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a mensagem com segurança quando nos fala escrevendo
a Timóteo: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil
para instruir, para refutar e para corrigir,

Desconhecimento das escrituras é desconhecimento de
Cristo, diz S. Jerônimo. Lembra, porém, que a oração
deve acompanhar a leitura da Sagrada Escritura, para que
haja colóquio entre Deus e o homem, pois com ele falamos
quando rezamos e a ele ouvimos quando lemos a palavra.

Por isso, como participantes do Movimento CNSE, peçamos
que ela nos ajude a compreender melhor o que seu Filho
espera de nós e a termos alegria de assumir este
compromisso iluminados pela palavra de Deus e
fortificados pela sua presença.

especialmente da sua Equipe
Dirigente em todos os níveis
e do seu Secretariado. Nossa
linha metodológica e a nossa
organização é a mesma das
Equipes”.

Naquela ocasião tínhamos
poucos Grupos em funciona-
mento e o nosso material, além
de incompleto, estava ainda
em fase de testes. A situação
atual é bem diferente, embora
muitas dificuldades ainda
persistam. Até o Informativo 12 (junho/08) o nosso trabalho
de elaboração desse “jornalzinho” foi amadorístico, que
requeria grande dedicação e muita improvisação. O
trabalho de formatar as suas oito páginas (duas A 4 – frente
e verso dobradas) era uma loucura. Pois bem, a partir de
agora, quando já ultrapassamos os “Cem Grupos”,
passaremos a contar com os serviços profissionais da Nova
Bandeira – Produções Editoriais, a mesma que produz a
Carta Mensal.

A nossa pretensão, como queria a Da. Nancy, é que todas
(os) as (os) integrantes dos Grupos recebam o seu exemplar.
Isso ainda não será possível, por motivos financeiros, mas
muito brevemente certamente o será.

Estamos no mês de Setembro e se olharmos para  traz vamos
perceber como os anos estão  correndo celeremente. No
dia 15/08/08, completaram-se dois anos da partida para a
Casa do Pai da nossa iniciadora, Da. Nancy Moncau. Uma
de suas preocupações era que tivéssemos um “jornalzinho”
para divulgar nossas atividades.

Em Agosto de 2005 publicamos o Informativo 01, que
continha uma entrevista com ela, onde várias questões
sobre o Movimento foram respondidas. Quando indagada
sobre  o seu “público alvo”  assim se manifestou:

“Em primeiro lugar gostaria de deixar bem claro que as
“CNSE”    destinam-se a todas as viúvas, viúvos e pessoas
sós, sejam ou não, no caso das Viúvas/os, participantes
de uma Equipe de Nossa Senhora. Consideramos Pessoas
Sós aquelas que não se casaram e aquelas que, rompido
o vínculo conjugal, assumem todas as responsabilidades
familiares. Nos grupos podem exercitar a Ajuda Mútua
no verdadeiro sentido da palavra. Minha mensagem
principal é que apesar das dificuldades próprias do nosso

O mês de setembro é consagrado à
Bíblia e para todo o cristão, a palavra
de Deus se torna indispensável se
quiser fazer uma caminhada  para a
santidade.

Cristo mandou que os apóstolos
pregassem o evangelho a todos,
como fonte de toda a verdade
salutar, e assim lhes comunicassem

os dons divinos. Eles cumpriram o mandato do Senhor pela
palavra e pelo testemunho fazendo que chegasse até nós.
O Magnificat que Maria cantou na visita à prima Isabel
(Lc. 1,46-55) mostra como ela conhecia e rezava a Bíblia.
Os Santos foram os grandes anunciadores da palavra e
pelo testemunho. E  é na palavra que S.Paulo nos transmite

estado devida, sejamos perseverantes e confiemos no
Senhor e na alegria do Cristo Ressucitado”.

Já sobre a relação entre as CNSE e as Equipes disse o
seguinte:

“São dois Movimentos autô-nomos. As CNSE têm a sua
origem nas ENS, de quem têm recebido grande apoio,



Retiro da Coordenação
Regional Rio de Janeiro

Desde a formação do nosso colegiado, temos percebido
uma possibilidade muito grande de vários grupos serem
formados em nossa região, o que certamente vai
acontecer no seu devido tempo.

Uma grata alegria para nós foi à formação de um Grupo
na cidade de Serra Negra, por iniciativa da Ir. Maria Izabel
de Campos Guerra, Missionária Franciscana e Diretora
do Educandário Nossa Senhora Aparecida, que soube do
Movimento através da Revista Ave Maria.

Como em Serra Negra não temos equipistas, esse primeiro
Grupo será acompanhado a distância por nós e pela Ana

Regional de Campinas

Anna Maria

O nosso Retiro começou quando na
Reunião de Colegiado, Padre Cláudio,
nos levou a pensar sobre o Tema:
CNSE - Exemplo de Amor Fraterno e
Testemunho de Fé. Sugeriu que
substituíssemos os “papéis” pela
Bíblia - a Palavra de Deus-que nos

conduziria ao SILÊNCIO. Logo em seguida, tivemos a “boa
notícia”: Vera e Paulo, o Casal Regional, juntamente com os
Coordenadores locais, assumiriam a organização do Retiro
para que nós, pessoas sós, pudéssemos participar
integralmente.

No dia 07 de junho chegamos ao Mosteiro de São Bento já
silenciando nossos lábios para escutar o que Jesus queria
falar aos nossos corações. Nosso excelente pregador, Padre
Cláudio, conduziu o Retiro num clima de silêncio, de oração,
de meditação e de interiorização. Sua didática e carinho
proporcionaram a participação consciente de todos.

Já na Oração da Manhã, o Salmo 5 nos coloca diante dos
objetivos do Retiro. A primeira colocação - Ser Comunidade
Cristã (At. 4, 32 – 35) nos fez pensar como é bom ser parte
da vida do outro.

A única pergunta que encaminhou as reflexões – “A partir do
texto bíblico, como estou orientando, ou vou orientar minha
vida cristã?” colocou-nos confiantes na Palavra de Deus e
abertos à Sua mensagem. As outras colocações: Testemunho
de Vida Cristã (Mt. 5 13 - 16); Amor Fraterno e Projeto de
Deus (Lc. 10,1 – 9); Caminhando à Luz da Fé (Jo. 16, 24 – 28)
convidou-nos ao recolhimento e ao encontro com Cristo...

O Terço Meditado, intercalado às colocações e reflexões nos
levou à Maria da Esperança. A adoração ao Santíssimo encheu-
nos de Alegria! O Momento com Maria, a Confissão
Comunitária e a Celebração Eucarística enriqueceu nosso
dia de “deserto”. Éramos 61 irmãos confirmando as bênçãos
recebidas.

Portanto só temos que agradecer ao Senhor, que através dos
seus servos Padre Cláudio, dos casais equipistas e da
administração da Casa de Emaús, nos proporcionou um bom
recolhimento, que muito nos ajudou a nos esvaziarmos de
nossas preocupações e distrações, nos permitindo assim a
maravilha de encontrá-Lo.

Que a semente das Comunidades Nossa Senhora da Esperança
continue germinando em nossos corações agradecidos.

Cláudia e Fernando, Coordenadores Locais de Vinhedo.
No dia 26/06/08 começou efetivamente a caminhada
desse Grupo, composto por dez viúvas e pessoas sós, do
qual a Ir. Maria Izabel será a Orientadora Espiritual.

O casal Júlia e Celso, muito atuante na Paróquia Nossa
Senhora do Rosário de Serra Negra, está colaborando
nos primeiros passos da caminhada desse Grupo.

Nancy e Benjamin

Implantação de Coordenadoria Regional
Mogi das Cruzes - SP

Como vem sendo amplamente divulgado, o principal
objetivo da Coordenação Nacional das CNSE, desde
meados do ano passado, está centrado na formação de
Coordenadorias Regionais e Locais, em cidades ou
Regiões onde isso seja possível. Trata-se de uma
necessidade vital para expansão e consolidação desse
novo Movimento, sempre em sintonia e unidade de
atuação com suas diretrizes gerais.

Para nossa alegria o querido casal Graça e Raimundo
Encarnação, que já foi Responsável pela Província
Norte, concordou em assumir e estruturar a
Coordenação Regional das CNSE no Amazonas.

Trata-se de uma grande
demonstração de espí-
rito cristão e disponi-
bilidade para servir.
Importante é sali-
entar que o Senhor
Bispo Diocesano, Dom
Luiz Soares Vieira, além de acolher carinhosamente o
Movimento, expediu uma Portaria oficializando sua
integração às Pastorais da Diocese. Nossos sinceros
agradecimentos.

Coordenação Nacional

Manaus - AM

Com a honrosa presença de Dom Airton José dos Santos,
Bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, tivemos no dia
09/08/08, uma reunião exclusiva para tratarmos da
criação da Coordenadoria Regional das CNSE no âmbito
da Diocese. Esse evento ocorreu graças a uma iniciativa
dos Responsáveis de Setores de Mogi e Arujá, Carmem
e Amauri, Isabel e José,  Feliza e Ademar.  Esteve
presente, também, o Casal Regional Ruth e Luiz Walter,
que tem possibilitado esses entendimentos em toda a
Região São Paulo Sul I, como ainda a Zilda e Wagner,
Coordenador Regional do ABCD.

Cada Responsável de Setor se fez acompanhar por
outros casais simpatizantes com a proposta das CNSE.
Feitas todas as explicações e tiradas as dúvidas, em
reunião à parte, da qual participaram apenas os
convidados, foi escolhido por absoluto consenso o casal
Karminha e Rubinho para ser o futuro Coordenador
Regional.

Os detalhes para a formação do colegiado já estão bem
adiantados e muito brevemente ocorrerá sua posse
solene, talvez em cerimônia presidida pelo próprio Dom
Airton. Somos gratos a todos.



Regional Jundiaí

Sorocaba já conta com três Grupos iniciando suas
atividades e mais um, exclusivamente composto por
homens, prestes a ser formado. Esse Grupo masculino
é uma novidade em todo o Brasil e uma excelente
experiência que poderá servir de parâmetro para outras
localidades. Estão coordenando os Grupos femininos a
Elizete (do Bellini), a Andréia (do Luis) e a Isa.
Votorantin e Itu também já estão com um Grupo em
funcionamento e Louveira dando os últimos passos para
formação do seu.

Em Jundiaí, onde existem sete Grupos em plena
caminhada, foi organizado no dia 08/07 um dia de
reflexão e recolhimento, com a participação de boa
parte das integrantes dos mesmos.

O início foi as 10,00 h com as Laudes, conduzida pelo
Pe. Chrispin, para logo a seguir vir uma excelente
palestra do Pe. Carlos Marchezan, que abordou o
caminho de Maria, desde o seu SIM até o Calvário e a
Ressurreição. Enfatizou a “espera silenciosa” de Maria
em todos os acontecimentos da vida de Jesus, daí ela
poder ser chamada de “Maria da Esperança” ou “Nossa
Senhora da Esperança”.

Foi um momento forte que marcou todas as presentes,
conforme se percebeu no trabalho de Grupo realizado
no momento seguinte. Após um farto lanche
comunitário, onde a alegria era contagiante, o dia foi
encerrado com a Santa Missa, celebrada pelo SCE Pe.
Chrispin, que leu um lindo trabalho que havia preparado
para homenagear Nossa Senhora da Esperança.

Lígia e Carlos

Luizinha e Epaminondas

O Colegiado da Coorde-nação
Regional de Per-nambuco
esteve reunida e
programando, dentre outras
coisas, o Retiro ainda neste
segundo semestre para os
Grupos de Recife.

Dois novos Grupos estão para
ser formados na cidade e
outro em Palmares. Os Grupos de Pesqueira participaram
de um terço meditado, preparado pelo Casal Coordenador
Local, Liliane e Evandro, cujo enfoque foram os Esforços
de Oração propostos pelo Movimento (item 6.1 do Manual
de Coordenação).

Tudo girou em torno da intercessão da Nossa Senhora da
Esperança para superação das dificuldades ao longo do
caminho das Viúvas e Pessoas Sós. No 1º mistério foi
meditado a importância da Leitura Bíblica e a Meditação.
No 2º  mistério refletiu-se sobre a Oração Pessoal como
momento privilegiado de encontro com o Senhor. Já no 3º
mistério a meditação foi sobre a Regra de Vida como meio
de conversão e de transformação de nossa vida. O 4º
mistério foi dedicado ao Retiro anual, como uma parada
na presença do Senhor e a conseqüente revisão de nossa
caminhada como cristãos católicos.

O Terço foi encerrado com a meditação no 5º mistério da
Oração diária a Nossa Senhora da Esperança, como meio
de comunhão com todas (os) os integrantes do Movimento
no Brasil que vivem sós, quer sejam viúvas, solteiras ou
separadas. Foram momentos muito ricos de oração, fé e
confiança no Senhor da Vida.

Regional Vale do Paraiba

Estamos bastante empenhados na expansão das CNSE
em todo o Vale do Paraíba e, para tanto, estão sendo
feitas visitas aos Coordenadores Locais, das diversas
cidades da nossa região, para conseguirmos com sucesso
esse objetivo.

A Clarice e Serrano, de Pindamonhangaba, que já conta
com dois Grupos, estão bastante motivados, o mesmo
ocorrendo com a Joceli e Denis, de São José dos
Campos, com quem deveremos efetuar uma visita ao
Senhor Bispo Diocesano, a fim de intensificar a
divulgação nas Paróquias.

Temos no momento 11 (onze) Grupos em funcionamento
na Região e alguns outros em fase de montagem.
Conforta-nos saber que contamos para o
desenvolvimento desse trabalho não só com o apoio,
mas também com as orações dos nossos parceiros e
irmãos de caminhada, que são os equipistas.

Leda e Marcos Lisboa

 “Com a força do Espírito Santo, escolhei a vida, escolhei o amor, o carinho e o respeito pela irmã (o)
do seu Grupo de Base e sede diante do mundo testemunhas da alegria que daí jorra”.

Na Reunião e na Vida do Grupo

Regional Pernambuco

Regional ABCD

Os Grupos do ABCD, que está em vias de oficializar a formação
da sua Coordenadoria Regional, comemoraram em grande
estilo, os festejos juninos, como já é tradicional em nossa
região.

A festança ocorreu no dia 29/07/08, em Santo André, num
acolhedor Salão de Festas. Antes dos festejos, houve a
reza de um Terço, preparado com muito amor e carinho
pelo pessoal que cuidou do evento. Entre um Mistério e
outro, além das oportunas reflexões, ocorreram cantos
apropriados de louvor a Nossa Senhora.

Foi um instante de paz, oração e união a Cristo, o Redentor
da Pessoa Humana. Em seguida foi servido um vasto e
delicioso lanche, com comidas típicas e muita música, a
cargo de um sanfoneiro e um violeiro. Assim, com muita
comida e danças, sem esquecer a quadrilha, que
inicialmente foi puxada pela Tereza, a tarde foi só alegria.

Essas reuniões mostram o entrosamento e união existente
nos Grupos de Nossa Senhora da Esperança, que formam,
indiscutivelmente, uma grande família. Que Nossa Senhora
abençoe e proteja a todos para que isto perdure para sempre.

Vitória / Zilda e Wagner



Proteção:
O Sentir-se protegido é importante para todos, mas

principalmente para as crianças e os  mais velhos.

Segurança:
Todos necessitamos nos sentir seguros.

Se não conseguimos, agimos de forma ineficaz e as
nossas relações com os outros tendem a declinar.

 Confiança:
A confiança faz-nos avançar quando o medo

se impõe ao nosso desejo de participar
com entusiasmo em algum desafio da nossa vida.

Força:
Quando transferimos nossa energia para um abraço
amigo, as nossas próprias forçam aumentam e muito.

Saúde:
O abraço transmite uma energia vital, capaz
de sanar e aliviar muitas enfermidades do corpo
e da alma.

Autovalorização:
Através do abraço podemos transmitir uma
mensagem de reconhecimento do valor
e importância de cada um que está ao nosso lado.

Retiro da Regional de São Paulo - Capital
Será realizado nos próximos dias 26, 27 e 28/09/08, no Centro Pastoral Santa Fé,

que fica no Km 25,5 da Rodovia Anhanguera (sentido interior).
O seu Pregador será o Pe. Flávio Cavalca, que gentilmente aceitou o nosso convite.

Está aberto para todas as pessoas interessadas, pertencentes ou não aos Grupos já formados,
tanto da cidade de São Paulo, como das cidades próximas

(ABC, Jundiaí, Campinas – Vinhedo – etc).

Maiores informações poderão ser obtidas
pelos telefones abaixo ou junto aos Coordenadores de Grupos ou Coordenadores Regionais e Locais.

Primeiro Encontro de Informação
Florianópolis - SC

No dia 09/08/08, às 16,00 horas, ocorreu um Encontro
para Informação em Florianópolis, cujo convite, dirigido
aos equipistas, segue transcrito na íntegra:

“É com muita alegria que comunicamos nosso 1º Encontro
de Informação com as pessoas que estão interessadas em
participar das Comunidades Nossa Senhora da Esperança
aqui em Florianópolis. Pedimos as orações de todos para
que este Encontro renda frutos e possamos criar o 1° Grupo
de viúvas, viúvos, pessoas separadas e pessoas solteiras”.

Sabemos o quanto as Comunidades serão importantes para
eles e pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine e Nossa
Senhora que interceda por nós junto a Jesus para que
possamos cumprir esta missão que recebemos dele. 

Um grande abraço a todos.

Helenie e Sérgio

SECRETARIADO
Rua Oriente, 500   2º andar   São Paulo  SP

Tel: 11 6292.8166 - R. 215 / 11 3051.7259

oliviaterreiro@terra.com.br

Coordenação Nacional
Cleide e Valentim Giansante

cleide.valentim@terra.com.br
Tereza P. Shoshima

famshoshima@kbonet.com.br

Documentos e Materiais Diversos
Disponíveis no Link das CNSE no site da RSP I:

www.magnificat-ens.com.br
Edição: Nova Bandeira

(novabandeira@novabandeira.com)

No dia 16/07/08, data em que a Igreja do Brasil
comemora a Festa Devocional a Nossa Senhora do
Carmo, o nosso Movimento atingiu 100 Grupos. Foi para
todos nós motivo de grande alegria e satisfação, eis
que estamos dando seqüência ao que a Da. Nancy
queria: ver esse trabalho implantado no Brasil inteiro,
e já estamos no Sul do País (Curitiba, Florianópolis e
Porto Alegre), Jaú – SP, Londrina, Brasília, Recife (onde
há uma Coordenadoria Regional), Belém (também  com
Coordenadoria Regional) e Manaus (Coordenadoria
Regional em fase de implantação).

Temos certeza que a partir da formação de novas
estruturas regionais e locais o nosso ritmo de
crescimento será maior, e o Movimento estará pronto e
em condições para ser implantado em qualquer cidade,
diocese ou região do País, dependendo apenas da
colaboração de equipistas, que ultimamente vem
aumentando significativamente.

100 Grupos das CNSE

11 3277-4408 Marilene e Romualdo    -    11 5523-3514 Odete e José Monteiro

11 5081-3069 Vera e Renato Pastore

Questão:
Você já abraçou alguém hoje?

Por que não refletir sobre isso com todas (os) do nosso Grupo?

A IMPORTÂNCIA DO ABRAÇO

CONTATOS   E   INFORMAÇÕES
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