
Resumo da situação atual das CNSE

São Paulo – Capital (Pré – Setor) - 04 Grupos

Região ABC – SP (Pré – Setor)

 - São Bernardo - 02 Grupos

 - São Caetano - 02 Grupos

Interior de São Paulo

- Jundiaí (Pré – Setor) - 04 Grupos
 - Campinas - 01 Grupo
 - Rio Claro - 01 Grupo
 - Ribeirão Preto - 01 Grupo
 - Jaú - 01 Grupo
 - São José dos Campos - 02 Grupos
 - Jacareí - 01 Grupo
 - Araçatuba - 01 Grupo
 - Guararapes - 01 Grupo
 - Valparaiso - 01 Grupo

Rio de Janeiro

 -  Capital (Pré – Setor) - 06 Grupos
 -  Petrópolis   (Pré – Setor) - 04 Grupos
-  Niterói - 01 Grupo

CEARÁ

 - Fortaleza - 01 Grupo

PARÁ

 - Belém - 02 Grupos

PERNAMBUCO

 - Recife - 01 Grupo

PARANÁ

 - Toledo - 01 Grupo

AMAZONAS

 -  Maués - 01 Grupo

MINAS GERAIS

 - Pará de Minas - 02 Grupos

TOTAL GERAL:             41 Grupos em andamento

“Existe Graça maior do que  servir os irmãos em Cristo?”

         Para Viúvas, Viúvos e Pessoas Sós

“A semente que germina por si só – Uma convivência de

fé e alegria”

Iniciadora no Brasil: Da. NANCY CAJADO MONCAU

INFORMATIV0 Nº. 04 – Junho/06

PALAVRAS DO CONSELHEIRO ESPIRITUAL

Jesus promete enviar o seu Espírito Santo que é dado a todos e a cada um.

Espírito que gera a unidade, que ilumina os cristãos e os capacita a

continuarem a missão de Jesus. Para isso nos alimenta com o seu corpo e

sangue e com a sua palavra para que, conhecendo o seu caminho, tenhamos

a força, o alimento para segui-lo, iluminados pelo Espírito Santo. Para

aprofundar mais ainda a necessidade de nos alimentarmos da Eucaristia para

nossa missão, a Igreja promoveu o 15° CEN Congresso Eucarístico Nacional

em Florianópolis – SC, onde eram esperados 3.000 mil delegados

representando 192 dioceses e 42 arquidioceses do Brasil e do exterior, tudo

para incentivar a importância da Eucaristia na missão do Cristão. A festa de

Pentecostes no dia 4 de junho e a do Corpus Cristi no dia 15 de junho vêm

confirmar o quanto a Igreja se preocupa com seus fieis. E para nós, que

trabalhamos com os Grupos das Comunidades Nossa Senhora da
Esperança, que já se expandem pelo Brasil, mais do que nunca precisamos

deste alimento e desta luz que levaram Maria a acompanhar os apóstolos na
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sua ação missionária.  Que Maria nos ajude a continuar nesta missão de

entusiasmar muitas Viúvas, Viúvos e Pessoas Sós a se reunirem sob a ação

do Espírito Santo e partilharem os dons colocados em suas vidas.

Pe. João Zago – MI

VIVENDO O NOSSO DIA A DIA

Prezadas(os) Irmãs(os) das CNSE

Ao longo de todas as fases da existência, a pessoa humana,
independentemente do seu estado de vida, precisa apoiar-se e também
ser apoiada, nos planos físico, natural e sobrenatural. Em qualquer
circunstância, especialmente, no da Viuvez ou de Pessoa Só, deve
prevalecer a certeza que o amor de Deus por nós é o grande motivo da
nossa vontade de viver. Precisamos afastar nossos lamentos,
egoísmos ou nossas fraquezas, pois, amando a Deus, nosso Pai,
podemos e devemos amar a nós mesmos como Ele próprio nos amou
e ama. Existimos pela Palavra e pelo Amor. Temos uma missão a
cumprir, pois, segundo o desígnio divino, cada ser humano é uma vida
até o seu último suspiro. Cristo não veio para nos corrigir ou para nos
censurar, mas sim para proclamar a Boa Nova por meio de sua
palavra, de sua vida e de sua morte. O que Ele espera de nós? Com
certeza, muitas coisas, difíceis até de enumerar, mas uma delas é
certo: que a nossa vida, abraçada com fé e dignidade, além de ser um
caminho de santidade, seja uma contribuição valiosa na missão da
Igreja. Sob o impulso da Graça, podemos verdadeiramente “servir a
vida”, nossa e  dos nossos irmãos. Uma séria amizade, como se
observa nos nossos Grupos, pode se constituir num precioso motivo
para alguém se transformar. É a própria presença do amor redentor de
Cristo. Isso reforça o nosso propósito de exercitar o Auxilio Mútuo e a
Amizade Fraterna até a exaustão. Todos, em seus Grupos ou em suas
pequenas Comunidades Cristãs, em sintonia com o que preconiza o
Concílio Vaticano II, devem ser o “sal da terra”, de tal forma que a obra
salvadora de Cristo se torne cada vez mais visível e operante. Como
Leigas e Leigos e contando com a indispensável ajuda dos nossos
Conselheiros e Conselheiras Espirituais, assumamos nosso papel de
propagadores e construtores do Reino de Deus. Procuremos, pois,
como Viúvas, Viúvos e Pessoas Sós, mesmo com todas as nossas
limitações (idade, saúde, fé vacilante . . ), louvar e servir a Deus,
buscando, quotidianamente, maneiras mais cristãs de viver e, ao
mesmo tempo, novos caminhos que nos levem ao Pai.

Que nossa mãe Maria, a Senhora da Esperança, nos ajude a viver a
alegria do Cristo ressuscitado.

EQUIPE DIRIGENTE NACIONAL

R E T I R O S 

É o próprio Cristo que nos convida para essa parada: “Vinde à parte, para
um lugar deserto e descansai um pouco” – Mc 6, 31. É uma oportunidade
de renovação da nossa intimidade com o Filho de Deus.

a) 2° Retiro  das CNSE em São Paulo - Capital
Dias 25, 26 e 27/08/06 – Centro Pastoral Santa Fé – Km 25,5 da  Rodovia
                                         Anhanguera.
chegada (dia 25): 18,00 hs.- Encerramento (dia 27): 15,00 hs.
Dirigente Espiritual: Pe. João Affonso Zago - MI

b) 1° Retiro da Coordenação Regional das CNSE Rio de Janeiro

Dia 24/06/06 – Casa de Emaús (Mosteiro de São Bento) – Rua D. Geraldo,
N° 68 – Centro – Rio de Janeiro – RJ

  Chegada: 7,30 hs -  Encerramento: 17,00 hs.
  Pregador: Frei Almir Ribeiro – OFM

NOTA: As Inscrições para esses Retiros poderão ser feitas  com as
Coordenadoras dos Grupos, os quais estão abertos para quem vive o
Estado de vida de Viúvas/os e Pessoas Sós.

MATERIAL DISPONÍVEL PARA DIVULGAÇÃO

* Folder das CNSE    *  texto para ser lido em Igrejas

CONTATOS E INFORMAÇÕES
São Paulo:
    Cleide e Valentim Giansante - F.  (11) – 3287.0373

cleide.valentim@terra.com.br

    Teresa Pitarello Shoshima    -  F. (11) – 4123.5903
famshoshima@kbonet.com.br

Rio de Janeiro
Anna Maria P. e Vaz – F. (21) – 2567-1102 / 2254-8603
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Belém
Lilí e Constantino Guerreiro – F.(91) – 9118-5544 / 3223-9837

Recife
Luizinha e Epaminondas  -  F. (81) -  3426-2776 / 3241-1840

Fortaleza
Vanda Teixeira Furtado     -  F. (85) -  3258-0053

Porto Alegre
Ilka Amaral Palmerin        -   F. (51) - 3322-9064

  - Francisco, da Sheila, Responsável pela Província Sul I, mesmo com
todos os seus afazeres, encontrou um tempinho para participar de parte
da apresentação feita em Campinas, trazendo-nos seu abraço amigo.
-  Martha  e Simão Pedro, Casal Responsável pela Região Norte I, em
Manaus – AM, que está nos ajudando muito no âmbito de sua Região,
inclusive com um Grupo em funcionamento na cidade de Maués, que fica
bem próxima de Manaus. Já nos tranqüilizou sobre uma das nossas
grandes preocupações, que é a unidade e a linha metodológica das
CNSE, prometendo cuidar pessoalmente de tudo com amor e carinho.
-  Lourdes e Falcão, Casal Responsável pela Região Pernambuco I, que
nos prestou uma grande ajuda ao expor e pedir autorização do Sr.
Arcebispo de Recife e Olinda para o início de nossas atividades por lá.
Está, ainda, com muita presteza auxiliando o Casal Luizinha e
Epaminondas a formar a Coordenação Regional das CNSE no seio de
sua Região.
-  Pe. Flávio Cavalca, que está ao nosso lado desde o início e vem se
empenhado para que alguns casais equipistas da Região Leste II
assumam a coordenação de Grupos naquela Região. Por sinal o Pe.
Flávio está dedicando parte do seu tempo para terminar um livro sobre a
Espiritualidade da Viuvez e das Pessoas Sós.

APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA:  LO U R D E S

A aparição de Nossa Senhora a Bernadette Soubirous, ocorreu em
1858. Ela se apresentou com as seguintes palavras: “Eu sou a Imaculada
Conceição”. A mensagem  é penitencial. Maria disse à vidente: “Reza
pelos pecadores”, “Penitência, Penitência, Penitência”. Recorda,
portanto, aquilo que foi a própria pregação de Jesus: “Completou-se o
tempo e o Reino de Deus está próximo: fazei penitência e crede no
Evangelho”. A mensagem de Lourdes também recorda a importância da
Igreja: “Vai dizer aos Sacerdotes que venham aqui em procissão e ergam
aqui uma Capela”. Com esta mensagem, Nossa Senhora recorda a
importância da prática da nossa fé unidos à Igreja, principalmente pela
participação na Santa Missa. Outro aspecto de Lourdes, que atrai muitos

peregrinos e onde haverá no próximo mês de Setembro/06 o X
Encontro Internacional das Equipes de Nossa Senhora, é a imersão
dos doentes em água ali existente, com a obtenção de muitas
(milagrosas) curas. A cura foi uma das bênçãos prometidas por Deus ao
seu povo, na aliança celebrada no deserto, após a libertação do Egito,
conforme se lê no Livro do Êxodo 15, 26, quando Ele termina o
versículo dizendo: “Eu sou o Senhor que te cura”

QUERIDOS AMIGOS  DAS EQUIPES

Em Nome das Comunidades Nossa Senhora da Esperança, desejo

apresentar aos Casais Provinciais, Regionais,  Responsáveis de

Setores e Sacerdotes Conselheiros Espirituais das “Equipes de Nossa

Senhora”, os meus agradecimentos pela colaboração e incentivo

recebido de todos, indistintamente. A atenção que nos tem sido

dispensada constitui-se para nós em grande apoio e estímulo. Nosso

novo Movimento cresce rapidamente, atingindo pontos longínquos

deste imenso Brasil. Reconhecemos nessa expansão, que vai além

de nossas expectativas, a confirmação de que ela se enquadra na

vontade de Deus, que nos ilumina e nos sustenta com a sua graça.

Espero contar sempre com as orações de todos, apresentando a

Deus nossas ações de graça e o propósito de continuar a servi-Lo

com humildade e coragem. Um abraço muito fraternal a todos.

Nancy Cajado Moncau

NOTÍCIAS DIVERSAS

- Sob o Tema “Com Maria vou ao Encontro de Jesus”, realizou-se em
Belém do Pará, nos dias 06 e 07/05/06, organizado pelo Casal
Coordenador Regional das CNSE,  Lili e Constantino, o 1°  “Encontro
de Espiritualidade para Viúvas, Viúvos e Pessoas Sós”, da Região
Norte. Esse Encontro, ocorrido no Auditório da Cúria Metropolitana, foi
inteiramente gratuito e teve no seu início a presença do Sr. Arcebispo
Dom Orani João Tempesta, que levou sua palavra amiga aos
participantes. Contou, ainda, na condição de Palestrantes, com o
Vigário Geral da Arquidiocese, Mons. Marcelino Albuquerque,  Pe.
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Alberto e também com o Pe. José Maria Albuquerque, este de visita na
cidade. O casal Coordenador Regional incumbiu-se da falar sobre as
“Comunidades Nossa Senhora da Esperança”, seu propósito, Mística e
Carisma, cuidando, juntamente com algumas integrantes do Grupo 01,
de Belém, da recepção, reunião de grupos, cafezinho e Missa de
encerramento. Um destaque especial deve ser dado ao Testemunho da
Fátima, sobre sua adesão às CNSE  Esse 1° Encontro, na avaliação de
todos os presentes, foi muito proveitoso, tanto isso é verdade que na
semana subseqüente, na Festa de Nossa Senhora de Fátima, foi
formado o Grupo 02 de Belém, que já conta, inclusive, com Conselheiro
Espiritual.

- O Pré-Setor de Jundiaí – SP, coordenado pela Apparecida Gradin
Duarte, que conta com 04 Grupos, realizou no dia 02/05/06, no auditório
da Cúria Diocesana, o seu “1° Dia de Espiritualidade”, cujo tema foi:
Como viver santamente nosso estado de vida contemplando a face
de Cristo. A Maria Clara, equipista e coordenadora do Grupo 03,  ao
relatar esse dia, nos fala que, a exemplo do que ocorreu em Belém-Pa, o
Sr. Bispo Diocesano, Dom Gil Antonio Moreira, na abertura, deu as
boas vindas aos presentes e incentivou a todas(os) que vivem o estado
de vida de Viúvas, Viúvos e Pessoas Sós, a ser perseverantes, como
foram os primeiros cristãos. Diz, ainda, que o Pe. José Roberto Araújo,
brindou a todos com uma excelente meditação  sobre o tema “Buscar
insistentemente novos caminhos que levem a Cristo”, cujo pano de fundo
foi a Carta aos Idosos, do Papa João Paulo II, que sintetiza testemunhos
importantes encontrados na Bíblia. O Pe. Luiz Crhispim, Assessor
Eclesiástico e conselheiro do Grupo 01 de Jundiaí, acompanhou com
especial interesse todo o Dia, tendo conduzido a oração da manhã e a
reflexão de encerramento. Um momento especial de oração:
“Contemplando a face de Cristo”, foi dirigido pela Marisa (equipista) e
pela Arlete, coordenadora do Grupo 02, com projeção de slides e
intervalos para reflexão, cantos e oração.

- A Coordenação Regional do Rio de Janeiro, a cargo da Anna Maria
Paiva e Vaz, que conta com dois Pré-Setores (Rio de Janeiro e
Petrópolis) e com uma Equipe de Apoio já formada e atuante, está
zelosamente cuidando dos seus onze grupos existentes e alguns outros
em fase de formação. Nas suas apresentações nos EACRES das
Regiões Rio I. II e III, feitas em PPT, cumpre destacar o apelo feito
amorosamente aos nossos irmãos equipistas, quer Viúvas/os ou casais,
com base na CF/06, nos seguintes termos:

Levanta-te, vem para o meio das CNSE;
Envolva-se com esse projeto; Ative o seu espírito missionário;

Coloque o carisma das ENS a serviço das Pessoas Sós;
Transforme sua intenção em ação.

Belos testemunhos, também, nos foram repassados pela Anna Maria,
dados por integrantes de Grupos, dos quais transcrevemos dois:
(1)“O melhor para mim foi integrar-me num Grupo de pessoas sozinhas,
como eu, e com elas compartilhar minhas dificuldades e alegrias”
.(2)“Para mim o melhor é o acolhimento carinhoso. O convívio fraterno,
nos dando a oportunidade de viver o amor e a proposta de crescimento
espiritual”.

- Conforme foi noticiado no Informativo anterior, o casal Graça e Nagib,
Responsável pelo Setor A, da Região Minas II, com o prestimoso auxílio do
casal Auxiliadora e Petrônio (equipistas), conseguiu concretizar a
formação de dois Grupos das CNSE em Pará de Minas.  Esses Grupos já
fizeram a sua primeira reunião e estão sendo coordenados,
respectivamente, pelos casais equipistas Jane e Alcides, que terá como
SCE Frei Francisco, e Fátima e Sigê, que contará com a Irmã Rinaldi como
Conselheira Espiritual. Aliás, a Ir. Rinaldi  é também Conselheira da Equipe
92/B, de Divinópolis. Tudo indica que muito brevemente teremos também
um Grupo das CNSE em Divinópolis, uma vez que existe uma firme
disposição para isso.

- No próximo dia 17/06/06 estaremos realizando uma Tarde de Encontro
com   os Grupos de São Paulo e ABC, na Escola Infantil “Espaço Aberto”,
cuja abertura será feita pela iniciadora do nosso Movimento, Da. Nancy
Moncau. Ao longo da tarde teremos exposições sobre a Reunião Mensal e
Vida da Comunidade, seguido por cafezinho, grupos e encerramento com
Missa, a ser celebrada pelo Pe. João Zago,  conselheiro Espiritual das
CNSE.

- No dia 24/06/06 a Equipe de Coordenação Nacional das CNSE fará uma
Apresentação em Ribeirão Preto – SP, que pertence a Região São Paulo
Nordeste, cujo casal Regional é a Elisabeth e o João Francisco. Esse
“encontro” para Viúvas e Viúvos em geral (Paróquias, Movimentos,
Pastorais), bem como Pessoas Sós, está sendo preparado pela Graça,
viúva equipista e todos os integrantes  do Grupo 01 daquela cidade, por ela
coordenado, inclusive a  Irmã Cate, Conselheira Espiritual, que por sinal
vem dando um grande apoio para que esse evento tenha o maior êxito
possível.

AGRADECIMENTOS
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De maneira geral, somos imensamente gratos ao apoio que temos recebido
dos nossos irmãos equipistas que não se cansam de nos incentivar nessa
caminhada em boa hora iniciada pela Da. Nancy, sob o impulso do Espírito
Santo de Deus.  Queremos, neste bimestre,  agradecer à:
- Tereza e Tiago, casal Responsável pela Região São Paulo Centro I, que
possibilitou, com o seu irrestrito apoio, que tivéssemos uma Reunião de
Apresentação das CNSE em Campinas, no dia 20/05/06, com inteiro êxito.
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