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                         CONTATOS E INFORMAÇÕES 
 

São Paulo: 
  * Cleide e Valentim Giansante – F. (11) – 3287-0373 
    Cleide.valentim@terra.com.br 

    * Odete e José Monteiro - F. (11)  - 5523.3514 
       Odete.monteiro@uol.com.br 
    * Tereza Pitarello Shoshima    -  F. (11)  - 4123-5903 
       famshoshima@kbonet.com.br 
Rio de Janeiro 
     Vera e Paulo Portugal      F. (21)  -  2254-6032 
     pvportugal@globo.com 
Belém 
     Lilí e Constantino Guerreiro – F. (91) - 3223-9837 
     tinoconsta@ig.com.br 
Recife 
     Luizinha e Epaminondas  -  F. (81)  - 3426-2776 / 3241-1840 
     epafeitosa@hotmail.com 
Fortaleza 
     Vanda Teixeira Furtado     -  F. (85)  - 3258-0053 
      vandafurtado@pop.com.br 
Manaus e Santarém 
     Graça e Encarnação     -    F. (92) – 238-2360 
      graenc@hotmail.com 
Curitiba 
    Ita e José A. da Silva – F. (41) – 3232-5004 
      goretimoss@yahoo.com.br 
Campinas - SP 
     Nancy e Benjamin Tannus – F. (19) – 3241-6875 
     benjamintannus@uol.com.br 
Ribeirão Preto -SP 
    Maria das Graças Virdes – F. (16) – 3623-3774 
    gvirdes@hotmail.com 
Vale do Paraíba - SP 
   Leda e Marcos Lisboa – F. (12) – 3921-0891 
   ledaemarcos@terra.com.br 
Jundiaí - SP 
   Lígia e Carlos A. Bestetti – F. (11) – 4523-1213 
   calitita@terra.com.br 
São José do Rio Preto - SP 

Wilza e Aluisio A. Silveira   -   F. (17) – 3234-5690 
 aluisio.silveira@ig.com.br 
São Paulo – ABCD 
   Zilda e Wagner Panzarini – F. (11) – 4427-3910 
   zildawagner@hotmail.com 

 

 

                

C         COMUNIDADES NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA 

Para Viúvas, Viúvos e Pessoas Sós 
 

Iniciadora no Brasil: Da. NANCY CAJADO MONCAU – In memorian 

INFORMATIV0 Nº 12 – JUNHO/08  

Editorial 

No final do mês de Maio estávamos com 93 Grupos formados em várias 
partes do País, com alguns outros em fase de formação. O que caracteriza 
de forma peculiar esses Grupos é que neles se descobre, aos poucos, o 
amor de Deus, antes ignorado ou relevado a um plano secundário. São 
comunidades fraternas, onde não há diferenças e todas se preocupam 
apenas em descobrir as verdades de Deus. O estado de vida da viuvez ou 
de pessoas sós apresenta especificidades que só quem o vive pode 
testemunhar suas dificuldades. Para os demais estados de vida – 
Sacerdotal, Religioso ou de Casados - que são opções feitas livremente, 
embora também existam desafios a serem transpostos, tudo acontece de 
maneira diferente. As CNSE não surgiram para ser mais um Movimento da 
Igreja, mas sim para dar apoio espiritual, religioso e humano a quem vive 
uma situação especial. Nesse momento, quando esse novo Movimento 
está pronto para se instalar em qualquer parte do País, necessitamos 
basicamente de uma estrutura que lhe dê sustentação. De nada adianta 
formar Grupos ou pequenas comunidades se deles não pudermos cuidar. 
Daí ser imperiosa a formação de Coordenadorias Regionais e Locais, as 
quais, com suas respectivas equipes de trabalho, se deterão zelosa e 
amorosamente, para que tudo aconteça sob as luzes inspiradoras do 
Espírito Santo de Deus. Necessitam do apoio explícito dos equipistas, nos 
quais a Da. Nancy confiava integralmente e que ultimamente, sob as 
bênçãos dos céus, vem acontecendo de maneira muito significativa. Outro 
fator importante é a acolhida que temos recebido dos Senhores Bispos 
Diocesanos, os quais nos tem incentivado a prosseguir nessa caminhada 
missionária da nossa Igreja, a quem queremos sempre servir. 
Relembrando um ensinamento do Pe. Flávio Cavalca, precisamos ter 
consciência que qualquer trabalho que façamos, o foco principal não é à 
parte laboral humana, eis que somos apenas instrumentos nas mãos de 
Deus. Em nossa vida, tudo é dom, tudo é graça, tudo é gratuidade vinda de 
Deus, que nos concede no seu tempo, isto é, quando quer e na forma que 
melhor lhe aprouver.  

Coordenação Nacional das CNSE 
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Palavras do Conselheiro Espiritual 

 
O mês de maio foi cheio de eventos que nos fizeram meditar e 

aplica-los à vida com o esforço de crescer espiritualmente. 

Tivemos a festa da Ascensão de Jesus ao céu concluindo a sua 

missão de salvar a humanidade, indicando o caminho e 

testemunhando-o com sua vida. 

Como prometera, envia o Espírito Santo para confirmar os 

apóstolos, enviando-os a evangelizar a todos, prometendo estar 

com eles até o fim dos tempos. 

A festa da Santíssima Trindade quer nos fazer entender que o Pai 

nos envia seu Filho Jesus como dom à humanidade para ensinar-

nos o caminho do Pai e o Espírito Santo que nos santifica e fortalece 

para a missão de testemunhar o ensinamento de Jesus a todos. 

A festa de Corpus Christi, mais um gesto de doação de Jesus, que 

no seu aniquilamento nos ensina que a vida tem sentido enquanto a 

doamos e a gastamos em prol dos irmãos.No mês de maio, a 

presença de Maria foi muito marcante desempenhando o seu papel 

de Mãe, conduzindo-nos ao seu Filho e amparando-nos em nossa 

caminhada. 

Com a visita da equipe dirigente a D. Odilo, apresentando-lhe o 

trabalho que o Movimento das CNSE está desenvolvendo pelo 

Brasil, o Cardeal ficou muito feliz e abençoou a todos os que se 

dedicam em ajudar os viúvos, viúvas, solteiras e separadas que 

continuam sós. 

Continuemos, pois, o nosso trabalho, com as bênçãos do céu e de 

nossas autoridades. 

Pe. João Zago 
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S I T U A Ç Ã O  DO MOVIMENTO EM  MAIO /  08 

        

 SÃO PAULO – CAPITAL       - 08 Grupos        

 REGIÃO DO ABCD – SP      - 07 Grupos

 INTERIOR DE SÃO PAULO    - 38 Grupos 

 RIO DE JANEIRO – CAPITAL   - 08 Grupos 

 OUTRAS LOCALIDADES RIO DE JANEIRO  - 04 Grupos 

 BELÉM – PA       - 03 Grupos 

 RECIFE – PE       - 05 Grupos 

 OUTRAS LOCALIDADES EM PERNAMBUCO - 08 Grupos 

 FORTALEZA – CE      - 02 Grupos 

 CURITIBA – PR      - 01 Grupo 

 DEMAIS LOCALIDADES DO PARANÁ  - 02 Grupos 

 MINAS GERAIS      - 03 Grupos 

 AMAZONAS       - 01 Grupo 

 RIO GRANDE DO SUL     -  02 Grupos 

 RIO GRANDE DO NORTE    - 01 Grupo 

      TOTAL - 93 Grupos 

NOTA: vide relação de cidades onde estão implantados esses Grupos no 
Site: www.magnificat-ens.com.br  

Menu: Comunidades Nossa Senhora da Esperança 
 

 

Espaço literário:  Sugestões para leitura 
 
- Maria, passa na frente!  -  Denis e Suzel Bourgerie (Católico) 

- O Sucesso é ser feliz – Roberto Shinyashiki (Auto-ajuda) 

- O Guardião de Memórias – Kim Edwards (Romance ---Lindo!!!) 

 
Valdeci Moreti 

 

http://www.magnificat-ens.com.br/
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    ORAÇÃO DA CORAGEM 
 

Encontrada nos Guardados de Da. Nancy Cajado Moncau 

 

          Senhor, dai-me a coragem de empreender sem temeridade; 

          A coragem da iniciativa e a coragem da disciplina; 

          A coragem de muitas vezes estar só e a de começar sempre, com 

          os que ficam ou com os que chegam. 

          A coragem de ter paciência, apesar dos abandonos; 

          A coragem de ser senhora de mim. 

          A coragem de encontrar tempo bastante para contemplar e para orar. 

         AMÉM 

Cleide, do Valentim 

            RETIRO SÃO PAULO CAPITALE CIDADES PRÓXIMAS 

  
Como acontece todos ao anos, teremos no próximo mês de 
Setembro/08 o Retiro espiritual dos Grupos da Cidade de São Paulo 
– Capital e cidades próximas, como São Bernardo, São Caetano, 
Santo André, Jundiaí e outras. É o próprio Cristo que convida para 
que nos retiremos para um lugar deserto, ou seja, longe dos 
burburinhos do dia-a-dia, para refletirmos como vai nossa vida no 
plano espiritual. Neste ano a programação é a seguinte: 

a) Data: 26, 27 e 28/09/08 – Centro de Oração Santa Fé (mesmo 
do ano passado). 

b) Pregador: Pe. Flávio de Castro Cavalca (a quem muito 
agradecemos). 

c) Inscrições: poderão ser feitas junto aos Coordenadores dos 
próprios Grupos, que por sua vez se reportarão ao encarregado 
pelo Retiro no âmbito da Coordenadoria Regional São Paulo – 
Capital. 

Poderão participar desse Retiro pessoas não pertencentes aos 
Grupos, desde que Viúvas/os ou Pessoas Sós. 
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IMITAÇÃO DE MARIA 

Certamente a grande maioria conhece o Livro “Imitação de Cristo”, muito 
utilizado para leituras e meditações ao longo do dia. Acaba de ser lançado 
pela Editora Ave Maria, da Congregação dos Missionários Clareteanos, 
que está comemorando 110 anos de existência, um Livro especialíssimo, 
baseado nas citações da Virgem Mãe de Deus nos Evangelhos canônicos. 
Trata-se de IMITAÇÃO DE MARIA – O segredo de sermos agraciados 
por Deus. Seu autor é o Pe. Luis Erlin, SCE da Equipe 05/A, da RSP-I – 
Capital. É uma obra interessantíssima e de fácil leitura, própria para quem 
quiser meditar sobre as passagens bíblicas tendo Maria como ponto de 
referência entre nós e o Cristo-Deus. Encontra-se a venda em qualquer 
livraria católica e em especial na Ave Maria. 

AUDIÊNCIA COM O CARDEAL DOM ODILO 

No dia 15/05/08 fomos recebidos em audiência pelo Cardeal Dom Odilo P. 
Sherer, Arcebispo de São Paulo, para mostrarmos a sua Eminência 
Reverendíssima o projeto de trabalho do Movimento CNSE, uma vez que 
está em fase final de formação da Coordenadoria Regional do nosso 
Movimento nesta cidade. Fomos gentilmente atendidos e acolhidos pelo 
Senhor Arcebispo, que nos surpreendeu positivamente ao designar um 
Sacerdote para ser o Assistente Espiritual do Movimento na Arquidiocese, 
caracterizando dessa maneira sua plena aprovação ao Movimento. O 
Sacerdote designado para essa função foi o Pe. João Affonso Zago, atual 
Conselheiro Espiritual da Equipe Dirigente Nacional, profundo conhecedor 
do Movimento, que está conosco desde o principio, a convite da própria D. 
Nancy Moncau. A integra da carta de autorização está no Site 
www.magnificat-ens.com.br - menu “Notícias”. 

 Belém – PA 

Do Coordenador Regional de Belém, Lilie e Constantino, recebemos as 
seguintes notícias, envolvendo os três Grupos existentes naquela 
localidade: 

No dia 08/03/08, no salão da Cúria Metropolitana, foi celebrada Missa pelo 
Dia da Mulher, com distribuição de rosas e lembrancinhas. Nos dias 20 e 
21/04/08 houve uma jornada de passeio à Ilha de Mosqueiro, ocasião que 
foi aproveitada para reflexão sobre o Documento “Mensagens Pontifícias” 
sobre a Viuvez. 

 

 

http://www.magnificat-ens.com.br/
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Participaram também de mais dois eventos ocorridos, 
respectivamente, nos dias 26/04 e 18/05, no Centro de Formação 
Cristã da Arquidiocese de Belém, para refletirem sobre a “Carta 
Encíclica Spe Salvi”, do Papa Bento XVI, e  “Celebrando a Unidade 
do ano 3”, este com a presença de Dom Orani Tempesta – 
Arcebispo – e Dom José Luiz Azcona, da Prelazia de Marajó. Foi 
realizado, ainda, no dia 31 de maio, uma manhã de estudos sobre 
os “Compromissos” propostos pelo Movimento, com recitação do 
Terço, cafezinho, palestra do casal Terezinha e Artemio e 
encerramento com a Santa Missa, celebrada pelo Pe. Rossini. Para 
encerrar o semestre está programada para o dia 18/06/08 uma 
Missa que será preparada pelo Grupo 01, seguida da tradicional 
confraternização junina. 

Posse do Colegiado de Campinas – SP 

No dia 17/05/08, em belíssima cerimônia religiosa presidida pelo Pe. 
João Batista, tomou posse o Colegiado da Coordenadoria Regional 
das CNSE de Campinas, cujo casal Responsável é a Nancy e 
Benjamin. É interessante destacar que todas as cidades abrangidas 
pela Região São Paulo Centro I das Equipes tem um Coordenador 
Local das CNSE. Esses, por sua vez, já estão trabalhando para 
formar suas equipes de apoio, que poderá ter membros não 
equipistas, cuja missão principal é  divulgar, informar e formar 
Grupos. Nesse mesmo dia ocorreu a primeira reunião desse 
Colegiado, ocasião que foram dadas as orientações básicas para 
inicio das atividades, com troca de idéias, esclarecimento de 
dúvidas, tudo muito próprio de uma grande co-participação bem 
familiar aos equipistas.  

Posse do Colegiado de São José do Rio Preto – SP 

Sob a Coordenação Regional do casal Wilza e Aluisio, tomou 
posse no último dia 08/04/08, o Colegiado das CNSE de São José 
do Rio Preto, que abrange, naquilo que for possível, a Região São 
Paulo Norte II das Equipes. A cerimônia de posse, que foi numa 
NOITE DE ORAÇÃO DAS EQUIPES, foi precedida da 1a reunião do 
Colegiado, ocasião que a Tereza e a Olívia, da Equipe Dirigente 
Nacional, fizeram a entrega de material de trabalho e esclareceram 
as principais dúvidas surgidas. Nessa localidade já existia um 
trabalho anterior muito bem feito pela Marta Younes, que integra o 
colegiado empossado. 
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Os Grupos dessa cidade, em nº de sete, pertencentes a Coordenação 
Regional Jundiaí, sob a responsabilidade da Ligia e Carlos, desenvolveram 
diversas atividades muito interessantes, destacando-se, entre outras, os 
seguintes, relatadas pela Coordenadora do Setor, Cida Gradin Duarte: 
1) missa na Igreja do Frei Galvão (igreja da Luz em São Paulo), seguida de 
almoço no Shopping ; 2) Páscoa na Catedral, com boa participação de 
todos os grupos; 3) Hora de guarda toda segunda 2a feira do mês, na 
Igreja do Rosário, onde há exposição diária do Santíssimo; 4) Lanche 
comunitário na Cidade Vicentina (abrigo para idosos) , para 
comemorarmos o dia das mães. Foi muito gostoso! Levamos salgados, 
doces, refrigerantes para todos e uma lembrança para cada uma das 
mulheres (60),com a promessa de que no dia dos pais faremos o mesmo 
para os homens. Pudemos conversar à vontade com todos. Eles ficaram 
muito felizes e nós gratos à Nossa Senhora, por termos podido participar 
desse evento. Agora começamos a preparar nossa celebração de julho. 

                                                                              Cida Gradim 

A Sabedoria da Coruja 

Numa floresta, perto da cidade, havia uma grande clareira onde moravam 
vários animais. Eles viviam em perfeita harmonia. Reinava entre eles 
amizade, fraternidade, companheirismo. Formavam uma verdadeira 
comunidade. Certo dia apareceu por lá uma raposa que pediu permissão 
para fazer parte do Grupo. Todos concordaram. O tempo foi passando e 
tudo de bom que reinava entre os animais foi desaparecendo. Não havia 
mais aquelas conversas gostosas à luz das estrelas, as trocas de receitas 
culinárias, os jogos onde todos eram vencedores, as brincadeiras de roda 
e de pega-pega, Uma coruja que morava por perto percebeu o que estava 
acontecendo. Marcou uma reunião pedindo a presença de todos e foi 
direto no assunto.Senhora Tartaruga, por que você e a senhora Coelha 
brigaram? Por que a Coelha disse que não agüentava mais a minha 
lerdeza e que me acha falsa e preguiçosa. 
Eu não falei nada disso. Você sim, falou que sou orgulhosa e fingida. 
E quem que foi que contou isso a vocês, perguntou a coruja? 
A raposa, responderam as duas juntas. 
Os outros animais que foram interrogados deram a mesma resposta, 
acusando a raposa. A coruja então falou: “que pena que vocês deram 
ouvidos a uma fofoqueira, cuja intenção era colocar uns contra os outros. 
Podem ter certeza que ninguém falou nada de ninguém. Se abracem e 
voltem a ser amigos” 
E a raposa? Ela fugiu e até hoje não conseguiram encontra-la. 

Tia Cidinha – Jornal da Achiropita – nº 101 


