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Desejamos de coração que a Paz do 
Senhor esteja em todos os lares. 

Diz o ditado popular “Quem pro-
mete, em dívida se mete”. Assim, 
continuando nossa caminhada em 
direção ao cumprimento da nossa 
promessa, � ca claro que para execu-
tá-la devemos sempre procurar a aju-
da de DEUS. Nossos olhos se voltam 
para a fragilidade de nossa vida. Não 
queremos pedir respostas ou solu-
ções, mas sim coragem e força para 
lutar.

Mais um informativo Voz da 
Esperança que temos a felicidade de 
enviar-lhes. Como devem perceber, 
as mensagens, histórias e testemu-
nhos de nossas irmãs e irmãos nos 
mostram as maravilhas da vida na 
simplicidade que recebemos como 
graça de Nossa Mãe da Esperança.

De todas as partes deste nosso Brasil 
chegam mensagens que nos colo-
cam mais perto, “...como é bom es-
tarmos juntos”. 

Nossa vida começa a se voltar para 
a manjedoura... “um Menino nasceu 
entre palhas e animais...” tudo mui-
to simples... Convite aos homens a 
permanecerem na simplicidade.

Agora é hora de voltarmos nossa 
atenção aos meses de vida que ti-
vemos neste ano, pelas graças que 
recebemos, e fazermos um balanço. 
Encorajarmos em busca por novas 
conquistas, desenvolver a empatia e 
sentimentos de gratidão e de perdão. 
E muito importante será sempre a sin-
tonia com a essência do ser humano 
“por uma vida com mais signi� cado”. 
Um Santo Natal e Feliz Ano-Novo.

Ana Rita e Manoel

Voz da Esperança
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POR UMA INTIMIDADE COM DEUS

POR UMA INTIMIDADE COM DEUS

POR UMA INTIMIDADE COM DEUSPe. Leonildo Isauro Pierin
Pe. Leonildo Isauro Pierin
Pe. Leonildo Isauro Pierin

Sacerdote Conselheiro Nacional

Sacerdote Conselheiro Nacional

Sacerdote Conselheiro Nacional

Se por um lado o mundo em que vivemos, com suas propostas, sedu-
zem e arrasta grande número de pessoas, essa realidade também 
desperta para uma maior intimidade com Deus; pois se as sedu-

ções do mundo material causam insatisfação e vazio, uma vez que 
as coisas materiais são passageiras e acabam, isso desperta a ne-
cessidade do encontro com o imutável e eterno, atrai-nos a Deus. 
E como realizar isso?
De uma maneira bem simples e prática, o nosso PONTO 
DE UNIDADE neste ano nos convida a isso, fazendo uso 
de alguns aspectos necessários para uma espiritualidade 
bem fundada na fé.
Primeiro aspecto é fazer uso da “Palavra de Deus” atra-
vés da simples prática da Escuta da Palavra por uma lei-
tura serena, tranquila, de espírito aberto e precedida 
de uma súplica ao Divino e Santo Espírito que nos 
instrua a mente e o coração para a prática na vida.
Segundo é a Meditação. Após a leitura em local tran-
quilo, com silêncio, deixar-se conduzir pela Palavra 
sem retirá-la do seu contexto e trazer para a vida a 
� m de que sejamos instruídos e guiados no cami-
nho para uma intimidade sempre maior com Jesus. 
A Oração. Tendo feito a Escuta da Palavra e 
a Meditação, transformar tudo num diálogo 
com o Senhor, seja para uma súplica, lamen-
to, desabafo, entrega, etc... ou qualquer que 
seja sua realidade e necessidade transforma-
da em prece ou mesmo um louvor e sempre 
é bom agradecer ao Senhor por tudo o que 
nos permite e concede nesta vida, pois é D’Ele 
que recebemos toda força e é N’Ele que encontramos abrigo e proteção.
Por � m, se temos uma condição de sós, ao desenvolver a espiritualidade e criar 
maior intimidade com o Senhor, através da Escuta da Palavra, da Meditação e 
da Oração, nos tornamos conscientes que “Ele” sempre está conosco e nos 
torna capazes de que tudo podemos, pois é Ele que nos fortalece. 
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A ORAÇÃO E O NATALA ORAÇÃO E O NATALA ORAÇÃO E O NATAL
Ivete e PacaIvete e PacaIvete e PacaIvete e PacaIvete e PacaIvete e Paca
Coordenação NacionalCoordenação NacionalCoordenação Nacional

Mais um ano que termina. Nossas lutas, nossas necessidades de rea-
lização pessoal, nossas alegrias, nossas dores, com certeza, � zeram 
parte do nosso cotidiano.

Durante este ano, quantas vezes nos sentimos sem forças, impotentes diante dos 
fatos gritantes à nossa volta; quantas vezes nos sentimos sem forças, sem perspec-
tiva ao nos darmos conta de nossas limitações frente a nós mesmos e ao nosso 
próximo. Quantas e quantas vezes podemos nos ter perguntado: a que viemos?
Mas, se colocamos como meta durante o ano o nosso Ponto de Unidade, 
como um “Comprometer-se”, também em nossa vida de oração pessoal e 
comunitária teremos a nossa resposta.
A Bíblia diz: “O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque 
não sabemos o que pedir nas nossas orações; mas o próprio Espírito 
intercede por nós com gemidos inefáveis” (Rm 8,26).
Orar a Deus só se consegue fazer com Deus. Não é, primeiramente, um resul-
tado nosso que a nossa oração atinja realmente Deus. Nós, cristãos, recebemos 
o Espírito de Deus, que anseia totalmente ser Pai: totalmente amor, totalmente 
escuta recíproca, total compreensão mútua, totalmente desejo do que o outro 
quer. Quando oramos, este Espírito Santo de Jesus está em nós e fala a partir 
de nós. No fundo, orar signi� ca que, do profundo do nosso coração, Deus fala 
com Deus. O Espírito Santo ajuda o nosso espírito a orar. Por isso, devemos dizer 
continuamente: “Vem, Espírito Santo! Vem e ajuda-me a orar!" 
Somos convidados e temos a oportunidade de tomarmos consciência, cada 
vez maior, da necessidade de uma conversão pessoal. Porque ELE nos quer 
cada dia mais juntos ao PAI. Ele quer que façamos jus à vida que recebe-
mos um dia no nosso Batismo. ELE quer que estejamos dignamente vesti-
dos para recebermos a sua pessoa em nós através da Eucaristia, dos outros 
Sacramentos, da prática do Evangelho e da vida de oração.

Estamos próximos de mais um NATAL. O espírito nata-
lino é também de chamado, de convite, de oração. 

Somos convidados a comemorar, a reviver mais 
um nascimento do CRISTO. Comemoração que 
deixa de ser somente comemoração para ser 
proposta de conversão. É deixar o CRISTO nas-
cer dentro de nós. É mais uma oportunidade 
que nos é dada pelo PAI, pelo grande REI. É 
um convite a uma mudança que deve aconte-
cer dentro de nós, pois ELE nos quer SANTOS.
Desejamos um Feliz e Santo Natal, e um 
Ano-Novo com muita Paz e Alegria.

Sacramentos, da prática do Evangelho e da vida de oração.
Estamos próximos de mais um 

lino é também de chamado, de convite, de oração. 
Somos convidados a comemorar, a reviver mais 
um nascimento do CRISTO. Comemoração que 
deixa de ser somente comemoração para ser 
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ENACORE 2020ENACORE 2020ENACORE 2020

2ª PEREGRINAÇÃO A APARECIDA2ª PEREGRINAÇÃO A APARECIDA2ª PEREGRINAÇÃO A APARECIDA
"Toda peregrinação é renovação do"Toda peregrinação é renovação do"Toda peregrinação é renovação do

compromisso com os valores da nossa fé "compromisso com os valores da nossa fé "compromisso com os valores da nossa fé "

Vamos nos preparar para nossa 2ª PEREGRINAÇÃO, nossa visita à 
casa da Mãe Aparecida, que já está programada para o dia 2 de 
setembro de 2020, uma quarta-feira. 

Somos convidados a testemunhar que Cristo caminha conosco e nesse 
peregrinar revelarmos a força do seu Amor que nos move. Peregrinamos 
por causa da fé e para alimentar essa fé.
Aguardem nos próximos Informativos novas informações a respeito.

Já está agendado para os dias 20, 21 e 22 de março próximo o XII Encontro 
Nacional dos Coordenadores Regionais (ENACORE). Esse importante even-
to do nosso Movimento acontecerá, como de costume, no Colégio Pio XI 

em São Paulo, oportunidade em que deverão estar presentes todo o Colegiado 
Nacional juntamente com representantes das Regionais (Coordenadores, 
Viúvas e Orientadores Espirituais). Desta vez, o Encontro Nacional terá início 
na sexta-feira à noite e se encerrará no domingo com um almoço. 
Lembramos a todos que deverão participar do ENACORE 2020 para 
já se organizarem quanto à viagem, a � m de participarem de todo o 
Encontro. Vamos também colocar desde já este evento em nossas ora-
ções, a � m de que tenhamos dias bem produtivos e que tragam muitos 
frutos sob as bênçãos de Nossa Senhora da Esperança.
Vale destacar que a sigla ENACORE foi sugerida pela Coordenadora Regional 
de Lages, Sra. Rosmari de Carvalho Coelho, por ocasião do Encontro de 
2019 e a Coordenação Nacional houve por bem acatá-la e o� cializá-la. 
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Quando olhamos para o céu da noite, logo percebemos uma “es-
trela” de brilho forte, que na verdade não é estrela, mas o plane-
ta Vênus. É quem primeiro brilha! Mas a beleza do � rmamento 

está no conjunto de estrelas que brilham juntas. A harmonia de um 
jardim � orido está na beleza das � ores que não querem uma aparecer 
mais que a outra. 
Nos Encontros da CNSE de que participo, vou percebendo um cuidado 
muito grande de uma para com as outras. É muito consolador perceber 
coordenadoras que cuidam com carinho, acolhem as pessoas, procu-
ram resolver pequenos improvisos com tranquilidade. 
A� nal de contas, somos todas irmãs, e o que pedimos sempre é que nosso 
coração seja semelhante ao Coração de Maria, pela acolhida e humildade.
 Aprendamos de Maria a servir com toda humildade e singeleza, saben-
do quão efêmera é nossa vida: tal qual estrela que aparece na noite e 
some pela manhã ou como a � or que desabrocha e murcha pela tarde. 
Dezembro vem recordar novamente o Natal de Jesus. Naquela noite 
fria, em meio aos animais, longe de casa, nascia o Salvador da huma-
nidade. Seus pais, surpresos, sem saber direito o que fazer, o acolhem 
com todo amor. No céu, uma nova estrela brilha e vai guiando pasto-
res e magos rumo à pequena Belém. A noite do nascimento de Jesus 
passou despercebida pela maioria do povo daquela cidade. A criança 
brilha entre as palhas daquele lugar incomum para nascer. 
Olhando para o nosso mundo, hoje, é possível ver que Jesus continua en-
contrando di� culdades para nascer, para sobreviver, para ter vida plena. 
Celebrar o Natal é cuidar das crianças que ainda nem nasceram. 
Bendito seja o Senhor, Deus nascido para nos salvar! Que Ele nos dê 
sua paz e sua bênção. 
Que nosso olhar e nossas ações estejam encharcados da misericórdia e 
da compaixão que revelam o Coração mesmo de Deus. 
Que esta alegre notícia de Nascimento do Menino Deus traga para sua 
família neste Natal e no ano de 2020 Muita Paz, Bênçãos e Alegria.
Com carinhoso abraço.

APRENDER A BRILHAR JUNTASAPRENDER A BRILHAR JUNTASAPRENDER A BRILHAR JUNTAS
Irmã Gertrudes Maria da Conceição (Orientadora Espiritual dos Grupos Irmã Gertrudes Maria da Conceição (Orientadora Espiritual dos Grupos Irmã Gertrudes Maria da Conceição (Orientadora Espiritual dos Grupos 
2, 3, 5 e 6 – Votuporanga - SP)2, 3, 5 e 6 – Votuporanga - SP)2, 3, 5 e 6 – Votuporanga - SP)
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RETIRO NO ABC (SP)RETIRO NO ABC (SP)RETIRO NO ABC (SP)
Carmem Gonçalves Vilas BoasCarmem Gonçalves Vilas BoasCarmem Gonçalves Vilas BoasCarmem Gonçalves Vilas BoasCarmem Gonçalves Vilas BoasCarmem Gonçalves Vilas BoasGrupo Fé e Alegria – São Caetano do Sul (SP)

Grupo Fé e Alegria – São Caetano do Sul (SP)
Grupo Fé e Alegria – São Caetano do Sul (SP)
Grupo Fé e Alegria – São Caetano do Sul (SP)
Grupo Fé e Alegria – São Caetano do Sul (SP)
Grupo Fé e Alegria – São Caetano do Sul (SP)

Vida no Movimento

Nosso retiro aconteceu em 14 de setembro de 2019, cheio das bênçãos 
de Deus. Chegamos cedo e com um belo café da manhã iniciamos 
este encontro com Jesus oferecendo-nos mais uma oportunidade de 

vivermos uma Vida Nova. Padre Zimri, da Paróquia Sagrada Família em São 
Caetano do Sul, nos esperava na sala de palestras. O padre nos recebeu com 
oração e música de louvor para entrarmos no espírito do retiro. Baseou-se no 
Evangelho de Jesus Cristo segundo São João capítulo 4, 5-42.
Havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos por causa das suas convic-
ções religiosas, mas o plano de Deus é o de salvar a todos e então Jesus foi ao 
encontro com a Samaritana no Poço de Jacó. Jesus provocou na Samaritana 
e provoca em nós, hoje, a sede da água espiritual. Nós estamos cada vez 
mais sedentos de Deus devido a vivermos neste mundo materialista e consu-
mista. Nada é nosso e este é o nosso maior luto.
Nós, pessoas sós, temos apoio de nossas famílias, entretanto, por vezes, 
sentimos a dor da solidão. Dessa forma, devemos procurar preencher nossas 
vidas com atitudes de fé, de cuidado, de amor, de paciência conosco. Deus 
está conosco. Ele enviou seu � lho amado para nos remir de nossos pecados. 
Ainda é possível fazer novas todas as coisas.
Vamos primeiro transformar nossa existência e então ir, sem resistência, comu-
nicar o reino de Deus. Procurar no silêncio dos nossos corações conhecer-nos, 
conhecer o outro porque se não nos conhecemos e não conhecemos aos ou-
tros, não podemos conhecer os dons de Deus. Vamos dia após dia fazer o que 
Jesus nos ensinou: pegar sua cruz e segui-lo! Con� emos Nele então!
Ao � nal, Padre Zimri nos fez re� etir sobre estas duas questões: Como estão 
nossas Comunidades de Nossa Senhora da Esperança? Como podemos manter 
nossas chamas acesas e também as chamas de nossas irmãs da comunidade?
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Dia 25 de agosto de 2019, nas dependências da Casa de Retiro Dom Viçoso, 
foi realizado, com muito êxito, o retiro dos seis grupos das CNSE, em Belo 
Horizonte-MG. O tema do retiro foi "O Pai Misericordioso". (Lc 15,11-

32). As Irmãs da Companhia de Maria, que têm dado um grande apoio ao 
Movimento em Belo Horizonte, foram as orientadoras do Retiro. Após a calorosa 
acolhida pela equipe dirigente, foi servido um farto lanche compartilhado. Em 
seguida Irmã Geni Marques fez a oração inicial, enfatizando que para conhecer 
Deus precisamos conhecer Jesus Cristo, que é Caminho, Verdade e Vida. Irmã 
Sonia Maria Coelho prosseguiu discorrendo sobre os diversos passos da ora-
ção. Depois Irmã Maria José da Silva levantou algumas pistas para re� exão do 
Evangelho de Lucas 15, 11-32. E com muita propriedade fez ligação do tema 
com a Oração à Meditação, a Regra de Vida.
Foi comovente a encenação do abraço do Pai acolhendo o � lho que voltava. A 
Irmã Ana Amélia e a viúva Gicelda, que representavam os personagens, esta-
vam irreconhecíveis pela maquiagem e os trajes usados. Foi tudo muito bonito.

RETIRO EM BELO
RETIRO EM BELO
RETIRO EM BELO

HORIZONTE (MG)
HORIZONTE (MG)
HORIZONTE (MG)

Cecília Silva Alves dos Santos

Cecília Silva Alves dos Santos

Cecília Silva Alves dos Santos

Grupo 01 BH, Santa Joana de Lestonnac

Grupo 01 BH, Santa Joana de Lestonnac

Grupo 01 BH, Santa Joana de Lestonnac

Grupo 01 BH, Santa Joana de Lestonnac

Grupo 01 BH, Santa Joana de Lestonnac

Grupo 01 BH, Santa Joana de Lestonnac
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RETIRO EM CRICIÚMA (SC)
Terezinha Manenti e Odete Cechetto

Grupo Madre Tereza Michel

Domingo, dia 8 de setembro, às 8h30, teve início nosso retiro, no Seminário 
Colégio Rogacionista Pio XII. Fomos acolhidas com muito carinho pelo 
Colegiado CNSE. Raquel e Cyrilo nos falaram sobre a importância de 

termos esse dia para pararmos e estar mais próximos de Deus e que, quando 
damos nosso SIM, estamos nos presenteando e presenteando Jesus. Nossa ce-
lebração eucarística foi presidida pelo Padre Maike, que nos chamou a atenção 
para que lugar estamos dando a Jesus em nossa vida. Se realmente queremos 
segui-lo, devemos colocar Jesus em primeiro lugar. Após sermos alimentadas 
pela Eucaristia e pela Palavra, fomos para a sala de palestra, onde nossos orien-
tadores, o casal Adriana e Hudson, nos presentearam com o tema “Eu sou o 
pão vivo que desceu do céu” (Jo 6,51). Jesus nos amou tanto que, mesmo no 
turbilhão de sofrimentos que viveu, onde o povo de Jerusalém tramava sua 
morte, quis � car conosco através da Eucaristia. Hudson nos surpreendeu com 
uma re� exão muito rica e profunda, levando-nos a um silêncio interior e a 

Destaque especial para o momento de oração, na Capela, diante do SS. 
Sacramento. Nosso almoço foi muito saboroso e o bolo de sobremesa foi oferta 
surpresa do Grupo Pioneiro de BH, Santa Joana de Lestonnac, que no mês com-
pletava 6 anos de existência. E, claro, foi homenageada a Vânia do Carlos Alberto, 
Coordenadora Arquidiocesana, e demais membros que aniversariavam no mês. 
Em reverência a Nossa Senhora, à tarde, sob a coordenação de Irmã Ana Amélia 
Gonçalves da Silva, cada grupo � cou incumbido de rezar uma dezena do Terço 
Mariano. Isto foi feito com muita unção. O retiro foi encerrado com a Celebração 
Eucarística presidida pelo Frei Alexandre Francisco de Marchi, SCE da equipe 07 das 
ENS, do Setor B de Belo Horizonte, que, na homilia, cumprimentou o Movimento 
e incentivou todas a perseverarem nesta caminhada.
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meditarmos sobre o tamanho do amor de Deus por nós. No tema "Maria Mãe 
da Igreja", vimos todo o amor de Maria para conosco e que poderosa sua in-
tercessão junto ao seu � lho Jesus. Fomos agraciados por um almoço feito pelos 
membros da ENS Mãe da Gloria, que preparam tudo com muito carinho e ale-
gria (equipe do casal coordenador Raquel e Cyrilo). À tarde tivemos momentos 
em que re� etimos sobre a importância do elogio, da família, da misericórdia, 
sobre o amor de Deus, a busca da Santidade e o valor da Eucaristia. Às, 15h 
fomos para um ambiente onde rezamos o Terço da Misericórdia. Momento 
lindo, com Nossa Senhora da Esperança ao centro e velas sendo acesas por 
cada um dos participantes enquanto rezávamos o terço. Às 16h30 foi servido 
um delicioso café encerrando esse dia maravilhoso, onde alimentamos nossa 
alma, nosso coração e nosso corpo. Demos graças a Deus por este domingo 
tão abençoado sob a proteção de Nossa Senhora da Esperança. 

RETIRO EM JUNDIAÍ (SP)RETIRO EM JUNDIAÍ (SP)RETIRO EM JUNDIAÍ (SP)
Maria Clara e Antonio Luiz (Casal Regional)Maria Clara e Antonio Luiz (Casal Regional)Maria Clara e Antonio Luiz (Casal Regional)

No dia 11 de agosto, um sábado, a Regional de Jundiaí realizou o seu retiro 
anual no Aprendizado Dom José Gaspar, em Jundiaí, com a presença do 
nosso Diretor Espiritual Padre José Roberto de Araújo. Iniciamos as ativida-

des com o café da manhã acolhendo as nossas irmãs de Jundiaí, Louveira, Salto 
e Itu e, depois, nos dirigimos ao salão onde iniciamos o retiro propriamente dito, 
cujo tema foi “Compromisso e Pertença, espírito de serviço e partilha”, mas 
tivemos também uma re� exão importante sobre Regra de Vida. Ao meio-dia 
nos deslocamos para o refeitório das Irmãs Missionárias, nossas hospedeiras, 
que como sempre nos receberam muito bem. Lá tivemos um almoço fruto da 
partilha dos participantes. Reiniciamos nosso retiro após o almoço e o con-
cluímos com uma Celebração Eucarística, muito piedosa, presidida pelo Padre 
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RETIRO EM LAGES (SC)RETIRO EM LAGES (SC)RETIRO EM LAGES (SC)
Nilza Dall Asta (Comunicação)Nilza Dall Asta (Comunicação)Nilza Dall Asta (Comunicação)

José Roberto, que contou com a participação do Casal Equipista Elisângela e 
Rogério, que contribuíram com a animação dos cantos. Encerramos o retiro 
com um café da tarde, onde se deu a despedida das 40 senhoras participantes, 
que então partiram felizes para os seus respectivos destinos. 
NOTA - Em reunião do nosso Colegiado Regional, ocorrida em 9 de outubro últi-
mo, elegemos o Casal Equipista Lúcia e Tetsuo como o novo Casal Regional, para 
o próximo triênio 2020/2023. Que Deus os ilumine nesta nova missão!

No dia 11 de setembro a Coordenação Regional das CNSE de Lages-SC, 
realizou seu retiro anual, com a presença de grande parte das partici-
pantes dos 7 grupos e também de convidadas, totalizando 54 pessoas 

presentes. Frei Evaldo Ludwig conduziu as re� exões com enfoque geral no tema 
“CNSE – Um Caminho de Amor e Perseverança”, traduzindo momento a mo-
mento seu carisma e grande carinho pelo nosso Movimento.
Tivemos também momentos tocantes nas diversas cerimônias entre as re� exões. 
Na celebração de encerramento as Orientadoras Espirituais receberam das mãos 
do frei o óleo santo e ungiram cada participante de seus grupos. Louvamos a Deus 
por momentos tão profundos de oração, re� exão e confraternização!
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Realizamos nosso retiro em 5 de outubro passado, com 60 participantes 
de Araras, Limeira, Americana e Piracicaba, com a presença de 90% das 
Meninas. Foi a primeira vez que participei de um retiro das CNSE. “O 

que é um retiro, a� nal? Havia uma certa curiosidade, contudo, sem grandes 
expectativas. A� nal, as expectativas superlativas acabam sempre nos decep-
cionando. O início já animou bastante. O dia amanheceu propício a conver-
sar, trocar ideias, conhecer gente nova. Quando chegamos ao lugar, tive cer-
teza de que seria um dia de paz. Muito verde, muito azul, pessoas chegando, 
se apresentando, um café recém coado, uma fatia de bolo para adoçar a 
boca, porque o coração já tinha se rendido à paisagem. Nossa coordenadora 
rodava e recebia todo mundo com sorrisos maiúsculos, um bem-estar muito 
grande. Nosso condutor-chefe foi o Padre Márcio Marcelo. Um rapaz simpá-
tico, rindo e falando ao mesmo tempo, cantando e nos chamando a re� etir: 
“Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas!” E não 
é que todo mundo entrou em re� exão?! Somos criados para viver gran-
des momentos e termos expectativas que chegam às alturas. As palavras, 
as histórias, os cantos, os risos, os olhares foram prazeres simples que se 
transformaram em um grande dia. Foi um dia que nos levou a esquecermos 
do corre-corre e re� etirmos sobre o quanto de Marta carregamos e o quan-
to de Maria trazemos conosco. O dia � uiu. Ninguém reclamou de cansaço. 
Ninguém reclamou de calor. Pelo contrário, ninguém se distraiu e todo mun-
do re� etiu. Saímos de lá, com certeza, mais felizes. Porque percebemos que 
� car em pé e lutar pelas coisas que precisamos e acreditamos é uma atitude 
simples, que nos torna grandes diante do imenso Amor que Deus nos dedica 
e Jesus quer para nós. Valeu cada minuto, cada sorriso, cada pensamento, 
cada lição. Que venham outros. Até porque, como Maria, “se escolhermos a 
melhor parte, ela não nos será tirada!".

RETIRO EM LIMEIRA (SP)RETIRO EM LIMEIRA (SP)RETIRO EM LIMEIRA (SP)
Vera CavinatoVera CavinatoVera Cavinato
Grupo 04, Por Jesus e MariaGrupo 04, Por Jesus e MariaGrupo 04, Por Jesus e MariaGrupo 04, Por Jesus e MariaGrupo 04, Por Jesus e MariaGrupo 04, Por Jesus e Maria
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Foi realizado nosso retiro, na Casa do Clero em Emaús, no município de 
Parnamirim-RN no dia 28/09/2019, tendo como tema “Batizados e Enviados 
mais Compromissos Propostos”, tivemos como pregadores o Padre Valtair 

Lira Lucas, Conselheiro Espiritual da Região do Rio Grande do Norte, e a Irmã 
Maria Luzia da Congregação Filha do Amor Divino. Iniciamos nossas ativida-
des com Celebração Eucarística com a presença de 26 pessoas, participante dos 
grupos de Natal-RN e Ceará Mirim-RN. Foi um momento de muitas orações, 
palestra e Deserto. Encerramos as atividades com um lance. Ficamos muito 
agradecidos a Deus por Ele ter nos proporcionados, esta oportunidade e va-
mos continuar a trabalhar pelo reino de Deus através da Comunidade de Nossa 
Senhora da Esperança. Pedimos a Deus que abençoe todos nossos Conselheiros 
e Orientadoras Espirituais.

RETIRO EM NATAL (RN)RETIRO EM NATAL (RN)RETIRO EM NATAL (RN)
Elizabeth (Beta) e ArimatéiaElizabeth (Beta) e ArimatéiaElizabeth (Beta) e ArimatéiaElizabeth (Beta) e ArimatéiaElizabeth (Beta) e ArimatéiaElizabeth (Beta) e Arimatéia

(Casal Regional Rio Grande do Norte)(Casal Regional Rio Grande do Norte)(Casal Regional Rio Grande do Norte)

e Orientadoras Espirituais.

RETIRO EM OLINDA E RECIFE (PE)RETIRO EM OLINDA E RECIFE (PE)RETIRO EM OLINDA E RECIFE (PE)
Toinha e George (Casal Regional Pernambuco-PE)Toinha e George (Casal Regional Pernambuco-PE)Toinha e George (Casal Regional Pernambuco-PE)

No dia 20 de setembro realizamos nosso retiro dos grupos pertencentes 
à Regional da Arquidiocese de Olinda e Recife. Foi realizado na Casa 
Melotto, lugar muito agradável, espaçoso, com boa estrutura de audi-

tório (climatizado) e um excelente refeitório. Pertencente à Ordem Religiosa 
Pia Sociedade de Padre Nicola Maza. Participaram do nosso retiro 85 pessoas 
sós. Iniciamos precisamente às 8h com a acolhida dos que chegavam. Às 9h 
� zemos um Momento Mariano, quando homenageamos a Mãe da Esperança 
com seu hino. Recitamos os Mistérios Gozosos do Terço Mariano e concluímos 
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pedindo à Mãe da Esperança a sua intersecção através da sua oração. Em se-
guida � zemos uma pausa para um cafezinho e retornamos com a celebra-
ção da Santa Missa, pelo pregador do nosso retiro, Dom Jeronimo – OSB. 
A  Homilia da Santa Missa já foi sobre o Tema do nosso retiro (Mt  20-28) 
“O Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida 
em resgate por uma multidão”. Após a Santa Missa houve a primeira palestra. 
Em seguida aconteceu o Deserto e concluímos a manhã com a Oração do 
Angelus. Depois do Almoço houve uma outra palestra que após ser concluí-
da foram dados os Testemunhos, assim como também as meninas � zeram 
perguntas respondidas pelo pregador. Todos saíram repletos de alegria pelos 
conhecimentos adquiridos e pela intimidade que tiveram com Jesus. 

RETIRO EM PALMARES (PE)RETIRO EM PALMARES (PE)RETIRO EM PALMARES (PE)
Toinha e GeorgeToinha e GeorgeToinha e George
Casal Regional - PernambucoCasal Regional - PernambucoCasal Regional - Pernambuco

Realizou-se no dia 20 de outubro de 2019, na Igreja Matriz de Santa Luzia da 
Diocese de Palmares, o retiro com os Grupos Distantes, com o tema Mt 20-
28 “O Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar sua 

vida em resgate por uma multidão”. Iniciamos com a Celebração Eucarística às 8h 
da manhã e em seguida a Santa Missa. Após a missa fomos ao salão paroquial, 
onde foi servido o café da manhã. Em seguida chegou o nosso pregador, Padre 
Bráulio – Diocesano que é o Pároco da referida matriz. Fez uma bela pregação, 
deixando os participantes tocados com suas palavras. Depois foi feito o Deserto, 
onde meditamos a pregação, tendo como referência os versículos do Evangelho 
de Mateus, capítulo 20. Terminado a Oração do Angelus e o Deserto, tivemos um 
momento de cantos e re� exões, tendo como motivação um belíssimo quadro 
com o Cristo coroado de espinhos conversando com o Pai. Momento muito forte, 
que deixou todos muito emocionados. Concluindo, � zemos oração do Ângellus 
e fomos para o almoço. Na parte da tarde iniciamos com um momento maria-
no, homenageando a Mãe da Esperança com seu hino, depois meditamos os 
Mistérios Gozosos e encerramos pedindo a intercessão de Nossa Senhora com 
a sua oração. Finalmente aconteceu um momento onde foram dados os teste-
munhos, muito grati� cante pela felicidade estampada nos semblantes de todos.
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Tivemos oportunidade de participar, em setembro passado, de um 
retiro que mexeu profundamente com todos nós. O pregador foi 
Frei Marcos, que atingiu todos os corações semeando alegria, cul-

tivando a esperança e contando histórias. Falou-nos da espiritualidade 
e da fé cumprindo muito bem a sua missão. Nos proporcionou um 
tempo de oração, frente ao Santíssimo, para proximidade com Deus. 
Foi interessante o momento em que cada uma falou de duas qualida-
des que possui. Não podemos deixar de elogiar o saboroso almoço e 
lanche. Ao término apresentei uma poesia em agradecimento à dis-
ponibilidade de Frei Marcos e do Frei Josemberg, que animou a missa 
com seu teclado. Deus os abençoe.

RETIRO EM PETRÓPOLIS (RJ)RETIRO EM PETRÓPOLIS (RJ)RETIRO EM PETRÓPOLIS (RJ)
Julia Schaefer (Viúva Coordenadora Local Petrópolis)Julia Schaefer (Viúva Coordenadora Local Petrópolis)Julia Schaefer (Viúva Coordenadora Local Petrópolis)

Meninas, prestem atenção,
Tenham fé e con� ança,

Entreguem o seu coração,
A Nossa Senhora da Esperança.

Nosso dia foi especial,
Nossa alegria é imensa,

Por isso bondoso Frei Marcos,
Agradecemos a sua presença.

Que Deus lhe dê saúde,
Perseverança e muita paz,

Pois este retiro de hoje,
Não vamos esquecer jamais.
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Nos dias 28 e 29 de setembro, no Instituto Pio XI, na Lapa, realizamos 
o retiro anual dos grupos de SP – Capital e Alphaville, com mais de 60 
participantes!! A direção do retiro foi do Dominicano Frei André Luís 

Tavares, Prior do Convento de Belo Horizonte, que nos encantou com suas 
palestras e meditações. A coordenação virtual foi do Casal Responsável por 
esta região, Silvia e Archelau, que mesmo morando atualmente nos USA 
foi organizando todas as inscrições e nos monitorando em todos os pre-
parativos. A coordenação presencial foi do casal Rosiane e Gíacomo, que 
administrou com brilhantismo todas as atividades, cumprindo o horário 
corretamente e com muita suavidade. Além das participantes dos grupos, 
estiveram também presentes os Casais Apoiadores = Rachel e Fernando, 
Meury e Zezinho, Sonia e Cláudio, Silvia e Celso, Walkiria e Gilmar, Zezé e 
Eduardo. E a presença do Padre Joaquim do Grupo 1, fundado por Dona 
Nancy Moncau há 15 anos!!! Os temas principais foram comprometimento 
e participação em todos os compromissos das CNSE, ou seja, nas reuniões, 
nos estudos, nos encontros, nas orações diárias, nas meditações, e em to-
das as oportunidades que são oferecidas para o nosso desenvolvimento es-
piritual. Os textos que Frei André utilizou foram A Anunciação do Arcanjo 
a Maria, A Visitação e o Magni� cat, e a Oração do Pai Nosso. Na noite 
do sábado, tivemos atividades culturais, com música, poesias, histórias, e 
o delicioso bolo de aniversário do Frei André. No domingo à tarde, todos 
saíram com gosto de “quero mais”, pois foi um retiro abençoado por Deus 
do início ao � m, sob a intercessão de Nossa Senhora da Esperança.

RETIRO EM SÃO PAULO E ALPHAVILLE (SP)RETIRO EM SÃO PAULO E ALPHAVILLE (SP)RETIRO EM SÃO PAULO E ALPHAVILLE (SP)
Rachel e Fernando Moya (Coordenadores SP Capital)Rachel e Fernando Moya (Coordenadores SP Capital)Rachel e Fernando Moya (Coordenadores SP Capital)
Rosiane e Gíacomo (Coordenadores Alphaville)Rosiane e Gíacomo (Coordenadores Alphaville)Rosiane e Gíacomo (Coordenadores Alphaville)
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Vida na Comunidade

MÃOS BRANCAS
MÃOS BRANCAS
MÃOS BRANCAS

Maria José (Viúva Coordenadora Regional

Maria José (Viúva Coordenadora Regional

Maria José (Viúva Coordenadora Regional

Maria José (Viúva Coordenadora Regional

Maria José (Viúva Coordenadora Regional

Maria José (Viúva Coordenadora Regional
e integrante do Grupo 1 de Taubaté)

e integrante do Grupo 1 de Taubaté)

e integrante do Grupo 1 de Taubaté)

PEREGRINAÇÃO EM SANTA PAULINA (SC)PEREGRINAÇÃO EM SANTA PAULINA (SC)PEREGRINAÇÃO EM SANTA PAULINA (SC)
Helenie e Sérgio (Coordenador na Grande Florianópolis), Raquel e Cirilo (Coordenador em Helenie e Sérgio (Coordenador na Grande Florianópolis), Raquel e Cirilo (Coordenador em Helenie e Sérgio (Coordenador na Grande Florianópolis), Raquel e Cirilo (Coordenador em 

 Criciúma), Rose e Ademir (Coordenador em Lages) e Dorlita e Darci (Coordenador em Blumenau) Criciúma), Rose e Ademir (Coordenador em Lages) e Dorlita e Darci (Coordenador em Blumenau) Criciúma), Rose e Ademir (Coordenador em Lages) e Dorlita e Darci (Coordenador em Blumenau)

“Mãos Brancas” foi um evento realizado por algumas das inte-
grantes das CNSE do município de Taubaté em 2018. O obje-
tivo foi divulgar o movimento junto às paróquias e outras enti-

dades sociais, de uma forma onde a alegria e o afeto se tornaram presentes.
O signi� cado de “Mãos Brancas” está diretamente ligado à maneira 
como as integrantes se apresentam: ao som de uma música, fazem 
gestos com as mãos, que são cobertas por uma luva branca, causando 
no todo um efeito acolhedor. O reconhecimento de capacidades e a 
 auto-estima foram fatores positivos, cercados de entusiasmo e alegria.
Para 2019, o grupo já está se preparando com músicas natalinas para 
novas apresentações e sempre buscando tocar os corações.

O Movimento das CNSE em Santa Catarina completou dez anos 
neste ano de 2019. Em comemoração, as quatro Regiões no esta-
do – Grande Florianópolis, Criciúma, Lages e Blumenau – realiza-

ram uma Peregrinação ao Santuário de Santa Paulina, em Nova Trento, 
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TARDE DE ORAÇÃO – NATAL (RN)
Elizabeth (Beta) e Arimatéia
Casal Regional Rio Grande do Norte

Em virtude do mês missionário foi realizada, no dia 23/10/2019, uma 
tarde de oração; iniciamos com o terço luminoso e em seguida foi ce-
lebrada a Santa Missa pelo Padre Gentil Pereira, Conselheiro Espiritual 

do Grupo Nossa Senhora de Fátima. Aproveitamos a oportunidade para 
agradecer a Deus pelos três anos de atuação do casal Elizabeth (Beta) e 
Arimatéia na Coordenação Regional do Rio Grande do Norte e pelas inú-
meras graças que Deus concedeu a todas(os) que compõem a CNSE do Rio 
Grande do Norte. Encerramos este momento com o tradicional lanche.

no dia 5 de outubro. Participaram cem pessoas, estando presentes o 
Casal Coordenador Nacional Ivete e Paca e o casal Adriana e Hudson, 
das Equipes de Nossa Senhora. As atividades tiveram início às 10h e se 
encerraram após a missa das 15h. A irmã representante do Santuário 
fez a apresentação da história de Santa Paulina, seguindo-se palestras 
de Ivete e Paca sobre o Movimento, e de Adriana e Hudson, ressaltan-
do o Carisma e a Mística das CNSE. Após o almoço foram visitados os 
sítios históricos e para finalizar houve a nossa participação na missa 
no Santuário, quando a presença das Comunidades foi destacada. Foi 
um dia marcante para todos, fortalecendo a nossa fé e a unidade do 
Movimento em Santa Catarina.
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TARDE DE TREINAMENTO

TARDE DE TREINAMENTO

TARDE DE TREINAMENTO
PINDAMONHANGABA (SP)

PINDAMONHANGABA (SP)

PINDAMONHANGABA (SP)
Maria José (Viúva e Coordenadora Regional)

Maria José (Viúva e Coordenadora Regional)

Maria José (Viúva e Coordenadora Regional)A partir de necessidades notadas 
pelo casal local do município de 
Pindamonhangaba, Ana Paula 

e Márcio, foi organizada uma tarde de 
treinamento com a participação das 
coordenadoras dos grupos juntamen-
te com as integrantes. A validade desta 
experiência em reunir todos as meni-
nas das CNSE favoreceu uma abertura 
franca, um diálogo, troca de experiên-
cias, com resultados concretos, uma 
vez que os problemas eram comuns. 
Com as questões apresentadas, foi 
possível ainda esclarecer dúvidas a re-
forçar conhecimentos. Consideramos 
de grande validade, pois os resultados 
foram altamente positivos.

VISITA À DIOCESE DE NATAL (RN)VISITA À DIOCESE DE NATAL (RN)VISITA À DIOCESE DE NATAL (RN)
Elizabeth (Beta) e Arimatéia (Coordenação Regional)Elizabeth (Beta) e Arimatéia (Coordenação Regional)Elizabeth (Beta) e Arimatéia (Coordenação Regional)

No dia 5 de novembro passado, a Coordenação do Rio Grande do Norte foi 
recebida pelo Arcebispo da Arquidiocese de Natal-RN, D. Jaime Vieira Rocha, 
onde apresentamos a estrutura e organização do nosso Movimento, tanto 

no nível nacional quanto regional. Este momento teve uma duração aproximada de 
1h40; foi uma reunião objetiva e descontraída, ele nos convidou para participarmos 
da reunião do Clero, onde tivemos a oportunidade de apresentar à Comunidade e 
a todo o Clero desta Arquidiocese. Que Nossa Senhora da Esperança nos abençoe 
nessa nova oportunidade de mostrar nosso querido Movimento.

TARDE DE TREINAMENTO

TARDE DE TREINAMENTO

TARDE DE TREINAMENTO

TARDE DE TREINAMENTO

TARDE DE TREINAMENTO

TARDE DE TREINAMENTO
PINDAMONHANGABA (SP)

PINDAMONHANGABA (SP)

PINDAMONHANGABA (SP)

o dia 5 de novembro passado, a Coordenação do Rio Grande do Norte foi o dia 5 de novembro passado, a Coordenação do Rio Grande do Norte foi 
recebida pelo Arcebispo da Arquidiocese de Natal-RN, D. Jaime Vieira Rocha, recebida pelo Arcebispo da Arquidiocese de Natal-RN, D. Jaime Vieira Rocha, 
onde apresentamos a estrutura e organização do nosso Movimento, tanto onde apresentamos a estrutura e organização do nosso Movimento, tanto 

no nível nacional quanto regional. Este momento teve uma duração aproximada de no nível nacional quanto regional. Este momento teve uma duração aproximada de 
1h40; foi uma reunião objetiva e descontraída, ele nos convidou para participarmos 1h40; foi uma reunião objetiva e descontraída, ele nos convidou para participarmos 
da reunião do Clero, onde tivemos a oportunidade de apresentar à Comunidade e da reunião do Clero, onde tivemos a oportunidade de apresentar à Comunidade e 
a todo o Clero desta Arquidiocese. Que Nossa Senhora da Esperança nos abençoe a todo o Clero desta Arquidiocese. Que Nossa Senhora da Esperança nos abençoe 

VOZ  /  19VOZ  /  19

Revista esperança-58 - 02.indd   19Revista esperança-58 - 02.indd   19 04/12/2019   18:05:0504/12/2019   18:05:05



REUNIÃO DO COLEGIADO NACIONAL

REUNIÃO DO COLEGIADO NACIONAL

REUNIÃO DO COLEGIADO NACIONAL

Aconteceu no dia 9 de novembro passado, em São José do Rio Preto-SP,
na residência do Casal Coordenador Nacional Ivete e Paca, mais uma 
Reunião do Colegiado Nacional. Naquela oportunidade, além dos 

casais Vilma e Rogério (Informática), Du e Nemercio (Financeiro) e Ana 
Rita e Manoel (Voz da Esperança) e ainda do Padre Leonildo (Conselheiro 
Nacional), também esteve presente a Sra. Tereza P. Shoshima, a nossa que-
rida Viúva Nacional, que reside em São Bernardo do Campo-SP. 
Após um gostoso café da manhã e a Oração Inicial, a reunião foi ini-
ciada, quando foram tratados diversos assuntos muito importantes 
para o Movimento, destacando-se: Ponto de Unidade, ENACORE 2020, 
Peregrinação a Aparecida, etc. 
Fizemos uma pausa para um delicioso almoço e depois continuamos em 
reunião por mais alguns momentos. Em seguida, após um merecido des-
canso da Tereza (que chegou em Rio Preto às 5h30 e regressou no mesmo 
dia às 23h), Ivete e Paca � zeram com ela um tour pela cidade.
À noite, tivemos um lanche e aproveitamos para conversar com ela mais 
um pouco, e então Tereza regressou para sua cidade. 
Por motivos particulares o Casal Administrativo Agnes e Ivan, também de 
São Bernardo, não pôde participar da reunião.
Foi um dia de bastante trabalho, mas, graças à Padroeira da Esperança, 
muito proveitoso e abençoado. 

Destaques

REUNIÃO DO COLEGIADO NACIONAL

REUNIÃO DO COLEGIADO NACIONAL

REUNIÃO DO COLEGIADO NACIONAL

REUNIÃO DO COLEGIADO NACIONAL
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O NATAL DO MUNDO NO MUNDO DO NATALO NATAL DO MUNDO NO MUNDO DO NATALO NATAL DO MUNDO NO MUNDO DO NATAL
(Diário da Região, jornal de S. J. Rio Preto, dez. de 1980)(Diário da Região, jornal de S. J. Rio Preto, dez. de 1980)(Diário da Região, jornal de S. J. Rio Preto, dez. de 1980)

Foi assim que falou o
homem que estava do lado
de lá da cerca de luz:

Nosso Natal é eterno, porque vivemos a eternidade do Natal.
Somos felizes no mundo do Salvador, porque amamos o Salvador 
do mundo.

Sentimos o Amor Pleno, porque atingimos a plenitude do Amor.
Conhecemos a perfeição da Luz, porque penetramos na luz da perfeição.
En� m, é um Natal de festa, porque entendemos a Festa do Natal.
Comemoramo-lo em todos os dias, de todos os anos, de todos os séculos.
Assim:
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Todos são pais, porque todos são � lhos;
Todos são � lhos, porque todos são pais.

Não há arrombadores, porque não existem portas.
Não há guerras, porque não existem fronteiras.

Não há tóxicos, porque todos são felizes.
Não há valentes, porque todos são corajosos.

Não há chefes, porque todos são líderes.
Não há políticos, porque existem estadistas.

Não há ciúmes, porque existe amor.
Não há lágrimas, porque existe fé.

Ninguém joga casca de banana na calçada, porque todos são varredores.
Ninguém joga pedra no telhado do vizinho, porque todos são construtores.

Ninguém grita com ninguém, porque todos são cantores.
Ninguém pede nada a ninguém, porque todos são doadores.

No meu mundo, o Natal é eterno.
Comemoramo-lo em todos os dias, de todos os anos, de todos os séculos.

Quando acabou de falar,
notando uma profunda tristeza
no rosto do homem que
estava do lado de cá, perguntou:
- Em que pensas?
- No meu mundo.
- Onde é o teu mundo?
- É o terceiro planeta de um sol que � ca muito longe de ti.
- Também receberam a visita do Salvador?
- Sim, há cerca de dois mil anos.
- E o que aconteceu?
- Mataram-no.
- Então no teu mundo não se comemora o Natal?
- Sim, uma vez por ano.
- E o que os homens fazem no Natal?
- Bebem e comem.
- Como é o nome do teu mundo?
- Terra. - Respondeu o homem de cá.
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MARIA DE LOURDES DE
SOUZA BEZERRA (LOURDINHA)

Dia 28/10/2019
Grupo 05 – Santa Terezinha – Natal-RN

MARCELO GIANSANTE
Dia 01/11/2019

Filho de Cleide e Valentim 
(1º Casal Coordenador Nacional)

CECILIA DEANNE
TERRIN 

Dia 02/10/2019 
Grupo 01 – Campinas-SP

EDWIGES RUIZ
CORTEGOSO STEFANO 

Dia 01/11/2019
Grupo 02 – Campinas-SP

Falecimentos

AJUDA MÚTUAAJUDA MÚTUAAJUDA MÚTUA
Idalina Lucas da Silva (Nena) (Grupo 1 – Luz) GuapiaçuIdalina Lucas da Silva (Nena) (Grupo 1 – Luz) GuapiaçuIdalina Lucas da Silva (Nena) (Grupo 1 – Luz) GuapiaçuIdalina Lucas da Silva (Nena) (Grupo 1 – Luz) GuapiaçuIdalina Lucas da Silva (Nena) (Grupo 1 – Luz) GuapiaçuIdalina Lucas da Silva (Nena) (Grupo 1 – Luz) Guapiaçu

No dia 10 de agosto foi realizado um Chá da Tarde, para divulga-
ção, expansão, motivação e confraternização do nosso Movimento 
na Coordenadoria Local de Guapiaçu. Após uma re� exão sobre o 

Movimento onde falava-se da ajuda mútua fui motivada a dar meu testemu-
nho. No dia 21 de fevereiro de 2018, tropecei em uma cadeira que nunca 
saiu do lugar, cai e quebrei o fêmur direito e o joelho em dois lugares. Fui so-
corrida por vizinhos que me levaram para o hospital, onde foi necessária uma 
cirurgia no fêmur, colocando um pino na perna e dois pinos no joelho. Fiquei 
quatro meses sem poder colocar o pé no chão e sem poder me locomover, 
ou seja, fui obrigada a � car de cama por um longo tempo. Durante o dia 
eu tinha uma cuidadora, que era paga por meus parentes, mas à noite não 
tinha ninguém para dormir comigo, pois meus familiares são de outra cidade 
e não tenho � lhos. Estava sozinha! Foi quando algo maravilhoso aconteceu, 
um verdadeiro gesto de amor: uma amiga da CNSE do Grupo 2, Sra. Lourdes 
Cavalmoretti, a qual eu ainda nem conhecia, se pronti� cou a vir passar as 
noites comigo. Ela vinha todas as noites, apesar de não morar perto da minha 
casa. Por outro lado, a Cleonice Pereira, que faz parte do meu Grupo 1 - Luz, 
sugeriu um revezamento nessa situação, ou seja, convidou outras amigas do 
grupo, Elizabeth Orlandini e a Sra. Deonildes de Aguiar, para também cola-
borarem nesta missão. Assim elas também � zeram e vinham dormir e fazer 
companhia para mim todas as noites, por um período de seis meses. Eu só 
tenho a agradecer a Deus por tudo isso, pois se não fossem elas e a amizade 
que conquistamos dentro da Comunidade Nossa Senhora da Esperança, não 
sei o que seria de mim. Não posso esquecer também de agradecer minhas 
vizinhas, que sempre estiveram ao meu lado.

AJUDA MÚTUAAJUDA MÚTUAAJUDA MÚTUA

Testemunho
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Colaborar com a Revista é muito simples.

1. Envie seus textos já digitados em word, 
no formato A4, com:

TEXTO SEM FOTO 
 1.800 caracteres (com espaço);

TEXTO + FOTO
 1.600 caracteres (com espaço);

2. A foto precisa ter um mínimo de qualidade, 
ou seja, 1800 x 1200px (pixels), 
que garante a nitidez correspondente 
a uma foto no tamanho de 10 x 15cm. 
Você deve enviá-la no formato “.jpg”;

3. Para as edições de 2020 as datas-limite
para envio do seu material são as seguintes:

• Ed. 59 até 30/jan;

• Ed. 60 até 30/abr;

• Ed. 61 até 30/jul; e

• Ed. 62 até 30/out.

A Revista Voz da Esperança é de todos nós!

Novo e-mail para envio de material:
vozdaesperanca@cnse.org.br

sem cedilha!

Atenção
Para inclusões, exclusões ou alterações no seu cadastro: 

Responsável: Ivan e-mail: distribuicao@cnse.org.br

Se não estiver recebendo a Revista, mesmo depois de 
ter feito alguma atualização de cadastro, peça ajuda à 
Coordenação do seu grupo para os devidos acertos.

Escreva e envie 
ARTIGOS, NOTÍCIAS e seus TESTEMUNHOS

para envio do seu material são as seguintes:

Ed. 59 até 30/jan;

Ed. 61 até 30/jul; e
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