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COMUNIDADES

NOSSA SENHORA 
DA ESPERANÇA

Movimento de Apoio Espiritual e Religioso
para Viúvas, Viúvos e Pessoas SósAno VIII Ed. 32-São Paulo

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

 “Uma convivência de fé e alegria”

  E d i t o r i a l

abril/maio                           2013

Coordenação Nacional 

  Palavras do Conselheiiro Espiritual

Tivemos no início deste semestre alguns fatos importantes para 
a vida do nosso Movimento, que foram: a) Realização do V 

Encontro Nacional, ainda parcial, dos Coordenadores Regionais e 
Locais; b) Lançamento do Livro O Amor mais Forte que a Morte; c) 
Lançamento do Plano Cadastral do Movimento. O nosso Encontro 
Nacional foi muito participativo e transcorreu num clima de muita 
camaradagem, quer na partilha de suas experiências locais, como 
no encontro ou reencontro de irmãos e parceiros de caminhada. 
Aos que não puderam vir e os Coordenadores do Norte e Nordeste 
enviamos a Pasta desse evento, contendo o que de mais importante 
foi trabalhado nesse encontro, que contou com a prestimosa 
presença de quatro Sacerdotes Conselheiros Espirituais, sete Freiras 
e um Diácono, que são Orientadores Espirituais de Grupos em suas 
localidades. O lançamento do Livro O Amor mais Forte que a Morte 
representou para nós a realização de um sonho, pois foi o documento 
que deu suporte aos integrantes da equipe de trabalho montada 
pela D. Nancy na organização e desenvolvimento da estrutura do 
nosso Movimento no que tange a sua parte espiritual e doutrinária. 
Foi um presente muito especial que recebemos das Equipes de 
Nossa Senhora, através do Casal Responsável pela Super Região 
Brasil, nossos irmãos em Cristo, Cida e Raimundo Nonato. Já o 
Plano Cadastral do Movimento também era um desejo e mesmo uma 
necessidade, eis que estamos crescendo e sem esse cadastro e um 

programa específi co de computador, difi cilmente teríamos condições 
de manter atualizado tudo o que diz respeito ao Movimento. Como 
se percebe, aos poucos e deixando o Espírito Santo mostrar o 
caminho, vamos nos estruturando como Movimento da Igreja, em 
plena sintonia com o que pede o Setor do Laicato da CNBB, de cujos 
eventos temos participado com absoluta regularidade. Em muitas 
Coordenadorias Regionais a data da nossa Patrona – dia 26/04 – foi 
comemorada de modo muito especial. Citamos apenas um exemplo 
ocorrido na cidade de Campinas – SP, onde a sua Coordenação 
Local, a cargo da Nancy e Benjamin, organizou uma peregrinação 
ao Santuário Mariano de Nossa Senhora de Schoenstatt, localizado 
em Atibaia – SP, com a participação aproximada de 50 pessoas e sob 
a orientação do Pe. José Allém. Da programação constou refl exão, 
procissão, reza do terço e também uma Santa Missa.
Estamos percebendo, mercê de Deus, que as/os integrantes dos 
nossos Grupos já assimilaram que ninguém se santifi ca sozinho e que 
é fundamental um esforço muito grande para amar e ajudar cada 
dia melhor nossas irmãs e irmãos da nossa pequena comunidade 
eclesial. Do alto dos céus, Deus, o Senhor da Vida, olha, ampara e 
ajuda aos que O procuram tanto nas dores e sofrimentos, como nos 
momentos alegres da vida. Portanto, é imprescindível que estejamos 
sempre atentos aos que mais necessitam do nosso ombro amigo e 
também e principalmente de nossas orações. Abraços carinhosos.

CONVITE PARA RETIRO ESPIRITUAL – SÃO PAULO E CIDADES PRÓXIMAS
• Dias 6, 7 e 08/09/13  - Local: Centro Pastoral Santa Fé – Km 25 Rodovia Anhanguera
• Pregador: Pe Marcelo Francisco Leite (o mesmo que pregou o ano passado)
• Data limite para inscrições: 16/08/13
• Contatos e informações: Marilene e Romualdo  - Fone: 11 –3277–4408 
   email: mjromualdo@yahoo.com.br 

      “Vinde a parte, para um lugar deserto e descansai um pouco” – Mc 6, 31.
      Cada momento será ocasião de encontro com o Senhor, que transforma e gera vida.

         Não deixe de participar.

Uma das partes, do Evangelho de João 
que sempre me chama muita atenção é 
o cap. 17: A oração sacerdotal de Jesus. 
Antes de partir para o Pai, ora por todos 
os que o Pai lhe entregou para salvar. E a 
sua preocupação é de que não se perca 
nenhum deles. Para isso ensina que a glória 
do Pai é viver o amor que Ele veio ensinar.
Jesus reza pelos discípulos que o Pai lhe 
deu. Ele não reza pelo mundo, ou seja, 
pela sociedade que o rejeitou e rejeitou 

seu projeto de vida. Ao rezar pelos discípulos, Jesus pede que o Pai 
os conservem unidos a ele. Não pede que os tire do mundo, mas que 
não os deixe cair no mal.
Pede também por todos os que irão acreditar em Jesus por causa 
da palavra deles. E mais, para que a união deles seja a força para 

continuarem manifestar o amor do Pai.
Aqui eu vejo a nossa missão de hoje que os nossos pastores nos 
convocam a realizar com o mesmo espírito dos apóstolos de viver o 
amor doação que Jesus nos ensinou.
A messe é grande e precisa de operários cheios do Espírito Santo e 
de boa vontade para continuar a colheita. Hoje cada um de nós, 
dentro de sua atividade e grande amor a Deus, é convidado a sentir-
se envolvido pela oração de Jesus e estimulado a abraçar a causa do 
seu reino.
As Equipes de Nossa Senhora da Esperança quanto bem já fi zeram e 
continuam fazendo!
 O importante é estimular outras pessoas a entrar nesta missão que 
a igreja nos pede.
Que Nossa Sra. da Esperança abençoe a todos de boa vontade nesta 
missão.     

Pe. João Afonso Zago - MI
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Retiros / Notícias / Testemunhos

Porto Alegre – Sessão de Formação
Estimados Irmãos e Irmãs em Cristo das CNSE, é com grande 
alegria que relatamos o sucesso deste nosso encontro, realizado  
dia 11/11/2012 na casa da Irmãs do Amor Divino - Comunidade 
Emaús, no bairro Vila Nova em Porto Alegre.
Foi um dia de marcado principalmente pela Espiritualidade e a 
alegria do encontro, onde estiveram presentes as integrantes 
dos 10 grupos existentes no RS mais os membros do Colegiado, 
totalizando 77 pessoas.
A abertura do evento foi realizada pelo CRR-RS Carmen Lúcia 
e Paulo Rubens juntamente com a anfi triã e Orientadora 
Espiritual Irmã Nilza Nicodem. 

As participantes receberam juntamente com o material uma 
sacola pintada artesanalmente com muita doação e Amor pela 
Irmã Delci e noviças das Irmãs do Amor Divino.       
O almoço, bem simples,  preparado no local, com carinho, pelo 
casal das ENS Rosânia e Adão e pelo casal Elsa e Alziro (pais 
do Alexandre da Alana) e a salada preparada com ingredientes 
colhidos da horta das irmãs. O dia estava muito quente, mas, 
para alegria de todos, durante a refeição e confraternização, 
fomos agraciados pelo Pai com uma bela chuva refrescante que 
atenuou o forte calor que fazia.
A Espiritualidade foi conduzida pelo Conselheiro Espiritual das 
CNSE-RS, Padre Mauro Organista, que mostrou a importância 
de cada membro das comunidades através de dinâmicas muito 
bonitas e de profunda refl exão. O encontro foi encerrado com 
uma maravilhosa celebração eucarística ao ar livre envolvendo 
as integrantes e convidados. A foto abaixo mostra todos os 
participantes.

   Alexandre e Alana
 Casal Comunicação da

Coordenadoria Regional de 
        Porto Alegre

Notícias de Divinópolis - MG.
1 – Reinício de Atividades

Os Grupos das CNSE de Divinópolis estiveram reunidos no dia 28 de 
fevereiro em uma belíssima Celebração Eucarística presidida 
pelo nosso Administrador Diocesano, Monsenhor José Carlos, 
para juntos louvar a Deus pelo início de mais um ano de 
caminhada, que com certeza, sob as luzes do Espírito Santo, 
deverá ser plena de bons frutos. No fi nal da celebração os 
membros das CNSE tiveram a oportunidade de homenagear 
a Patrona do Movimento, oferecendo-lhe, ao som do Hino de 
Nossa Senhora Da Esperança, botões de rosas e recebendo uma 
bênção especial do Mons. José Carlos que sempre nos encanta 
com suas palavras de carinho para com o Movimento.
Nossos agradecimentos ao Grupo 1C – Divino Espírito Santo, 
responsável pela organização do Evento, pela tão carinhosa 
acolhida e pelo gostoso lanche oferecido no fi nal, propiciando 
a todos momentos de uma feliz confraternização.
Não poderíamos também deixar de agradecer ao Coral 
São Vicente de Paula, da Paróquia Senhor Bom Jesus que, 

atendendo solicitação dos organizadores, se prontifi cou a 
participar tornando a celebração Eucarística ainda mais bonita 
e alegre e, também, a todos que compareceram - membros 
dos Grupos, Coordenadores Locais, Anjos visitadores, Irmã 
Margarida e Irmã Terezinha.
Que a Virgem da Esperança esteja sempre ao lado de todos. A 
foto mostra um momento de desconcentração desse reinício 
de atividades.

2 - I EACG – Encontro Anual de Coordenadores de Grupos

Um revigoramento da caminhada e um incentivo ao verdadeiro 
sentido de servir.
Um tempo rico de formação, convivência e espiritualidade.
Assim nos sentimos todos que participamos deste encontro, 
realizado dia 16 de março, no Centro Pastoral da Paróquia São 
Cristóvão, com a presença dos coordenadores e alguns membros 
dos grupos, dos coordenadores locais e da Coordenação 
Regional do Movimento em Divinópolis, confirmando a certeza 
das copiosas graças, que Deus propicia a quem se faz presente, 
de coração aberto para recebê-las!
Recebidos com um sorriso, um cafezinho e identificados com 
o “inconfundível” crachá, cada um que chegava ao recinto 
se sentia acolhido de coração! Mais ainda, quando Padre Luís 
Carlos, pároco da Paróquia de São Cristóvão, lhes dirigiu 
a palavra de boas vindas e de exortação à riqueza desta 
caminhada dentro das CNSE e à abençoada missão de servir, 
quando se assume a coordenação de um grupo, na gratuidade 
e fraternidade.
Dalva e Sergio conduziram a oração inicial e envolveu a 
todos com seu canto, sua alegria e espiritualidade, levando 
os participantes a um profícuo momento de reflexão e 
despojamento, de louvor e gratidão a Deus, pelo seu imenso 
amor e bondade. 
Neste encontro foram evidenciadas ferramentas indispensáveis 
para se trabalhar nesta “Vinha do Senhor” com entusiasmo 
e eficiência e fortalecer o “caminhar na estrada de Jesus”, 
dentro da proposta e metodologia das CNSE. O roteiro desse 
evento foi elaborado pelo Colegiado Regional. A Celebração 
Eucarística e o Envio foram feitas pelo Pe. Luiz Carlos. Vale 
acrescentar que testemunhos de alguns integrantes realçaram 
a importância e a bênção que tem sido em suas vidas, participar 
das Comunidades Nossa Senhora da Esperança! Reabastecidos 
e impulsionados à missão, iluminados pelo Espírito Santo 
e com a proteção de Maria, partiram todos confiantes e 
entusiasmados! 
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Que a alegria da Ressurreição do Senhor os fortaleça na fé e 
na esperança!

    Graça e Nagib
Coordenador Regional

                e
  Auxiliadora e Petrônio
   Casal Comunicação            

3 - RETIRO ESPIRITUAL 

Ainda ecoa em nossos corações a essência do Retiro Espiritual 
realizado em setembro de 2012, tão bem conduzido pelo                           
Pe. Carlos Henrique, SCE do Grupo 4 A – Mãe da Divina 
Providência, Paróquia Senhor Bom Jesus, no qual ele nos 
convidava a lançar as redes em águas mais profundas e nos 
convocava a vários questionamentos, tais como:

• Onde está Deus em nossa vida?
• Em que tipo de Deus eu acredito?
• Onde estava Deus quando eu sofria?
• Onde preciso me dedicar mais?
• Quais as redes que preciso lançar?

Tendo como fundamento o livro O Silêncio Amoroso de Deus, 
de Paul Eudokimov, Pe. Carlos Henrique nos passou com 
maestria a mensagem da ESPERANÇA: “ Esperança que nos 
fortalece, que nos dá a certeza de que tem uma mão firme nos 
segurando – JESUS”.
Repletos de respostas e atitudes vamos começar a nos preparar 
para nos encontrarmos  novamente no retiro deste ano, certos 
de que a ação do Espírito Santo já se fez presente com o SIM  
recebido do Monsenhor José Carlos, que, temos a certeza, 
também nos proporcionará momentos de espiritualidade 
inesquecíveis.
Esperamos por vocês em Ago/13.

Graça e Nagib
Casal Comunicação 

da nova Coordenadoria de Divinópolis - Abril/2013

Notícias de Brasília – DF
1 - Missa de Boas Vindas no reinício atividades 2013

No dia 16 de fevereiro, foi celebrada, a primeira Missa Mensal 
de 2013, para marcar, oficialmente, o início das atividades 
das CNSE-DF.
Esse importante evento, sob a responsabilidade do Grupo 03 – 
Nossa Senhora de Fátima, aconteceu na Catedral Metropolitana 
de Brasília, às 17 horas, horário da Santa Missa da comunidade 
paroquial. Estiveram presentes membros do Colegiado 
Regional, Coordenadores Locais bem como, Coordenadores e 
integrantes de Grupos. 
A Celebração Eucarística foi presidida pelo Pe. George Tajra 
que além de Conselheiro Espiritual da Coordenadoria Regional 
de Brasília, também é SCE da Região Centro-Oeste I das ENS e 
de duas equipes. Também é o Pároco da Catedral.
Em sua homilia, o  Pe. George fez uma breve explanação 
sobre a importância Movimento das CNSE no apoio espiritual, 

religioso e vivencial às Viúvas, Viúvos e Pessoas Sós. Na 
oportunidade, ele deu as boas vindas a todos e, ato contínuo, 
convidou os integrantes das CNSE até o altar para apresenta-
los à assembleia presente. A foto mostra os participantes da 
Missa em pose especial.

            Dalila e Xisto
Casal Comunicação – CNSE-DF

2 - Apresentação em Eacres – RCO I, II e III

Em março de 2013, durante 
o Encontro Anual de Casais 
Responsáveis de Equipe - 
EACRE das Equipes de Nossa 
Senhora das Regiões Centro 
Oeste I, II e III, o Movimento 
das Comunidades Nossa 
Senhora da Esperança – CNSE 
foi agraciado com um espaço 
para informar e divulgar como 

ele começou no mundo e, principalmente, no DF. Na oportunidade, 
as CNSE se fizeram conhecer e puderam esclarecer, dentre outros 
detalhes, qual é o seu público alvo, quais são os seus objetivos e 
como ela se compõe. 
O cenário do EACRE não poderia ser mais apropriado para isso, 
dada a afinidade entre os Movimentos das ENS e das CNSE, e 
porque pudemos dispor de preciosos 15 minutos em cada um 
daqueles momentos para informar que a semente foi plantada em 
Brasília há dois anos e os resultados são maravilhosos. O Colegiado 
das CNSE no DF é muito atuante e conta, atualmente, com um 
Conselheiro Espiritual que se coloca disponível e proporciona 
o apoio necessário ao crescimento espiritual dos seus pares. O 
Movimento das CNSE em Brasília é composto por 09 grupos em 
atividade e mais um em fase de constituição. No DF os grupos 
estão localizados: 01 no Lago Sul, 02 na Asa Sul, 02 no Guará, 
01 no Núcleo Bandeirante, 02 em Taguatinga e 01 no Cruzeiro. 
Os grupos nas CNSE são compostos por viúvas, viúvos e pessoas 
sós e estes são chamados a viver em grupo uma nova experiência 
do amor de Deus na pessoa dos irmãos, evidentemente através 
de uma espiritualidade própria para eles. Também no EACRE foi 
dada a conhecer a definição do que sejam pessoas sós, para o 
Movimento, e como elas são acolhidas nos grupos. Ao encerrar o 
nosso ‘’flash’’ deixamos claro que, na condição de Casal Regional, 
a nossa preocupação é “mostrar que a solidão não é querida por 
Deus e que em Comunidade novo sentido será dado às suas vidas”.
Agradecemos a Deus e pedimos continuamente a intercessão de 
Nossa Senhora da Esperança porque a nossa maior alegria, em 
comunhão com o Colegiado, é dar vida ao verdadeiro sonho da D. 
Nancy Moncau.

Irene e Lopes
Casal Coordenador Regional

São José do Rio Preto 
Visita ao novo Bispo Diocesano
A Coordenação Regional 
da CNSE de São José do 
Rio Preto, representada 
pelo casal Ivete e Paca, 
pelo Conselheiro Regional 
Pe. Leonildo e pela viúva 
Marta Yunes, realizou no 
dia 23 de fevereiro/13 uma 
visita ao Bispo da Diocese 
de São José do Rio Preto 
(SP), Dom Tomé Ferreira 
da Silva, o qual tomou 
posse em 16 de novembro de 2012. Na ocasião, a Coordenação 
foi muito bem recebida pelo senhor Bispo, que manifestou já 
conhecer o nosso Movimento na capital de São Paulo, de onde 
era, e, por sua vez, os representantes da Regional forneceu-lhe 
informações atualizadas da situação do movimento na Diocese, 
além de presenteá-lo com um Documento das Comunidades 
Nossa Senhora da Esperança. Na foto um momento dessa visita 
e os agradecimentos a Dom Tomé pela gentileza em receber os 
membros da nossa Coordenação Regional.

Ana Rita e Manoel
Casal Comunicação
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Notícias da Coordenadoria Regional Rio- Capital
1 - EACG - “Ser sal e ser luz - Missão dos discípulos de Jesus”

Foi no dia 02 de março que aconteceu o VIII EACG (Encontro 
Anual de Coordenadores de Grupo) da Coordenadoria Regional 
Rio Capital- agora apenas no âmbito da Arquidiocese do Rio 
de Janeiro. 
Desde o primeiro Encontro no dia 21 de setembro de 2006, 
com as futuras Coordenadoras de grupos, as componentes dos 
primeiros grupos do Rio, Niterói, Petrópolis, Juiz de Fora e mais 
2 sacerdotes, que esse maravilhoso “Momento”, anualmente 
tem acontecido, dando a oportunidade da Formação e da 
Integração entre as pessoas, num dialogo sempre muito  
carinhoso, acolhedor e cheio do Espírito Santo,  como o bom 
exemplo das primeiras comunidas cristãs,  em Atos 2,42.
Este ano tivemos 27 participantes, entre Coordenadoras 
de grupos do Rio, a Coordenadora do grupo de Teresópolis 
e sua Orientadora Espiritual, os “Anjos Visitadores”, uma 
componente a mais de cada grupo e o Colegiado Regional 
(firme e forte dando o suporte)
Nosso tema litúrgico foi desenvolvido a partir do texto de 
Mateus 5,13-16- “Ser sal e ser luz- missão dos discípulos de 
Jesus”
Como Formação, tivemos a palestra “Carisma e Mística das 
CNSE” e os seguintes flashes: “Conselheiros Espirituais e sua 
importante Missão nas CNSE”, “É sempre bom lembrar para 
manter a Unidade do Movimento” e a “Pesquisa sobre Nossa 
Senhora da Esperança – histórico e seu dia Comemorativo”  
Para melhor Integração – Grupos e Dinâmica, encerrando 
assim, com muita alegria e pela oitava vez, mais um EACG, 
certos que algumas sementes foram lançadas e com toda 
certeza... Em terra boa - muito boa!
 

2 - NOVO GRUPO 

Com grande entusiasmo lançamos oficialmente no dia 19 de 
março de 2013 o grupo 10 - São Francisco de Assis no Recreio 
dos Bandeirantes, tendo como coordenadora Josefina Vargas, 
nossa querida irmã equipista, que junto com seu amado 
Roque, pode servir ao Senhor durante alguns anos nas ENS. 
Hoje entusiasta das CNSE, vem estar conosco, abraçando essa 
nova missão a que foi chamada pelo Senhor, sob a proteção de 
Nossa Senhora da Esperança.
Como conselheiro Espiritual o novo grupo contará com a 
participação de padre Alan Dias de Oliveira, pároco da 
paróquia de São Marcos, no mesmo bairro.
Que sejam o CE e todas as integrantes do novo grupo, muito 
bem-vindos e muitíssimo abençoados!                             
    Vera e Paulo

Casal Coordenador Regional

ENCONTRO DO SETOR LAICATO DA CNBB – 
MARIÁPOLIS – SP
Aconteceu nos dias 20 e 21/04/13, em Mariápolis Gineta – SP, 
o Encontro Anual dos Dirigentes de Movimentos, Associações 
e Serviços Eclesiais, do Setor do Laicato da CNBB. Nosso Mo-
vimento esteve representado pela Tereza P. Shoshima, da 
Coordenação Nacional e também pela Nadir Domingues, Co-
ordenadora Local do ABC – SP. Foi um evento muito proveitoso 

A foto mostra o termino do EACG; Vemos Vera e Paulo segurando um Banner das CNSE

e enriquecedor, apesar de nem todos os Movimentos estarem 
presentes, o que não desmerece sua realização,  estando de 
parabéns seus organizadores, especialmente o Sr. Geraldo 
Aguiar, Assessor desse Setor da CNBB. A foto abaixo mostra um 
momento desse encontro.

                                                          Coordenação Nacional

Grupos 01 e 02 de Santos – SP

Grata surpresa ao nos encontrarmos com os dois Grupos de 
Santos das CNSE. Fomos muito bem recebidos na Paróquia 
Imaculado Coração de Maria, na Vila Mathias, presentes algu-
mas componentes dos Grupos 01 – ainda sem nome, da Paró-
quia Pompéia, cujas coordenadoras são Terezinha e Didi – e 
o Grupo 02, com o nome definido hoje como “Amigas na Es-
perança”, tendo como Coordenadoras: Anir e Antonia. Agra-
decemos a todas a acolhida que nos foi proporcionada. Nossos 
parabéns a todas pela dedicação, alegria e fé. Momentos como 
estes nos enchem de esperança na criação de novos Grupos. A 
foto a baixo mostra um momento desse nosso encontro.

                                                                     Agnes e 
Ivan 

Coordenador Regional

Niterói – RJ – Missa de Páscoa
No sábado, 6 de abril de 2013, foi celebrada a Missa de Páscoa 
da Região Niterói, na Igreja de São Domingos, presidida pelo 
Monsenhor Elídio Robainha, que nos brindou com uma homília 
brilhante. Falou-nos sobre a misericórdia de Jesus Cristo que 
se faz presente na vida de cada um de nós. Acrescentou que a 
nossa alegria profunda tem a sua origem em Jesus Cristo, no 
encontro com Ele, no amor com que Deus nos rodeia e na nossa 
correspondência a esse amor.  “E o vosso coração se alegrará e 
ninguém vos tirará a vossa alegria.” (Jo16, 22). Esta é a única 
condição da verdadeira alegria: não nos separarmos de Deus, 
não deixar que as coisas nos separem d´Ele; sabermo-nos em 
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todos os momentos filhos seus.  Disse ainda: O nosso Pai-Deus 
está contente conosco quando nos vê felizes e alegres, com a 
felicidade e a alegria verdadeiras. 

Continuando, salientou a importância das pessoas ali 
presentes participarem de pequenas comunidades de fé. 
Elogiou e exaltou a beleza do movimento das Comunidades 
Nossa Senhora da Esperança, que se preocupa em formar 
grupos onde as participantes buscam, juntas, novos caminhos 
que possam levá-las a louvar e servir a Deus, bem como novas 
amizades que tornam o seu passo leve e suave e poderão ser 
semeadoras da paz e da alegria de Jesus. 
A Sagrada Eucaristia nos foi dada em duas espécies tornando 
aquele momento ainda mais especial para todos nós ali 
presentes. Antes de término da Santa Missa, as aniversariantes 
do mês subiram ao altar para serem abençoadas pelo 
Monsenhor e, logo a seguir, louvamos a Maria rezando a Oração 
da Nossa Senhora da Esperança, cuja imagem se encontrava 
num pedestal ao lado do altar mor. Monsenhor fez questão 
de cumprimentar todas as pessoas ali presentes, e fomos nos 
dirigindo para o galpão onde partilhamos de um delicioso 
lanche. Participantes dos seis grupos se confraternizavam com 
muito alegria evidenciando assim a unidade do movimento.

Betty e Nozinho
Coordenador Regional de Niterói

V Encontro de Coordenadores Regionais e Locais – São Paulo – SP

Realizou-se no dia 28/04/13 o nosso já tradicional Encontro 
Anual dos Coordenadores Regionais e Locais, destinado 
àqueles que ocupam essas funções no Movimento, bem como 
Conselheiros e Orientadores dos respectivos Colegiados e ou 
de Grupos. Cada Coordenadoria Regional teve a possibilidade 
de inscrever outras pessoas da sua equipe de trabalho, 
levando em consideração a situação do Movimento em sua 
região e os respectivos planos futuros. As Coordenadorias 
do Norte e Nordeste do País, em razão da distância e do 
custo do deslocamento, ficaram com suas vindas facultadas, 
mas, certamente, num futuro próximo esse problema será 
resolvido. Tivemos a felicidade de contar com mais de uma 
centena de pessoas presentes, vindas de Recife, Brasília, Rio 
de Janeiro, Petrópolis, Porto Alegre, Florianópolis, Varginha, 
Divinópolis, Juiz de Fora, além de mais onze Coordenadorias 
Regionais do Estado de São Paulo. Dentre os que vieram de 
fora destacamos quatro Sacerdotes Conselheiros Espirituais 
(de Recife, Brasília, Porto Alegre e Florianópolis), sete 
Freiras (do ABC, Vinhedo, Goiânia, Rio Claro e São José dos 
Campos) e um Diácono, este vindo de Garça – SP. Destacamos 
a presença do querido Casal equipista Sílvia e Chico 
Pontes, de Sorocaba, convidado da Coordenação Nacional 
para participar desse evento. O desenrolar desse Encontro 
foi o seguinte:

• Dia 27/04: a partir das 16:00 hs: recepção aos que vieram 
de lugares distantes e que iriam jantar e pernoitar no 
próprio local do evento.

• Dia 28/04: Das 7:30 as 8;30 horas: recepção aos que 
vieram no dia e Café da Manhã para todos os presentes.

• A partir das 8:45 horas, sob a animação do Casal Lígia 
e Carlos, até então Coordenador Regional na Região 
de Jundiaí, tivemos a oração inicial conduzida pelo 
Pe. Demontier (Recife) e a Palestra da Coordenação 
Nacional, bastante interagida pelos presentes.

Dois acontecimentos importantes aconteceram no final 
dessa palestra. O primeiro deles foi o lançamento do Livro 
O AMOR MAIS FORTE QUE A MORTE, um sonho que vínhamos 
acalentando há muito tempo e que, felizmente, se tornou 
realidade. O Editor e Diretor da Nova Bandeira Produções 
Editoriais, Ivahy Barcelos, que estava acompanhada de sua 
esposa Maria Alice (trata-se de um casal equipista) fez a 
apresentação do Livro e contou alguns detalhes, como por 
exemplo, que não se tratava de uma reedição e sim de uma 
nova edição baseada no original da 2ª edição brasileira, 
lançada em 1972, pela Editora Ave Maria, que não mais tem 

interesse nessa obra. A edição foi de 5.000 exemplares, 
totalmente destinada ao nosso Movimento, graças a bondade 
e o espírito fraterno da Equipe da Super Região Brasil das 
Equipes – de maneira especial o seu CR Cida e Raimundo 
– que doou esse lote para o nosso Movimento. Referido 
Livro contem as mais importantes reflexões feitas pelo Pe. 
Caffarel e outros que lhe eram próximos, sobre a teologia 
e a espiritualidade da viuvez. Seu público não se restringe 
aos que pertencem ou trabalham para as CNSE, mas também 
para os equipistas e os cristãos em geral. Aos que desejarem 
adquirir esse livro podem se dirigir a Agnes e Ivan – e-mail: 
ivansilverio@gmail.com pelo preço especial de R$ 15,00, 
mais as despesas postais de remessa. 

Outro acontecimento relevante foi o lançamento do Plano 
Cadastral do nosso Movimento, trabalho esse a cargo da 
Vera e Renato Luciani, que fez uma concisa explicação 
sobre o mesmo e tirou dúvidas sobre como preencher as 
fichas que foram distribuídas aos Coordenadores Regionais. 
A implantação desse cadastro deverá ocorrer ao longo do 2º 
semestre deste ano.

Destacamos que esse nosso Encontro, mercê de Deus e 
das Luzes do Espírito Santo, transcorreu com absoluta 
normalidade e foi, sem nenhuma dúvida, muito proveitoso. 
D. Nancy, lá do céu e do lado de Nossa Senhora, onde disse 
que sempre estaria, com certeza deu sua contribuição para 
que isso acontecesse. A Missa de encerramento do Encontro 
foi presidida pelo Pe. João Zago – MI, Conselheiro Espiritual 
do Movimento, tendo ocorrido no final da mesma a posse 
de três Coordenadores Regionais e de três Coordenadores 
Locais do ABC, a saber:

Coordenadores Regionais:

•	 Conceição e Celso                                                 
Coordenadoria de Jundiaí – em substituição a Lígia e Carlos;

•	 Jaméia e André                                                        
Coordenadoria de Divinópolis – em substituição a Graça e 
Nagib;

•	 Ana Maria e Paulo                                                      
Coordenadoria de Sorocaba – desdobrada da Coordenadoria 
de Jundiaí.

Coordenadoras Locais:

• Foram empossadas a Helena, Sueli e Nadir – ambas 
pertencentes a Coordenadoria Regional do ABCD – SP.
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Ivahy e Ma. Alice - Apresentação do livro O amor mais forte que a morte

Entrada dos Padres para a Missa

Café da manhã  - Delegação de Brasília

Ligia e Carlos - Animadores do Evento Oração de Abertura - Pe. Domontier

Momento da Abertura dos trabalhos

Pe. Joaõ Zago - Conselheiro do Movimento

As fotos a seguir mostram momentos importantes do V Encontro Nacional.

Café da manhã - Silvia e Chico - Convidados Especiais
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Casais Regionais que deixaram a função Posse novos Coordenadores Regionais

Posse Coordenadores Locais do ABC Mensagem de encerramento - Envio

Final/Missa Confraternização

Livro 
O AMOR MAIS FORTE QUE A MORTE

Preço especial de lançamento: 
R$ 15,00 + despesas postais
Verdadeira catequese sobre a teologia 
e a espiritualidade da viuvez.
Textos escritos pelo Pe. Caffarel, 
Pe. Carré e outros.

Aquisições e informações: 
Agnes e Ivan  
email: ivansilverio@gmail.com 
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Hoje é tempo de Louvar a Deus
Que bom foi estarmos reunidos louvando a DEUS no V ENCONTRO 
NACIONAL DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS das 
Comunidades nossa Senhora da Esperança, que se realizou no 
Instituto PIO XI – São Paulo, no dia 28 de abril de 2013. Neste 
encontro se fizeram presentes as Coordenadorias: Nacional, 
Regionais e Locais de quase todo Brasil, onde sob as bênçãos 
de Nossa Senhora da Esperança, Casais das ENS, Sacerdotes e 
Orientadores Espirituais levam às Pessoas Sós a graça e o amor de 
DEUS. Neste ano as CNSE estão comemorando 10 anos no Brasil, 
atualmente com 207 grupos formados nessa terra de Santa Cruz, 
aonde nossa padroeira veio na embarcação de Cabral e esteve 
presente derramando bênçãos na imensa nação brasileira quando 
da 1ª Missa celebrada no Brasil, daí ser seu dia comemorativo o 
dia 26 de abril.

Quando no encerramento do nosso encontro, saímos firmes e 
felizes, com todos os ensinamentos ministrados, levando em 
nossas bagagens muito amor e muita vontade de continuar o 
trabalho iniciado por Dona Nancy Moncau, discípula do grande 
profeta Pe Henry Caffarel. Levamos também o livro “O Amor Mais 
Forte que a Morte” que, por uma graça especial, o casal Cida e 
Raimundo autorizou que a Nova Bandeira – Produções Editoriais 
fizesse a edição de um Livro baseado no original publicado no 
Brasil. Como a gratidão é a memória do coração, nós, Casais da 
ENS, devemos nos disponibilizar a abraçar, amar e nos doar às 
missões que se fizerem necessárias nas CNSE.

                                       Toinha e George -  Coordenador 
Regional - PE

Peregrinação no Ano da Fé 
Grupos de Campinas – SP

Seguindo  as Orientações para se celebrar o Ano da Fé e sob a 
coordenação do Padre José Alem, Conselheiro Espiritual do Setor 
A das ENS,  os diversos grupos das CNSE de Campinas  fizeram 
no dia 30 de abril de 2013, sua peregrinação anual ao Santuário 
Mariano de Nossa Senhora de Schoenstatt de Atibaia.

O tema do encontro foi  Ano da Fé: “Redescobrir a alegria de 
crer” (Bento XVI).

Cinquenta peregrinos participaram desse dia de celebrações, 
dentre viúvas, pessoas sós, casais coordenadores locais e 
equipistas de Campinas. Após o café da manhã, os participantes 
realizaram uma procissão levando a imagem de Nossa Senhora da 
Esperança até a Basílica da Mãe Peregrina. Com o oferecimento 
de flores à Nossa Senhora, iniciou-se a primeira celebração do dia. 
Padre José Alem explicou o sentido de uma peregrinação. Seguiu-
se a liturgia da Palavra, a consagração de cada participante a 
Maria e  a benção dos peregrinos.

Depois de um pequeno intervalo, os peregrinos se dirigiram à 
Capela Principal do Santuário, para a Celebração Eucarística. O 
Rito Penitencial e Revisão de Vida foi bastante profundo e muito 
participado. Padre Alem explicou antes da absolvição, o sentido 
desta prática para que as indulgências próprias fossem conferidas 
aos participantes  de Peregrinações neste Ano da Fé. 

Celebramos também pelo trigésimo dia de falecimento de Maria 
Anita, integrante entusiasta   da Comunidade Nossa Senhora 
da Saúde. Seguiu-se o almoço. No período da tarde, todos os 
peregrinos participaram da Via Sacra realizada nos jardins do 
Santuário.

Agradecemos à Direção do Santuário por ter colocado a Irmã 
Thereza para nos acompanhar e assessorar durante toda a nossa 
peregrinação. No ônibus, no trajeto de volta de Atibaia até 
Campinas, foi rezado e meditado o terço a Nossa Senhora.

Nancy e Benjamim
Coordenador Local – Campinas-SP

  

Grupo São Vicente Mártir 
Porto Alegre – RS 

Realizamos em 08.05.2013 a 4ª reunião do Grupo São Vicente Mártir, 
com a presença da maioria das integrantes. Foi um momento muito 
marcante, pois fizemos a entrega da imagem de Nossa Senhora 
da Esperança que deverá acompanhar o Grupo nas reuniões e 
permanecer na casa de uma das integrantes nos dias que separam 
as reuniões. A reunião foi marcada pela alegria, espiritualidade e 
muita co - participação. 
Durante o momento do Tema de Estudos a alegria e entusiasmo 
foi ainda maior, pois o Grupo havia feito uma reunião extra para 
debater sobre o tema proposto. Por iniciativa da Dona Eloi, 
coordenadora do grupo, foi marcada a reunião na sua casa, após 
algumas tentativas para conciliar horários e prioridades. No início 
parece difícil, mas com paciência, persistência, muita fé, orações 
e a intercessão de Nossa Senhora, tudo acaba se concretizando 
conforme a vontade de Jesus Cristo, Nosso Senhor! 
O Grupo co - participou com grande alegria este encontro, pois 
além de fazer o tema de estudo, foi um momento marcante para se 
conhecerem melhor, abrirem os corações e confraternizar com um 
gostoso chá e saborosos quitutes. Esta reunião contou com quase 
a totalidade das integrantes, que são 11 (onze), inclusive com a 
presença do seu Adão, integrante do sexo masculino do Grupo.

Na foto os integrantes do Grupo São Vicente Mártir 
no momento do delicioso chá e algumas Guloseimas. 

    Alana e Alexandre
Casal Comunicação – CR de Porto Alegre


