Deus, como fez Maria ou 
colocamos condições para Deus? Após a Missa e a benção 
final voltamos para casa em estado de graça, na certeza de 
que o Retiro nos propiciou rever a caminhada de cada um na 
construção da sua Fé, o que precisa fazer para perseverar na 
Fé e a certeza de que a Igreja é a nossa Fé e Compromisso. A 
foto mostra as participantes atentas as palavras do Pregador.

                        Odinéia Teles Figueiredo
Coordenadora do grupo 03 – Nossa Senhora da 

Esperança Rainha da Paz
Anjo Visitador dos Grupos 01 e 04 - Belém - PA

Vinhedo – SP
Visita ao santuário de Nossa Senhora de Schoenstatt
Os grupos I e II das CNSE de Vinhedo-SP se uniram para 
fazer uma visita ao Santuário de Nossa Sra. de Schoenstatt, 
localizado na aprazível região de Atibaia-SP.

Em 1972, foi erguida ali uma Capela que é a reprodução fiel da 
existente na Alemanha e que se tornou centro de peregrinação 
e oração. As participantes conheceram também a nova Igreja 
das Irmãs de Maria de Schoenstatt, onde rezaram um terço de 
entrega e gratidão pela vida, pela proteção de Nossa Senhora 
e pela alegria de pertencer às CNSE. Em seguida, visitaram o 
Santuário, construído para abrigar até 5000 fiéis, durante as 
comemorações.

Após estes momentos de oração, todas rumaram à Atibaia, 
para conhecerem a sua famosa Festa do Morango e das Flores, 
num passeio que uniu o lazer à amizade. Todas puderam se 
encantar com o Pavilhão de Exposições das flores e das frutas 
e saborearam o delicioso pastel de morango.
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28/09/2012: visita à TV Século 21 – Valinhos – SP.
No dia 28 de setembro/12, às 7:00 h, novamente os dois 
grupos se encontraram, para participar da Missa na Associação 
do Senhor Jesus, que neste dia, foi celebrada pelo Pe Eduardo 
(Presidente da TV século XXI)  com o  Bispo Dom Irineu, o 
qual fez uma homilia que tocou o coração de todos os 
presentes, valorizou a convivência em pequenos grupos para 
o fortalecimento da fé, ressaltando  em rede nacional,  que 
CNSE faz esse papel.
Depois deste momento de reflexão, os dois grupos tiveram a 
oportunidade de conhecer as dependências da TV Século 21, 
um canal que aborda os temas mais profundos da Igreja e dos 
ensinamentos de Jesus, revelando a importância da oração, 
através da reza diária do Terço e da milagrosa Novena das 
mãos ensanguentadas de Jesus.
 

Maria Inês R. A. D’Avilla
Grupo II - CNSE Vinhedo

       São Paulo

Tarde de Oração no ABCD
Aconteceu na tarde de 27/1012, na Igreja Nossa Senhora da 
Fé, Parque Marajoara II, em Santo André a tarde de oração 
promovida pelo Grupo Nossa Senhora da Alegria. O evento foi 
muito proveitoso, com momentos de profunda espiritualidade 
e também de confraternização. Iniciou-se com o Terço e em 
seguida foi a celebrada a Santa Missa pelo Pe. Ângelo. Nosso 
muito obrigado a toda a comunidade da Paróquia, ao Pároco 
Pe. Angelo, à Irmã Cleidinei, Orientadora Espiritual do Grupo, 
às Coordenadoras Maria de Lourdes e Helena, pelo empenho 
e dedicação. Adoramos, estava muito bem organizado. Nossa 
Senhora da Esperança, rogai por nós. A foto mostra o Grupo 
reunido após a Missa.

Agnes e Ivan – Coordenador
                             Regional

Retiro de Pesqueira- PE
Guiados pelo Espírito Santo, vivenciamos nosso retiro, que 
teve como tema O Ano da fé, no dia 24/11/2012, no Colégio 
EREJAM, cedido gentilmente pelo gestor. Tudo transcorreu num 
clima de muita fraternidade. Na ocasião estiveram presentes: 
o Grupo Mª de Nazaré e o Grupo Irmã Dulce. Contamos também 
com a presença do conselheiro espiritual Pe. Luiz Carlos Fires 
Diniz e do casal coordenador local Liliane e Evandro. Este 
retiro nos proporcionou momentos de reflexão e renovação 
espiritual. 
A fé é dom de Deus, mas também é decisão. O nosso testemunho 
de vida mostrará que a fé e a esperança caminham juntas 
e nos levam a uma verdadeira caridade. Fomos incentivadas 
a voltar a beber nas fontes da fé que professamos. Ao final 
todas receberam o credo Nisceno, ao qual o Papa nos pede 
para rezarmos no Ano da Fé. Nossa Igreja é rica, pois temos a 
presença de Jesus eucarístico e uma mãe que caminha sempre 
conosco: Maria.
Agradecemos a Santíssima Trindade e a N. Sra. da Esperança por 
este retiro ter acontecido, pois realmente pôde-se perceber 
a presença divina nas pessoas de grande generosidade que 
contribuíram conosco. A foto abaixo mostra as participantes 
desse retiro.
                                                

Liliane e Evandro
Casal Coordenador Local – Pesqueira/PE

Dia de Reflexão – Campinas - SP
Sob a coordenação do Padre José Allem, Conselheiro Espiritual 
do Setor A das ENS. de Campinas, 40 participantes, entre 
membros e Dirigentes das Comunidades Nossa Senhora da 
Esperança de Campinas se reuniram no dia 17 de outubro de 
2012, na Casa de Retiros da Betânia Franciscana, para o seu dia 
anual de reflexão (Mini-Retiro) espiritual. O tema escolhido foi 
“2012: O Ano da Fé”.
Após a abertura e a oração da manhã, participamos de 
palestras, reflexões pessoais, grupos de reflexão, momento 
mariano, almoço, lanches, momento de lazer, preparação e 
celebração da Eucaristia e avaliação das participantes sobre 
o encontro.
Antes de entrar propriamente no tema proposto, Pe. Allem 
reiterou sobre a necessidade do retiro anual, enfatizando a 
frase do Padre Caffarel “Você é esperado(a) por Deus. Ele 
está ai para lhe dar confiança, para curar suas feridas, para 
preencher seus vazios”. 
Em três momentos diferentes, Padre Allem falou sobre o Ano 
da Fé, instituído pelo Papa Bento XVI. Sobre o sentido da fé; 
como se entende e como se vive a fé; quais as dificuldades 
para a vivência da fé na situação de vida de cada cristão e em 
especial de cada uma das participantes; as diversas formas de se 
vivenciar a fé: com animação, com esperança, com convicção, 
abertas para crescer, com interesse e alegria. Discorreu, 
ainda, sobre os quatro módulos apresentados pelo Catecismo 
da Igreja Católica sobre a Fé: O que cremos (O Credo), O que 
celebramos (A Eucaristia), O que vivemos (os Mandamentos) e 
como oramos (O Pai Nosso). Enfatizou sobre as necessidades 
de cada uma em conhecer melhor esses módulos e sobre as 
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dúvidas mais freqüentes encontradas. Com a ajuda de rico 
material áudio visual, o palestrante mostrou o caminhar da 
Igreja nesses 50 anos do Concílio Vaticano II e dos 20 anos 
da publicação do Catecismo da Igreja Católica.  No final foi 
estabelecido que cada participante procurasse assumir um 
compromisso concreto de vida em relação à Fé. Compromisso 
esse que será retomado no Retiro Espiritual de 2013, por 
ocasião do encerramento do Ano da Fé. Com a celebração 
solene da Eucaristia, na qual renovamos nossa Profissão de Fé, 
encerramos nosso “Dia de Reflexão” de 2012. 
  

Nancy e Benjamin
Coordenador Local - Campinas - SP

Retiro em Criciúma - SC
O Nosso retiro aconteceu no dia 14/10/12, com início às 08 
horas e término às 16 horas, com a Santa Missa e a presença 
especial dos familiares. Participaram as integrantes dos 
Grupos Madre Tereza Michel, Nossa Senhora Rainha da Paz e 
Grupo Dona Nancy Moncau. Foi um retiro diferenciado pela 
participação dos casais da ENS. O tema do nosso retiro foi “o 
perdão”. Fizeram parte de sua organização: 
• Casal Coordenador Regional da Diocese de Criciúma - Zélia e 

Alexandre (equipista)
• Casais Coordenadores dos Grupos: Sonia e Josemir, Sirlei e 

Ivo e Margarida e Délcio – todos equipistas.
• Casal espiritualizador e Palestrante do retiro: Dirce e 

Valcedir (equipista)
• Equipe de Animação: Casal Andréia e Jeverson, Silvana 

(equipistas)
• Apoio e Cozinha – a cargo de equipistas 
• Missa de Encerramento: Pe. Gallato 
• Presença do Bispo Dom Jacinto. Que também é conselheiro 

de uma equipe.
• O café da manhã e o almoço (excelente) foi uma doação das 

equipes de Criciúma
• Lembrancinhas: Também doadas por dois casais equipistas.
Como Coordenadores Regionais das CNSE no âmbito da Diocese 
de Criciúma estamos muito satisfeitos pelo apoio total da nossa 
Família que se chama “Equipes de Nossa Senhora”. 

Na foto vemos um momento desse Retiro.

 Zelia e Alexandre                                                                                                                                        
                       Coordenador Regional de Criciúma 

Retiro de Goiânia - 02/12/12
O nosso retiro foi muito bom e iniciou as 8:00 hs com um 
gostoso café da manhã. Após isso fomos para a Sala de 
Palestras e a Irmã Patrícia, com seu alegre violão, descontraiu 
todos com uma interessante dinâmica. A Irmã Maria das Graças 
conduziu a reflexão cujo tema era A FÉ, com uma explanação 
muito oportuna e interessante, já que estamos vivenciando, 

a pedido do próprio Papa, o Ano da fé. Ela enfatizou que o 
nosso Movimento está “adiantado” , pois mesmo antes disso, 
os Grupos de Goiânia e também do resto do Brasil, já haviam 
estudado as Apostilas do Credo (Artigos do Credo), material 
rico e extremamente importante para o exercício da fé. Após 
essa exposição foram formados os seguintes grupos:
Cantinho da Leitura diária: Conduzido pela Irmã Sandra;
Cantinho da meditação: Conduzido pelo casal Letícia e Ronaldo.
Cantinho da oração: Conduzido pela Irmã Patrícia.
Cantinho da regra de vida: Conduzido pelo casal Jurandir e 
Tereza. 
Cantinho da Eucaristia: Conduzido pelo casal Nely e Everaldo.
O importante é destacar que cada “cantinho” estava arrumado 
de maneira a lembrar os compromissos propostos pelo 
Movimento. Tivemos logo em seguida a Santa Missa, celebrada 
pelo Padre João Batista, que fez uma linda homilia sobre 
a Fé, tema do nosso Retiro. O nosso almoço foi delicioso e 
depois voltamos a sala de palestras, onde a Irmã Patrícia, 
com seu violão, fez mais uma interessante dinâmica para 
nos reinserir no tema do retiro. No momento seguinte houve 
uma explanação pela representante de cada Grupo sobre o 
que de mais importante havia acontecido em seu Grupo. Foi 
um momento muito rico, onde elas falaram de sua vivência, 
experiências e também tiraram algumas dúvidas. O ponto 
alto da parte da tarde foi a dinâmica “colcha de retalho” , 
onde cada uma pegou um pedaço de pano e foi costurando até 
formar uma colcha. Elas conversavam entre si, contando casos 
de suas vidas. A irmã fez um fechamento da dinâmica como 
que se cada quadradinho de tecido fosse uma participante e 
a importância de cada um e de suas diferenças.Terminamos 
com um gostoso lanche e entregas de lembranças e cartões 
de Natal. Foi um Domingo com a presença de Jesus e de Nossa 
Senhora da Esperança. A foto mostra todos os participantes de 
nosso Retiro.

 Simone e Luiz
Coordenador Regional

           
               
Homenagem – Dona Odete
Às vezes nós brigamos com tempo para que ele não nos alcance, 
porém, quando ele já está adiantado, nós nem queremos saber 
de tempo, porque não temos tempo para pensar em tempo... 
Que maravilha, dona Odete, a senhora é uma pessoa feliz, não 
apenas pelos anos acumulados, mas pela família exemplar que 
Deus permitiu para a senhora conduzir nestes lindos anos de 
existência.
A vida nem sempre é generosa com as pessoas, mas a senhora 
soube passar seus dias, sempre com muita alegria e vontade 
de viver. As dificuldades no seu dia-a-dia foram transformadas 
em conhecimentos salutares, que a senhora soube transmitir, 
através de seus gestos de amor e carinho, aos seus filhos, netos 
e bisnetos como incentivo de experiências bem vividas. 
Dona Odete, nós pouco sabemos de sua vida, mas através de 
seus filhos, podemos dizer que somos felizes pela sua amizade 
e pelo carinho que encontramos no seio da sua família. Nós 
costumamos brincar que a senhora é responsável por todas 
as alegrias contidas em cada festividade, que se celebra o 
Dom da Vida em sua família. Por ser a Matriarca, saiba que 



em nossos corações também batem algumas fagulhas deste 
amor que aprendemos cultivar durante o tempo em que nos 
relacionamos com sua família.
Parabéns, dona Odete, palavras não são suficientes para 
expressar o que sentimos pela senhora, portanto, só queremos 
dizer que te amamos muito, tanto quanto seus filhos e filhas...

Seus amigos, Genoveva, Tarcísio,
 Eric, Thaís, Talita, Gabriel, Beatriz.

Taubaté, 
17 de novembro de 2.012.

Posse Coordenadoras de Grupo    
e do novo Casal Local – Vinhedo - SP
No dia 2 de dezembro os dois Grupos das CNSE realizaram 
uma tarde formação coordenada pelo casal local de Vinhedo, 
Mara e Dado, e com a orientação de Dom Filipe, OSB. Dentro 
das atividades estavam previstas a Missa com posse das novas 
Coordenadoras de Grupo, Maria Clara e Madreselva, e também do 
novo Casal Local de Vinhedo, Sônia e Antônio e, para finalizar, 
a festa de confraternização entre todos os participantes. Nossos 
agradecimentos: à equipe do Siloé, Dom Osvaldo, Dom Filipe e 
Dom Paulo, pela sempre disponibilidade em atender prontamente 
as CNSE.  À Thereza e Hector – CRS de Vinhedo - pela participação, 
presença e apoio ao Movimento. Às novas coordenadoras de grupo 
pelo sim em aceitar este novo trabalho. À Ir. Nadir, prestimosa 
e zelosa Orientadora Espiritual dos Grupos. Ao novo casal local 
– Sônia e Antonio - por aceitar esta missão de levarem avante a 
proposta do Movimento. Finalmente um agradecimento especial 
à Mara e o Dado, pela dedicação que deram nestes três anos a 
frente do Movimento em Vinhedo, dando ao mesmo uma nova 
dinâmica. 

A Foto mostra os empossados juntamente com Ir. Nadir 

Ana Cláudia e Fernando  
Coordenador Regional – Campinas 

Passagem da Coordenação Regional – Recife - PE
No dia cinco de Novembro/12 assumiu a Coordenação Regional 
das Comunidades Nossa Senhora da Esperança na Arquidiocese 
de Olinda e Recife o casal equipista Toinha e George, em 
substituição ao casal Kenya e Mario. A cerimônia aconteceu no 
Santuário do Sagrado Coração de Jesus, no Colégio Salesiano do 
Recife, na presença de alguns membros participantes das CNSE 
e casais das ENS que atuam como Coordenadores dos grupos 
Também se fez presente o casal da Coordenação Nacional 
Cleide e Valentim.   
A Celebração Eucarística foi presidida pelo Conselheiro 
Espiritual Regional Pe Francisco Demontier Távora - SDB. O Casal 
da Coordenação Nacional Cleide e Valentim após a Celebração 
Eucarística deu posse ao movo casal Toinha e George como 
também ao Sacerdote Conselheiro Espiritual Pe Demontier. 
O novo Casal Regional demonstrou sua felicidade em poder 
doar-se a essa missão de ajudar a pessoas sós a louvar e servir 
a Deus, a buscar insistentemente novos caminhos que levem 

a Cristo, a renovar a confiança e a esperança de uma vida 
digna, sob a proteção materna de Nossa Senhora. Testemunhar, 
em âmbito nacional, que se pode viver cristãmente as alegrias 
da vida, dom gratuito de DEUS, incorporar no dia a dia essa 
máxima do Padre Caffarel, considerado “Profeta do século 
XX”, que diz textualmente o seguinte: “Que Deus esteja em 
sua casa e seja o primeiro a ser buscado, o primeiro a ser 
amado e o primeiro a ser servido”.
Enfim, agradecemos a Deus, pois a nossa maior alegria foi 
poder dar continuidade ao sonho de D.Nancy Moncau que se 
tornou realidade nas CNSE. Ela contava com o apoio das ENS, 
visto que quando lhe chamaram a atenção de que “A messe 
era grande e os operários eram poucos” ela respondeu que 
“confiava e contava” com o apoio das Equipes espalhadas em 
todo Brasil. Na foto abaixo um momento da transmissão da 
responsabilidade.
                                                                        

Kenya e Mário L. Bandeira 
Recife - PE

Coordenadoria Regional do Rio de Janeiro 
Desmembramento e Posse
Foi com muita alegria que encerramos o ano de 2012. 
Agradecemos a Deus por mais um ano de trabalho, pelo 
cumprimento dos eventos propostos em nosso Calendário e a 
possibilidade de percebermos que na verdade o importante 
não foi apenas o que se fez e o que se preparou, mas o que 
aconteceu dentro de cada coração: o amor, a acolhida, o 
compromisso da participação aos eventos. Esses, sem dúvida, 
foram os pontos altos do nosso ano. Entretanto, outras metas 
importantes foram alcançadas e que ao final do ano, pudemos 
consolidar:

Coordenadoria Regional de Petrópolis

A foto mostra os empossandos de Petrópolis.

No dia 4 de dezembro, em Petrópolis, por ocasião da Missa de 
Encerramento e Ação de Graças, representando a Coordenação 
Nacional, demos posse ao casal equipista Rosa e Rubem Junho 
como Casal Coordenador Regional e a viúva equipista Lúcia 
Vasconcellos como Coordenadora Local, oficializando assim 
mais um desdobramento por Diocese, aqui no Estado do Rio de 
Janeiro. A bela Celebração Eucarística aconteceu na Igreja dos 
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Sagrados Corações da mesma cidade e foi presidida pelo Frei 
Luiz Flávio Adami (amigo das CNSE). Desejamos a todos que 
tomaram posse muito sucesso em suas novas missões, assim 
como as bênçãos especiais de Nossa Senhora da Esperança seja 
uma constante em suas vidas. 

Coordenação Local
No dia 24 de novembro, na paróquia dos Sagrados Corações, 
com Celebração Eucarística presidida pelo pároco Padre 
Geraldo Abílio Ribeiro (amigo das CNSE) aconteceu a Missa de 
Encerramento e Ação de Graças,quando demos posse a viúva 
equipista Josefina Vargas, que com alegria e entusiasmo 
assumiu a Coordenação Local no âmbito da Barra da Tijuca, 
Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá.

                     Vera e Paulo Roberto
Coordenador Regional

OIV ENMEAL – Encontro Nacional de Movimentos, 
Associações e Novas Comunidades - Setor Leigos 
da CNBB – Recife – PE – 02 a 04/11/12
Participaram desse Encontro cerca de 280 pessoas entre leigos 
e leigas, religiosos, presbíteros e 10 bispos, reunindo diversas 
formas de organização do laicato do Brasil. O evento teve 
ainda o apoio do Conselho Nacional do Laicato do Brasil (CNLB). 
Nosso Movimento esteve representado pelo Pe. Demontier, 
Kenya e Mário, Toinha e George (ambos de Recife) e ainda 
pela sua Coordenação Nacional a cargo de Tereza P. Shoshima 
e Cleide e Valentim Giansante. O “pós Concílio”, embora 
todos reconheçam que muito ainda há por fazer, rejuvenesceu 
a Igreja dando-lhe nova vida e ardor missionário. Nesse 
contexto estão também os jovens que estão se preparando 
para a Jornada Mundial da Juventude que acontecerá este ano 
no Rio de Janeiro, cujo momento máximo será o “encontro” 
com sua Santidade o Papa Bento XVI.    

Vista parcial do Auditório com  a delegação das CNSE – Pe. Domontier é 
o primeiro à esquerda (de óculos)                                                  

O Tema desse Encontro foi o Concílio Vaticano II: Carisma, 
Compromisso, Participação e Organização. Para que houvesse 
um melhor aproveitamento desse grandioso evento, o Setor 
Leigos da CNBB, sempre atento, distribuiu previamente aos 
dirigentes e coordenadores das expressões laicais e também 
aos ministérios de Vida Consagrada, seis apostilas que seriam 
referências tanto nas palestras, como nas reflexões em Grupos 
e nas Oficinas de trabalho. Esse material foi de uma riqueza 
ímpar e seus autores foram muito felizes ao abordarem 
assuntos como a “Fundamentação teológica a partir do 
Concílio Vaticano II”, “Os Cristãos leigos na sociedade e a 
Igreja no Novo Milênio”, “Os Movimentos eclesiais e o Concílio 
II”, “O Vaticano II e os Movimentos eclesiais”. “O Concílio e as 
Associações de leigos a partir dos carismas congregacionais” 
e por fim as “Novas Comunidades e o Concílio Vaticano II”. 
Como é sobejamente sabido, o Concílio não forneceu receitas 
e nem fórmulas mágicas para as mudanças na Igreja de Cristo, 

mas definiu conceitos importantíssimos para que o Povo de 
Deus, constituído na sua imensa maioria por leigos e leigas, 
assumisse seu papel no exercício de seu apostolado apoiado na 
fé, na esperança e caridade, que o Espírito Santo desperta e 
difunde a seu tempo. Trata-se, pois, de uma tarefa permanente 
e inconclusa. A fé é um dom que Deus nos concede pela graça e 
que necessita ser “nutrida e reavivada”, pois, caso contrário, 
poderá se extinguir.

Vemos nessa Foto Geraldo Aguiar, Assessor do Setor Leigos da CNBB e 
Dom Tarcísio Scaramussa, Bispo da Região Episcopal Sé – São Paulo.

Tereza P. Shoshima    
Cleide e Valentim Giansante

Homenagem ao Pe. Ordones                                                                   
por ocasião de seus 45 anos de Sacerdócio

“Tu Senhor, Te Manifestas Misterioso,                                                 
Em Majestade, a quem chamas Tu Emprestas                                   

Tua Força e Verdade”!

Pe. Ordones

Agradecemos imensamente a Deus por ter lhe dado força e 
sabedoria nesta longa caminhada de 45 anos de vida sacerdotal 
e a oportunidade de comemorarmos esta significativa data, 
com grande alegria, em Aparecida, junto a familiares e 
amigos.

Desejamos, sob as bênçãos de Jesus e Maria, nossa Mãe, que o 
senhor possa continuar semeando amor, esperança e fé e que 
o Espírito Santo o ilumine nesta tarefa de continuar na terra 
a missão de Jesus.

                                                                             

Graça e Nagib
Coordenação Regional 

Divinópolis - MG             
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Grupos CNSE participam                                                                               
de Ação Social Divinópolis
As CNSE, através dos grupos 4A e 5A de Divinópolis–MG, se fez 
presente em uma Ação Social realizada  na Paróquia  do Senhor 
Bom Jesus. O objetivo era a divulgação de todas as Pastorais, 
mostrando o trabalho desenvolvido por cada uma delas, além 
de atividades sociais para a comunidade local.
Sendo assim os grupos fi zeram sua divulgação, decorado seu 
espaço com os banner’s de cada  grupo da cidade, distribuindo 
folhetos explicativos sobre o movimento  e realizando  
inscrições para  novos  membros.
Com a graça de Deus, o trabalho foi realizado com muito 
carinho !!!
                                                                     

A foto mostra o trabalho feito em nossa Paróquia

       Jaméia – Divinópolis - MG

.

Carisma do Movimento: 

No seio da Igreja Católica os vários Movimentos e Associações 
surgidas especialmente após o Concílio Vaticano II podem ser 
considerados como parte de um fenômeno de reavivamento 
religioso. São novos instrumentos de renovação, vivência e 
aprofundamento doutrinários, voltados a um propósito bem 
defi nido, que uma pessoa ou grupo de pessoas, religiosas ou 
leigas, sob a inspiração do Espírito Santo, colocou em prática 
para servir Jesus e sua Igreja. O Carisma do nosso Movimento, 
que será melhor entendido aos poucos, compreende práticas 
adequadas para se exercitar a vivência das exigências cristãs 
de acordo com o estado de vida da viuvez e de pessoas sós. 
Dentre as exigências cristãs, que são comuns a todos os 
cristãos, podemos enumerar a oração, a caridade, a ascese, 
a leitura bíblica, a meditação, a frequência aos Sacramentos 
da Eucaristia e Reconciliação, o espírito de acolhida, a 
disponibilidade para serviços pastorais (catecismo, liturgia, 
coral, artesanato – etc.), a vida dos Grupos (pg. 20 do Livro 
verde) e outras tantas coisas de acordo com as possibilidades e 
disponibilidades de cada um. Tudo que se recebe do Movimento, 
que são graças especiais de Deus, não devem ser guardadas e 
sim direcionadas para o bem comum. Se isso for feito, sob 
a proteção e inspiração materna da Virgem da Esperança, 
estaremos buscando nossa santifi cação. 

Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor
       Por Falcão, da Lourdinha – Colegiado de Recife - PE

Eu e minha casa nos consagramos ao Senhor
A Ele oferecemos todo o nosso louvor
Porque Ele é o nosso Deus,
Porque Ele é o nosso libertador.

 Do nada fomos criados
 Pela glória eterna do Senhor
 Que nos fez como seus fi lhos
 Por seu eterno e Divino amor.

Ele nos acompanha, nos ampara
Nos protege com todo fervor
Nos livra de todos os males
Por seu eterno e Divino amor. 

 Ele é o Pai de Jesus Cristo
 Nosso único Redentor
 Que se encarnou por nós
 Por seu eterno e Divino amor.

Em expiação aos nossos pecados                                          
Ao Pai em sacrifício se entregou
Na Cruz derramou seu sangue
Por seu eterno e Divino amor.

 Na minha casa serviremos ao Senhor
 Terra, ar e mar, todos nos ouvirão
 Seremos seus arautos seja onde for
 Por seu eterno e Divino amor.

Porque Ele é o nosso Deus,
Porque Ele é o nosso libertador.

 Do nada fomos criados
 Pela glória eterna do Senhor
 Que nos fez como seus fi lhos
 Por seu eterno e Divino amor.

Ele nos acompanha, nos ampara
Nos protege com todo fervor
Nos livra de todos os males
Por seu eterno e Divino amor. 

 Ele é o Pai de Jesus Cristo
 Nosso único Redentor
 Que se encarnou por nós
 Por seu eterno e Divino amor.

Em expiação aos nossos pecados                                          
Ao Pai em sacrifício se entregou
Em expiação aos nossos pecados                                          
Ao Pai em sacrifício se entregou
Em expiação aos nossos pecados                                          

Na Cruz derramou seu sangue

Mística do Movimento 

A palavra “mística”, se não bem entendida, pode ocasionar 
divagações nem sempre adequadas ao que se pretende 
explicitar. De maneira simples, podemos dizer que, nossa vida 
somente terá sentido se a vivermos de acordo com a vontade 
de Deus. E é justamente a ação do Espírito Santo que torna 
isso possível. Sem a graça de Deus – dom gratuito do Criador 
- nada somos. A “mística” do nosso Movimento consiste em 
deixar o Espírito Santo agir nos momentos que nos Grupos 
todos se entre-ajudam não só para orar ou refl etir o Tema 
de Estudos, mas principalmente quando se partilha a vida e 
se dá a conhecer e, também, conhecendo as demais irmãs e 
irmãos de caminhada. A entre-ajuda e o próprio testemunho 
de vida (permeada de momentos alegres, tristes, de trevas 
ou de luzes) são os instrumentos valiosos que se têm em mãos 
e que enriquecem e dão sentido a  pertença ao Grupo e, por  
consequência, ao Movimento. 

Data comemorativa de Nossa Senhora da Esperança

Conforme fi cou decidido no IV Encontro Parcial de Coordenadores 
Regionais e Locais realizado no dia 22//04/2012, a data ofi cial 
da nossa Patrona passou a ser o dia 26 de Abril de cada ano. 
Essa escolha deve-se ao fato que foi no dia 26/04/1500 que 
o Frei Henrique de Coimbra celebrou a 1ª Missa em terras 
brasileiras, estando sobre o altar improvisado, a imagem da 
Virgem da Esperança que acompanhara a expedição de Cabral 
desde Portugal. No dia 23/04/62 uma réplica da imagem da 
Virgem foi trazida de Portugal e no dia 26/04/62, também 
com um altar improvisado, foi celebrada uma Missa pelo Bispo 
da Guarda, no mesmo local onde 462 anos antes havia sido 
celebrada a 1ª Missa em terras brasileiras. A partir daí, o dia 
26 de abril passou a ser comemorado como a data devocional 
de Nossa Senhora da Esperança, tanto em Belmonte, terra de 
Cabral, Diocese da Guarda, Província de Beira Alta, Portugal, 
como em Porto Seguro, no Brasil. 

.Formação


