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 “A dádiva de coordenar um Grupo” – Belém - PA
“Estou coordenando o 2º Grupo das CNSE, de Belém, PA,

denominado Nossa Senhora da Esperança das Divinas vocações,
convidada pelo Casal Coordenador Regional, Lilí e Constantino. Ao
primeiro convite, confesso que estava bastante indecisa, mas o Espírito
Santo falou mais alto no meu coração, através do Pe.Timóteo, que com
seu entusiasmo ao serviço ao próximo, contagiou-me plenamente a
aceitar. Pensei: será que tenho que sair da minha Equipe 4, Nossa
Senhora Aparecida, com uma caminhada de 25 anos e meu querido
conselheiro e amigo, Mons. Marcelino? Parecia-me o primeiro
obstáculo, porém, nada disso foi preciso, bastando tão somente boa
vontade e muita fé, para não desanimar. Hoje, estou muito feliz em
participar da minha 2ª. Equipe, com 12 pessoas, viúvas, solteiras e
separadas que permanecem sós, que nos dão testemunhos de
superação para uma realidade que é bastante compreendida por todos
nós, pelo sentimento de união, de amor pelos outros, nos trazendo
conforto e uma grande força unificadora. Louvado seja Deus! Não
poderia falar das CNSE sem testemunhar a grandeza espiritual de Da.
Nancy Moncau, por ter tido a coragem de idealizar este novo
Movimento, sob a luz do Espírito Santo, que só nos traz inúmeras
alegrias e fortalecimento em Jesus a cada dia”.

Thérèse, do Valente

MATERIAL DISPONÍVEL PARA DIVULGAÇÃO
* Folder das CNSE    *  texto para ser lido nas Igrejas

CONTATOS E INFORMAÇÕES
São Paulo:
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Recife
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    COMUNIDADES NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA
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“A semente que germina por si só – Uma convivência de fé e alegria”
Iniciadora no Brasil: Da. NANCY CAJADO MONCAU – In memorian

INFORMATIV0 Nº. 06 – NOVEMBRO/06

    Palavras do Conselheiro Espiritual
O mês de outubro foi dedicado à Virgem Maria. Duas grandes festas são
celebradas: a de Nossa Senhora do Rosário, ensinando-nos, ela mesma,
como invocá-la, insistindo para que se rezasse o Teço todos os dias. Eu
não conheço pessoas, que rezam o Terço diariamente, abandonarem a fé
ou mudarem de religião. Nossa Senhora não permite que seus filhos se
afastem de Deus. A outra é Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do
Brasil, invocada por tantos brasileiros e estrangeiros, porque reconhecem
nela a mãe que não os abandona, mas que está sempre atenta aos apelos
dos filhos. Ela é a mesma, invocada sob os diversos títulos que lhe são
dados. Em Lourdes a encontramos novamente, acolhendo os peregrinos
que chegam de todos os cantos do mundo, para pedir-lhe a proteção. Além
das Equipes de Nossa Senhora, somando 8.200 pessoas, das quais 450
eram Sacerdotes, Conselheiros Espirituais com vários Bispos e Cardeais,
tínhamos também peregrinos doentes vindos de todos os lugares para
completar o evento. Parecia que Nossa Senhora nos pedia “cuidem dos
doentes, cuidem dos que sofrem, dediquem parte do seu tempo para estar
com eles e levá-los ao meu Filho Jesus”. .Agradecemos a Deus porque
muitas Viúvas também se fizeram presentes em Lourdes, partilhando com
casais a alegria de se encontrarem juntos. Que possamos continuar nossa
caminhada sobre a proteção de Nossa Senhora da Esperança.

Pe. João Affonso Zago – MI
A esperança se tornou realidade; O sonho se fez concreto.

O Senhor Salvador habita agora entre nós,
Pois floriu a raiz de Jessé.

Ele nos presenteia seu discurso,
Reparte conosco seus dons. Seu jugo é suave e seu fardo é leve.

Sua Graça nos basta e nada nos falta.

Poema de Natal - Iza Maligo – Grupo 02 – RJ.
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Prezadas(os) Irmãs(os) das CNSE

É com imensa alegria que informamos que temos 50 Grupos em
funcionamento e muitos outros em fase de formação. Queremos
recordar que nos dias atuais a palavra Grupo é muito utilizada para
designar trabalhos que reúnem várias pessoas, quer nas empresas,
como nas escolas, nas comunidades, nas universidades e mesmo nos
diversos serviços da Igreja. Implica em um maior envolvimento e
espírito de colaboração de todos. Como conseqüência, acaba por
possibilitar que cada um conheça melhor a si mesmo e também a cada
um do seu grupo. Todos estão imbuídos do propósito de ajudar e
mesmo as divergências pontuais de opinião são facilmente aceitas até
como “colaboração”. Busca-se, em tudo, o equilíbrio, o bom senso,
embora cada um tenha idéias, maneiras de ser, de pensar e de agir
diferentes. No Grupo, todavia, caminha no sentido de aperfeiçoar a sua
compreensão e crescer na confiança e no espírito de ajudar, contribuir
e participar. Na Vida dos Grupos das Comunidades Nossa Senhora
da Esperança isso também acontece, com um dado a mais e de muita
relevância, conforme  Da. Nancy não se cansava de enfatizar: trata-se
da oração. É nesse “diálogo” ou “encontro” com Deus, que o Grupo,
pequena Comunidade, encontra a sua força vital. Talvez esteja aí um
dos aspectos mais visíveis do carisma desse novo Movimento, eis que
percebemos que cada vez mais as relações se tornam extremamente
afetivas, mais fortes e mais intensamente vividas. Aliás, os primeiros
grupos cristãos, foram considerados pelos estudiosos da nossa
doutrina como “modelos”.  Tem-se, também, que o primeiro grupo foi
formado pelo próprio Cristo com os seus Apóstolos, como está
implícito na Última Ceia. Dessa forma, animados por essa graça
especial de Deus, de viver cristãmente esse estado especial de vida,
de Viúvas, Viúvos e Pessoas Sós, para o qual, diga-se de passagem,
ninguém foi vocacionado, temos que os benefícios têm sido muito
grandes. Nossos Grupos são espaços de vida, onde todos caminham
de mãos dadas, na alegria de compreender e ser compreendido. De
escutar e ser ouvido. De ajudar e ser ajudado. Guiados pela força do
amor de Deus, mesmo com as dificuldades próprias da vida só,
aceitam-se com determinação e fé, os desafios que vêm pela frente.
Que cada uma e cada um de nossos Grupos se torne, nessa fase de
suas vidas, fortalecidos pela esperança, num lindo brilhante, mesmo
que solitário. Aceitem o nosso abraço amigo e fraterno e que Deus seja
sempre louvado.

Equipe de Coordenação Nacional
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T E S T E M U N H O S
 “Ser Feliz”  - Grupos de Jundiaí – SP.

“Ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminhos sem acidentes,
trabalhos sem fadiga. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas
batalhas. É deixar de ser vítima dos problemas e assumir a autoria de sua
própria história. É agradecer a Deus cada manhã pelo milagre da vida. Ser
feliz é saber falar de si, é ter coragem de ouvir um não, é ter segurança
para receber uma crítica, mesmo que injusta. É ser amante da alegria. É ter
ousadia para dizer “me perdoe”. É saber que é impossível ter uma vida
perfeita. É usar as lágrimas para irrigar a tolerância. É usar as perdas para
refinar a paciência. É usar as falhas para esculpir a serenidade. É usar a
dor para lapidar o prazer. É usar os obstáculos para abrir as janelas da
inteligência. Portanto, jamais desista de ser feliz, assim, no seu estado de
vida, pois, você, para o Criador, é um ser humano muito especial”.

      “Retiro de 2006”  - Rio de Janeiro - RJ
“Agradecemos a oportunidade que tivemos de fazer uma avaliação sobre a
nossa vida, tendo Cristo como ponto central e recebermos uma orientação
sobre como fazer a meditação”.
“Ouvir do Frei Almir como viver os momentos de um Retiro, conhecer os
caminhos para melhor chegar a Jesus Cristo, como ainda aprender a ouvir
e meditar de forma consciente, foi uma graça muito especial”.
‘Foi uma experiência de oração com entrega total e pessoal. Se fomos
chamadas a este ato de oração e meditação, é porque Deus nos quer perto
dele para levarmos essa graça e essa paz  a outras pessoas”.
“O Pregador pode não ser um João Batista, mas é um trator que abre
caminhos. Não me canso de ouvi-lo. Foi uma oportunidade de aprendermos
a entrar em sintonia com Deus”.

      “1º ano de existência do Grupo 01” – Ribeirão Preto – SP.
 “É com grande alegria que nos apresentamos aos demais Grupos de todo
o Brasil. Somos dez mulheres, viúvas e separadas e temos como
Conselheira Espiritual a Irmã Cate, da Fundação Beneditina Vita et Pax.
Nosso Grupo é bastante heterogêneo na sua composição. Talvez isso
tenha contribuído para torná-lo dinâmico, alegre, muito participativo e
extremamente responsável e entrosado. Participamos de maneira concreta
de todas as providências que precederam a Apresentação do Movimento
das CNSE em nossa cidade, feita pela sua Coordenação Nacional, que fica
em São Paulo, justamente no dia em que comemorávamos um ano de feliz
existência. Desse evento já surgiram dois novos Grupos em Ribeirão e
outros que ainda se formarão em toda a Região”.  Sônia e Helena Maria

06



    Coordenação Regional Rio de Janeiro

      A Coordenação Regional do Rio de Janeiro, a cargo da Anna Maria
Paiva e Vaz, que conta com treze Grupos, realizou dois grandes
eventos ao longo desses últimos quatro meses. O primeiro deles foi o
Retiro realizado no dia 24/06/06, pregado pelo Frei Almir Ribeiro
Guimarães, com 55 participantes, que abordou o Tema “A figura de
Jesus em nossa vida”. Foi um dia rico em espiritualidade e no Bloco
“Testemunhos” deste Informativo aparecem alguns depoimentos sobre
este Retiro. O segundo evento foi o “Encontro anual de Coordenadores
de Grupos”, realizado no dia 21/09/06, das 9,00 às 17,00 hs, nas
dependências internas do Edifício onde mora a Anna Maria. Esse
encontro teve por finalidade estudar e trocar idéias, através de
dinâmicas interessantes, sobre “documentos” das CNSE, a saber: a) A
Responsabilidade pela Coordenação dos Grupos pós 1ª. Fase; b)
Atribuições do Conselheiro/a Espiritual; c) Tema de estudos da 2ª.
Fase - O Plano de Deus. Todas as Coordenadoras se revezaram na
apresentação, que foi cuidadosamente preparada e o ponto relevante
desse evento foi a presença do Pe. José Maria da Cunha, Orionita,
recém chegado a Niterói, que acompanhou esse encontro, com muito
interesse, desde o início, tendo no final celebrado uma Santa Missa.
Com essa inestimável ajuda do Pe. José, dois novos Grupos já estão
sendo formados em Niterói. Outros com certeza ainda surgirão.

Coordenação Regional Belém – PA
Relatam-nos a Lilí e Constantino, nosso Casal Coordenador
Regional, que os dois Grupos lá existentes, coordenados
respectivamente pela Jovita e a Thérèse, vão indo muito bem, com
reuniões frutuosas, num clima de muita fé, amizade e oração. Há a
cada dia que passa, menos lugar no coração para ressentimentos. É
hora de viver o presente, eis o recado que esses dois grupos querem
nos dar. A caminhada em Belém continua muito interessante,
especialmente em Outubro, na Festa do Círio de Nazaré, o maior
evento devocional Católico do mundo, em razão do trabalho integrado
de todas as Pastorais da Arquidiocese em torno do mesmo objetivo,
voltado para a Família. Assim, a “Dimensão Familiar”, será, com toda a
certeza, o braço forte da Igreja em favor da nossa “família tradicional”.
E as CNSE, com o seu propósito de dar apoio espiritual e religioso
para as Viúvas/os e Pessoas Sós, quer ser, modestamente, uma
parceira desse trabalho tão importante. Para esse fim, mais um Grupo,
o terceiro já está dando os seus primeiros passos. Outros logo virão.
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N O T Í C I A S    D I V E R S A S
Pré Setores São Paulo e ABC

Foi realizada na tarde do dia 17/06/06, na Escola Infantil “Espaço Aberto”,
gentilmente cedido pela Diretora, Mônica Terreiro de Souza, uma Reunião
de Formação, com os Grupos dos Pré Setores São Paulo e ABC. Foi o
primeiro do gênero e o resultado foi realmente muito bom. Além de
dinâmicas para propiciar um melhor conhecimento e integração de
todas/os, foram desenvolvidos pela Olívia Terreiro e a Tereza Shoshima,
da nossa Equipe Dirigente, alguns assuntos relacionados à Reunião
Mensal e à Vida da Comunidade. Foi a última participação da Da. Nancy
em eventos ligados às Comunidades Nossa Senhora da Esperança,
dirigindo, na ocasião, palavras de incentivo aos presentes (40 pessoas),
que a todos encantou. Em seguida, o Pe. João Zago, nosso Conselheiro
Espiritual, celebrou a Santa Missa.

Ribeirão Preto - SP
A apresentação das CNSE feita em Ribeirão Preto no final do semestre
passado foi muito proveitosa. Dois novos Grupos foram formados e outros
estão em fase de montagem nas cidades abrangidas pela Região São
Paulo – Nordeste. Foi constituída, também, a Coordenação Regional, sob
a responsabilidade de Maria das Graças Virdes (Graça), coordenadora do
Grupo 01 daquela cidade. Nesse seu novo trabalho, contará com o  apoio
de todas do seu Grupo, inclusive da Irmã Cate, Conselheira Espiritual, que
pertence à Fundação Beneditina Vita et Pax. Essa Fundação foi iniciada
em 1926, pelo Abade D. Constantino Maria Bosschaerts, com a finalidade
de desenvolver a vida monástica atualizada e de promover a obra pela
unidade dos Cristãos. Dentro da Ordem, são associadas da Congregação
de Santa Maria do Monte Oliveto, fundada em 1934. Trata-se, pois, de uma
Fundação Beneditina –Olivetana. que reúne, numa só comunidade, as
Monjas e as Oblatas.

Pré SetorJundiaí – SP
A Coordenação do Pré – Setor de Jundiaí, a cargo da Apparecida Gradin,
que conta com cinco Grupos, organizou uma  confraternização de “meio do
ano”, que foi realizada na residência da Clara, uma chácara muito
aprazível, nas imediações da cidade. Esse evento festivo iniciou-se com a
Celebração da Palavra, conduzida pelo Pe. Chrispin, Conselheiro do
Grupo 01 e um grande incentivador do nosso  Movimento. Outros Grupos
deverão ser formados ainda neste final de ano. Percebe-se uma grande
amizade e interação entre todos os Grupos, que mostra o quanto Deus é
bom.
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Rio de Janeiro – Ordenação Presbiteral
No próximo dia 25 de Novembro/06, será ordenado Presbítero o atual
Diácono Gilvan André da Silva, Conselheiro Espiritual do Grupo 02
(mãe) do Rio de Janeiro, bem como Conselheiro da Coordenação
Regional daquela cidade. Ao querido Pe. Gilvan, os cumprimentos da
nossa Equipe Dirigente Nacional, rogando a Deus que seu Ministério
Sacerdotal seja repleto de bênçãos e graças.

Divinópolis – MG
Contamos nessa bela cidade, que possui 03 (três) Setores das
Equipes de Nossa Senhora, com o apoio do querido Casal Equipista,
Graça e Nagib, que tornou possivel a implantação de dois Grupos na
cidade de Pará de Minas.  Agora, por uma bênção especial, um Grupo
também está se formando em Divinópolis, e tudo indica, será
coordenado porJane Maria Elias Ferreira, ajudada e incentivada pela
equipista Fátima Noronha Goulart, da equipe 1/C. O Pe. Luiz Carlos
Amorim, apesar dos seus inúmeros afazeres, está sendo “laçado”
para ser o Conselheiro desse novo Grupo, mesmo que não possa estar
presente em todas as reuniões.

Jaú - SP.
Nessa cidade, que pertence a Região São Paulo Centro III das ENS,
temos um Grupo das CNSE coordenado pela Edna C. Drago e como
Conselheiro Espiritual e seu grande incentivador o Pe. Celso Luiz
Buscaiolo. Esse Grupo já pode ser considerado plenamente
consolidado. A amizade, a camaradagem e o espírito de união têm
sido o seu ponto forte. O Encontro de Informação realizado no dia
14/10/06, que contou com o apoio especial de vários equipistas, entre
eles os CR dos Setores A e B, Dóris e Adalberto Bega e Neide e
Geraldo Meira, foi muito proveitoso, dele devendo surgir, certamente,
novos grupos, não só em Jaú, como também nas demais cidades da
região. Uma Coordenação Regional das CNSE, com o respaldo de
equipistas e sob a responsabilidade compartilhada da Edna, Ivanilde,
Maria Helena, Vera e demais do Grupo 01, tem tudo para ser tornar
realidade.

   Campinas – SP
Temos nessa cidade um dos Grupos pioneiros das CNSE, que já está
concluindo a sua primeira fase. O Coordenador desse Grupo é o  casal
Nancy e Benjamin, que comemorou recentemente 50 anos de Vida
Matrimonial, sob o carinho dos filhos, netos, familiares e irmãos de
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caminhada. Houve uma Santa Missa de Ação de Graças, na acolhedora
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, localizada em Helvetia, uma
Comunidade fundada por emigrantes Suíços. Antes da bênção final, os
netos e filhos prestaram uma homenagem ao casal jubilar, mostrando o
quanto eles foram e são importantes em suas vidas, pelo carinho,
dedicação, fé e vida exemplar. Nossos cumprimentos ao querido casal, que
responde pela Coordenação Regional das CNSE, na Região São Paulo
Centro I, das ENS.

Guaratinguetá – SP
 Da. Nancy estava empenhada, pessoalmente, em formar Grupos das
CNSE nessa cidade, a qual sempre esteve ligada por laços muito afetivos e
que visitava freqüentemente, eis que sua filha Maria Lúcia lá reside. Quase
ao mesmo tempo de sua partida para a Casa do Pai, dois Grupos foram
formados, sob os cuidados especiais da Dedé e Paulo. Damos graças,
pois, por esse acontecimento e estamos certos que os mesmos contarão
com a intercessão carinhosa da iniciadora do nosso Movimento.

REFLEXÃO:  “A Viúva das ENS a serviço das CNSE”
 “No tempo favorável, escutai-me, Senhor. (Salmo 68)

Há 29 anos o amor de Cristo nos uniu, Manoel e eu, ao Movimento das
ENS, através da nossa querida Equipe 48 – Rio de Janeiro. Há três anos,
em poucos minutos, me transformei numa viúva equipista, em
conseqüência de uma tragédia automobilística. Em 2004, o Senhor me
chamou para trabalhar nas vinhas das Comunidades Nossa Senhora da
Esperança - CNSE, Movimento fundado por D. Nancy Moncau, para
acolher Viúvas, Viúvos e Pessoas Sós. Já somos em torno de 50
Comunidades no Brasil e 13 na área da Província Leste. Neste mês, que
nós da Equipe 48 estamos em festa, meu coração louva a Deus o fato de
pertencer às ENS, onde me santifico, amadureço e construo minha
identidade: com amigos que me amam, acolhem, estimulam e apóiam, sem
os quais, tenho certeza, as CNSE – “Filhote” das Equipes, não criariam vida
própria e nem se desenvolveriam com o vigor desejado. Convido a todos –
viúvas e viúvos equipistas – a conhecerem e abraçarem essa proposta
junto a pessoas sós – CNSE, me pautando pelas palavras da nossa
saudosa fundadora, D. Nancy Moncau: “Minha filha, nós temos as nossas
equipes, mas devemos levar Jesus àqueles que ainda não O conhecem”.
Invocando a proteção de Nossa.Senhora da Esperança, agradeço a
oportunidade de poder sensibilizar irmãos e irmãs pelas pessoas sós.  Com
carinho – Anna Maria Paiva e Vaz
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