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1 – Casal Coordenador Regional: Nancy e Benjamin Tannus

SCE: Pe. João Batista Cesário
2 – Coordenadores Locais

Araras: Sra. Eva
Americana: Regina e Donizetti
Bragança Paulista e Morungaba: Sra. Cidinha Canelas
Campinas: Cibele e Ozires
Limeira: Silvia e Paulo; Sra. Yolanda
Valinhos: Maria Lúcia e Pedro
Vinhedo: Ana Cláudia e Fernando
Indaiatuba: a ser indicado

Existe um entusiasmo muito forte por parte de todos desse novo Colegiado,
cuja posse oficial será no próximo dia 17/05/08, na Capela Nossa Senhora
da Esperança, que fica no Campus II da PUC – Campinas. A meta prevista
para este ano é a formação de pelo menos dez novos Grupos.
Agradecimentos especiais ao Pe. João Batista, que aceitou ser o SCE
desse Colegiado.
Belém – PA
Existem três Grupos no âmbito dessa Coordenação Regional, sob a
responsabilidade da Lilí e Constantino, sendo que dois deles já estão na
segunda fase e o terceiro dando os seus primeiros passos, coordenado
pelo Casal Eunice e Lúcio e o Pe. Genaro Tesauro como SCE. Os dois
primeiros Grupos estão plenamente consolidados, além de atuantes e
participantes do Fórum dos Movimentos e Serviços e da Dimensão Familiar
da Arquidiocese de Belém. Suas Coordenadoras são a Inez e Thérèse,
respectivamente. Uma das boas coisas que se observa nesses Grupos é o
sentido de “vida da Comunidade”, havendo entre suas integrantes vários
encontros especialmente programados para passeios, almoços e outras
atividades diversas.
Recife – PE
Mais um Grupo está sendo formado na cidade de Recife, que será
coordenado pelo casal Dorinha e Dau. Esforços especiais estão sendo
desenvolvidos pela Luizinha e Epaminondas visando conseguir a
participação de Freiras como Conselheiras Espirituais, pois, mais dois
outros Grupos deverão ser formados muito brevemente. Palmares e Chã
Grande são outras cidades que vem sendo trabalhadas pela Coordenação
Regional – PE, que se tem demonstrado incansável nesse apostolado que
todos sabem ser de grande importância para a nossa Igreja.

COMUNIDADES NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA
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 – In memorian

INFORMATIV0 Nº. 11 – ABRIL/08
Editorial

O nosso Movimento, sob as bênçãos generosas de Deus caminha firme
para se consolidar em boa parte do Brasil. Temos tudo o que necessita
para o seu funcionamento, conforme antevia a sua iniciadora, Dona Nancy
Moncau. Apenas existe uma preocupação relacionada à fidelidade de suas
orientações gerais, dentre elas, de maneira especial, a sua unidade como
Movimento crescente. Neste ano de 2008 nosso foco será, conforme
consta do Plano de Trabalho da entidade, criar Coordenadorias Regionais
e Locais onde se vislumbre essa possibilidade e apoiar de maneira
irrestrita as já existentes. Temos tido, como nunca, um grande apoio dos
equipistas, nossos amigos e irmãos de caminhada. Somos Movimentos da
nossa Igreja, a quem queremos servir com amor e espírito apostólico,
tendo presente que Jesus, o Senhor, fez-se servo e obediente, e nos
ensinou o caminho a seguir. Assim, de um lado temos as Equipes de
Nossa Senhora, cujo propósito principal é oferecer meios concretos de
santificação do casal e, de outro, as Comunidades Nossa Senhora da
Esperança, para as Pessoas Sós, quer sejam viúvas (os), Solteiras (os) ou
Separadas (os) que permanecem fiéis ao vínculo inicial, a quem se objetiva
prestar apoio espiritual, vivencial e religioso. Queremos que todas (os)
percebam que Deus não esquece e não desampara ninguém. Estamos
como Movimento Eclesial a serviço da vida, o maior dom que recebemos
de Deus, não obstante a crise de valores que assola a nossa sociedade,
misturando-se, aqui e acolá, o profano e o sagrado. O testemunho de
pessoas cristãs, que vivem uma nova realidade depois de se integrarem as
CNSE, é de importância fundamental. Necessário se torna mais do que
nunca que do sofrimento e da vida vazia, enveredemos para uma realidade
diferente, repleta de paz, carinho, compreensão, respeito e confiança em
Deus. Descobrir, por assim dizer, a vocação de servidores da vida, eis aí o
desafio que espera a cada uma (um) ao longo deste ano que ainda está no
seu início.

Coordenação Nacional das CNSE
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                Palavras do Conselheiro Espiritual

Páscoa é sempre um sinal do grande amor de Deus derramado sobre suas

criaturas, como conclusão de uma missa preparada por três anos.

Missa que nos convida celebrar todos os dias o dom da vida entregue com

amor para fazer a família, a comunidade e a igreja serem uma oferta

agradável a Deus.

Para isso, como seguidores de Cristo, somos convidados a dispor nossa

capacidade, nossos dons, nosso tempo para acolher a mensagem de Jesus

e fazê-la vida ofertada com alegria.

Às vezes fazemos o papel de Maria Madalena, de Pedro, de João, e

precisamos dar a certeza de que Jesus não pertence mais aos mortos mas

é vida nova para todos nós.

Outras vezes poderá vir o desânimo de acompanhar a equipe e a tentação

de voltar,como os discípulos de Emaús que não esperaram os fatos

acontecerem, mas se puseram na estrada tristes de toda mensagem de

Jesus.

Precisou que Ele mesmo fosse ao encontro deles para aquecer-lhes o

coração com a palavra e confirmá-los com a Eucaristia, fortalecendo-os

para voltar.

Que Jesus ressuscitado seja essa palavra e Eucaristia para fortalecer todos

os Grupos das Comunidades Nossa Senhora da Esperança a serem

missionários do amor divino.

Feliz Páscoa.
Pe. João Zago – MI

“Somos todos convidados a dar testemunho do

 Senhor Ressuscitado”
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muito amor e carinho da semente inicial, que logo germinou e rendeu bons
frutos, conforme atestam os treze Grupos existentes. Com essa nova
estrutura, tendo a Vera e o Paulo Roberto na Coordenação Regional, que
até então era o Casal apoio da Anna Maria, temos certeza que o
Movimento adquire condições de dar passos mais largos quer na
expansão, como no acolhimento desse nosso público alvo muito especial.
Jundiaí - SP
No último dia 08 de março ( dia Internacional da Mulher),nosso colegiado
teve seu 2º encontro de Coordenadores Locais. Foi em Sorocaba na
acolhedora residência da Ana Maria e do Paulo que prepararam tudo com
muito carinho para a ocasião. Além dos coordenadores de Louveira
(Conceição e Celso); de Jundiaí (Aparecida Gradin):Votorantin (Du e
Chico) e Sorocaba ((Ana Maria e Paulo), pudemos desfrutar da
enriquecedora presença  da Teresa e da Olívia da Coordenação Nacional).
Nosso Conselheiro, Padre Fernando A. Meira não pode comparecer por
compromissos na paróquia, mas enviou uma mensagem carinhosa que foi
muito apreciada.
O encontro foi extremamente proveitoso, onde cada Coordenador teve
espaço para relatar o trabalho realizado desde a última reunião, as alegrias
e as dificuldades enfrentadas. Foram riquíssimas as trocas de
experiências. Olívia e Teresa sabiamente foram anotando todos os
questionamentos e após um saboroso cafezinho, sanaram as dúvidas,
encaminharam as questões, mas principalmente animaram e motivaram a
missão de cada um.
O colegiado de Votorantin já está praticamente formado e existem lá 02
grupos que estão se viabilizando. Os demais coordenadores saíram
animados para formalizar seus colegiados com o compromisso de em
breve organizarmos uma “posse solene” de todos os colegiados da região.
Foi muito sentida a ausência da Vera, José Renato e da M Aparecida
D’Eboux, de Itú, devido ao falecimento do pai da Vera,que lamentamos
profundamente. Agendamos para 31 de maio nosso 3º encontro e temos
certeza que até lá teremos muitas novidades.
Que Nossa Senhora da Esperança nos acompanhe nesse caminho!!

Ligia e Carlos A. Bestetti – CCR
Campinas
No EACRE de 2008 da Região São Paulo Centro I, realizado em Itaíci, nos
dias 1 e 2  de Março último, com a ajuda preciosa do CRR Tereza e Tiago
e respectivos Responsáveis de Setores, foi concluída a formação do
Colegiado da Coordenação Regional das CNSE, que assim ficou
composto:



06
NOTÍCIAS  GERAIS

Vale do Paraíba
Tomou posse no dia 08/03/08, numa cerimônia religiosa muito bonita, o
Colegiado da Coordenadoria Regional do Vale do Paraíba, que está assim
composto:

a) Coordenador Regional: Leda e Marcos Lisboa
Sacerdote Conselheiro Espiritual: Pe. Flávio Cavalca

b) Coordenadores Locais:
Jacareí:  Virgínia e Ney;
Guaratinguetá: Maria José e Paulo
São José dos Campos: Joceli e Denis
Aparecida: Cidinha e Marcos
Pindamonhangaba: Clarice e Serrano
Caçapava: Ivani e Adilson;
Caraguatatuba: Naime e João;
Taubaté – Maria José

Deve ser ressaltado que já havia nessa Região um trabalho anterior feito
com muito carinho pela Leda e o Marcos, com sete Grupos em pleno
funcionamento em São José dos Campos, Jacareí, Guaratinguetá e
Taubaté. Com a formação desse Colegiado o Movimento ganha estrutura e
condições de se expandir nessa vasta região. Após um almoço
descontraído, em uma das Cantinas da UNIVAP (local do evento), tivemos
a 1ª reunião do Colegiado do Vale do Paraíba com a Equipe Dirigente das
CNSE, representada por Maria Célia de Laurentys e a Cleide e Valentim.
Rio de Janeiro
Em uma belíssima cerimônia religiosa presidida pelo Pe. Cláudio, tomou
posse no dia 16/02/08 o Colegiado da Coordenação Regional do Rio de
Janeiro das Comunidades Nossa Senhora da Esperança, o qual está assim
constituído:

a) Coordenador Regional:  Vera e Paulo Roberto
Sacerdote Conselheiro Espiritual:  Pe. Cláudio;

b) Coordenadora do Setor Rio A: Anna Maria Paiva e Vaz;
c) Coordenadores Locais

Rio B:  Maria Helena e Victor;
  Rio C:  Eunice e Marco;
  Petrópolis: Rosa e Rubem; Sra. Lúcia;

        Niterói: Beth e Nozinho
Rendemos uma justa homenagem a Anna Maria Paiva e Vaz que desde a
primeira hora colocou-se à disposição da Da. Nancy Moncau para iniciar
este trabalho no Rio de Janeiro e cidades próximas. Plantou e cuidou com
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Espaço no Site da RSP I

Sabemos do grande papel que a Internet ocupa como meio de divulgação
rápido e fácil, que cada vez mais vem sendo utilizado pelos Movimentos,
Congregações, Ordens e Institutos Religiosos, além da Igreja-instituição,
como o Site do Vaticano e de várias Dioceses ou Arquidioceses
espalhadas pelo mundo de maneira geral e no Brasil em particular. Nós
das CNSE desde há tempo estamos sonhando com algo parecido e até
chegamos a ensaiar alguma coisa, porém logo fizemos uma pausa, por
“falta de tempo” (dinheiro) e de recursos técnicos. Como o Espírito Santo
cuida de tudo no seu devido tempo, eis que fomos presenteados pelos
nossos irmãos da Região São Paulo Capital I, representados pelo seu
Casal Responsável Regional, Fátima e Gil, com um espaço no Site
próprio da Região. que é: www.magnificat-ens.com.br Com isso e com a
prestimosa auxilio da Ilka e Geraldo inserimos aquilo que consideramos
mais relevante não só para consultas, mas também para uso dos
Coordenadores Regionais, Coordenadores Locais, Coordenadores de
Grupos, Sacerdotes, Párocos e interessados em geral sobre a estrutura
desse novo Movimento. Trata-se de uma grande e significativa ajuda, pela
qual somos muito gratos. Pedimos que usem, divulguem e enviem suas
colaborações em “Testemunhos” e “Notícias” ou outras julgadas
importantes. Sugestões serão sempre bem vindas.

“Maria, mãe de Jesus, nós te louvamos e agradecemos”
Coordenação Nacional das CNSE

CONTATOS E INFORMAÇÕES
SECRETARIADO

    Rua Oriente, 500 – 2º andar
    Fones: 6292-8166 – Ramal 215 ou 3051-7259
    e-mails: oliviaterreiro@terra.com.br

famshoshima@kbonet.com.br
cleide.valentim@terra.com.br

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
     Folder das CNSE e outros materiais diversos:
              Site: www.magnificat-ens.com.br

Link: Comunidades Nossa Senhora da Esperança

http://www.magnificat-ens.com.br
mailto:oliviaterreiro@terra.com.br
mailto:famshoshima@kbonet.com.br
mailto:cleide.valentim@terra.com.br
http://www.magnificat-ens.com.br
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Plano de Trabalho para 2008 - Resumo

EXPANSÃO DO MOVIMENTO: Ao longo do ano de 2008, será dada
continuidade ao trabalho iniciado em 2007, com destaque para o
seguinte:
a) Coordenadorias Regionais e respectivos “colegiados” em fase de
estruturação: Serão desenvolvidos esforços para oficializar as
Coordenadorias Regionais nas seguintes localidades, nas quais já existe
um trabalho anterior realizado: São Paulo – Capital; ABCD (SP), Ribeirão
Preto (SP), Jaú (SP), Piracicaba (SP), Mogi das Cruzes (SP), São Carlos
(SP), Toledo (PR), Fortaleza (CE) e Curitiba (PR). Em outras regiões
onde o Movimento começa a despontar serão da mesma forma,
incentivadas a estruturação de Coordenadorias Regionais ou Locais.
b) Coordenadorias Regionais já implantadas: Deverão receber todo o
suporte que se faz necessário para que se desenvolvam e se consolidem
de vez em suas respectivas Regiões.
c) Formação de Coordenadores de Grupos: Uma Apostila será colocada à
disposição de cada Coordenadoria Regional, com vistas a facilitar uma
melhor preparação dos Coordenadores.
d) Apoio dos Equipistas: Sendo as CNSE “um irradiar-se das Equipes”
(palavras da Da. Nancy Moncau), continuaremos a pedir o apoio dos
equipistas para levarmos adiante esse trabalho voltado para um público
alvo muito especial.
e) Eventos promovidos pelas Coordenadorias Regionais: Serão na
medida do possível prestigiados pela Equipe Dirigente Nacional, como
sinal de unidade do Movimento.

NOTÍCIAS DIVERSAS
Florianópolis - SC
Graças a uma mão amiga da Sarita e Mário, CRR – SC I, já temos um
Coordenador para iniciar os trabalhos em Florianópolis. Trata-se da
Helenie e Sérgio, que aceitaram alegremente esse desafio. O Exmo.
Bispo Arquidiocesano, Dom Murilo, em audiência especifica em
25/03/08, deu sua autorização para esse fim. Esse era um desejo antigo
da D. Nancy, que começa a se concretizar. Deus seja louvado.
São Carlos - SP
As integrantes do Grupo 01 desta belíssima cidade confeccionaram com
muito carinho várias peças de tricô, úteis e bonitas, que foram
encaminhadas para o Lar Augusto Neves, que abriga senhoras idosas em
São Paulo. Foi um gesto concreto de amor ao próximo por parte desse
Grupo, coordenado pelo casal Erenita e Attanázio, que também, tão logo
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seja possível, estará cuidando da formação de uma estrutura das CNSE
na cidade e região. A Celina e Masako, no Eacre da Região São Paulo
Centro IV, deram um valioso testemunho durante a apresentação feita
pelo Casal Coordenador.

Curitiba – PR
Já está delineado o Colegiado da Coordenação Regional de Curitiba, que
tem a sua frente o casal Ita e José e o Pe. Nilton César como SCE. O
primeiro Grupo dessa cidade encontra-se em funcionamento. A 1ª.
reunião que deu partida a esse Grupo terminou com uma Missa na
Paróquia do Pe. Nilton, seguido de uma confraternização organizada por
equipistas. O Senhor Bispo Arquidiocesano, D. Moacyr José Vitti, ao
dar sua autorização para o início dos trabalhos, achou por bem em fazê-
lo  por escrito, mencionando no ato autorizatório o nome do Casal
Coordenador Regional. Trata-se de um fato inédito e extremamente
gentil.
Formação de Coordenadores - ABCD – SP
Realizou-se no dia 15/03/08, nas dependências da Escola de Inglês de
propriedade da Nádia, do Grupo 03, de S.B.do Campo, o 2º Encontro
para formação de Coordenadores do ABCD, com ênfase para aspectos
importantes da caminhada dos Grupos, quer na 1ª como na 2ª fases,
Esse evento, relevante sob todos os aspectos, contou com a presença da
Zilda e Wagner, Coordenador Regional, além de outros casais equipistas
que estão auxiliando na estruturação dessa Coordenadoria Regional.
Araraquara – SP

Informamos, com muita alegria, que nessa cidade, berço natal da Da.
Nancy Moncau, também conhecida como “Morada do Sol”, está sendo
formado o 1º Grupo das CNSE, sob a coordenação do casal Lenice e
Luiz. Temos certeza que outros também se formarão, sob as bênçãos
protetoras da Virgem da Esperança.
Santos - SP
A Coordenadoria Regional de Santos já conseguiu formar três Grupos
com integrantes de duas Paróquias, um começo muito alentador e que
em boa hora chegou naquela cidade e região. O Casal CR, Rosa Maria e
Eloy, juntamente com os demais de seu Colegiado, trabalham em
sintonia com a Pastoral Familiar da Diocese, o que facilita contatos no
que respeita à divulgação e apresentação da proposta do nosso
Movimento.
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