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COMUNIDADES

NOSSA SENHORA 
DA ESPERANÇA

Movimento de Apoio Espiritual e Religioso
para Viúvas, Viúvos e Pessoas SósAno VIII Ed. 34-São Paulo

Inciadora no Brasi l :  D. Nancy Cajado Moncau - In memorian

 “Uma convivência de fé e alegria”

  E d i t o r i a l

junho/julho                          2013

Cleide e Valentim Giansante

  Palavras do Conselheiiro Espiritual

Dona Nancy quando das primeiras reuniões de sua equipe 
de trabalho sempre deixou claro que não queria iniciar um 

Movimento que, por falta de estrutura ou de colaboradores, logo 
viesse a se extinguir. Tinha certeza que poderia contar com os 
equipistas, a cujo Movimento tinha dedicado cinquenta e três anos 
de sua existência, vinte e um deles como viúva. Pois bem, apesar 
das incertezas em dar um passo tão largo, seguimos em frente, 
encorajados por ela, detentora de uma fé inabalável e de uma 
confi ança jamais vista na intercessão materna de Nossa Senhora. 
No início de 2006 quando o Movimento tornou-se uma entidade 
jurídica, estando, pois, devidamente regulamentado, sentiu-se 
imensamente realizada ao presidir sua Ata da Fundação, o qual, 
na prática, já estava em atividade em algumas localidades do País. 
Para que tudo isso ocorresse, algumas providências foram tomadas, 
umas em decorrência da legislação brasileira e outras no que dizia 
respeito ao próprio Movimento. Dessa maneira, antes do Estatuto 
Social, foi elaborado o documento normativo “Descrição Geral e 
Funcionamento”, que na prática é a “carta” das Comunidades Nossa 
Senhora da Esperança. O seu artigo 12º estabelece a organização 
do Movimento e o 13º o tempo de “duração da responsabilidade”. 
Vínhamos há algum tempo sonhando com alguém para nos suceder. 
Foram muitas as nossas orações e muitas também, por garantia, 
nossas preces ao Espírito Santo para que nos ajudasse nessa escolha. 
Não tínhamos dúvidas sobre o casal e sim se seriamos atendidos, 

dado ao extenso e por demais proveitoso serviço prestado em favor 
das Equipes de Nossa Senhora, pois teve atuação na Carta Mensal, 
foi Responsável pela Super Região Brasil e também Casal Ligação 
da Zona América da ERI. Tratava-se, como todos já perceberam, 
do querido casal Silvia e Chico Pontes. Qual não foi nossa alegria 
em recebermos a concordância desse especialíssimo casal em 
assumir o nosso Movimento a partir de Janeiro/14, respondendo, 
concomitantemente, pela Presidência da Entidade e a Coordenação 
Nacional da Equipe de Serviços. Realiza-se, assim, o sonho de D. 
Nancy de ver o Movimento em mãos fi rmes e seguras. De nossa 
parte só temos palavras de agradecimento a Sílvia e Chico por essa 
demonstração de amor às causas do Reino de Deus, com absoluta 
certeza que o Movimento estará em boas mãos e terá condições de 
deslanchar de vez em todo o território nacional. Sejam bem vindos, 
pois, queridos Sílvia e Chico e que Nossa Senhora da Esperança 
caminhe ao lado de vocês ao longo de todo o mandato que terão 
pela frente. Estamos convictos de que todos os Coordenadores 
Regionais e Locais, bem como os demais envolvidos com os serviços 
do nosso Movimento estarão de braços abertos para recebê-los. 
Deixamos aqui consignados os nossos agradecimentos a tantos 
quantos estiveram ao nosso lado desde o início deste trabalho. A 
Tereza P. Shoshima, atual presidente, continuará fazendo parte da 
nova Equipe Dirigente do Movimento. Deus lhes pague por tudo. 
Um abraço carinhoso.

Chamados a Missão
Olhando para trás, ao iniciarmos 2013, certamente fi zemos alguns 

propósitos para o novo ano. Não 
sabíamos o que poderíamos realizar, 
mas sentamos, pensamos e pusemos 
no projeto. E um dos pontos que 
certamente pusemos no nosso 
projeto foi como participar da JMJ; 
acolhendo os jovens, acompanhando-
os, aproveitando as mensagens do 
Papa e da Jornada que certamente 
nos trariam novas mensagens para a 
vida. E olhando e lendo as mensagens 
do Papa, percebemos a sua insistência 
em convocar os jovens, os adultos, os 

religiosos e religiosas, os diáconos, seminaristas, Padres e Bispos a 
serem Missionários.
E numa refl exão que ele fez, nos convida a pensar sobre o chamado 
de Deus; “Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi...” 
(Jo 15,16). Jesus nos escolheu a fazer o que? Em 1º lugar a conhece-lo 

e conhecer sua mensagem. Este viver e testemunhar Cristo, marca 
tudo o que somos e o que fazemos. O que assegura o fruto é ser fi el 
a Jesus que nos diz com insistência: “Permanecer em mim, como eu 
permaneço em vós “. (Jo 15,4). Como viúvas(os) e pessoas sós, somos 
chamados a ser  missionárias(os) em nossas famílias, no trabalho, 
a sermos rueiros da fé como fala o Papa Francisco, como fez Jesus 
com os apóstolos que não os segurou só perto de si, mas os enviou a 
evangelizar.

Assim hoje nos convida a sair e procurar tantas outras pessoas que 
esperam o convite de formar uma nova equipe, sentir-se útil na 
comunidade, no movimento e fazer algo para dilatar o reino de Deus. 
Quantas equipes (grupos) formamos neste ano? É muito bonito ver 
este movimento se difundindo pelo Brasil.

E neste ano que passa deu para sentirmos que valeu a pena viver, que 
aproveitamos as oportunidades para ser mais missionárias(os), onde 
marcamos mais presença e nos sentimos comunicadores do amor. 
Onde foi que revivemos e nos sentimos mais realizadas(os)? E o que 
isso tudo nos faz sentir?

Que a benção de Deus continue copiosa sobre todos os que se 
empenham para fazer o reino de Deus acontecer. 
 Pe. João Afonso Zago - MI

Bem vindos Silvia e Chico Pontes
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 Notícias / Testemunhos

Expansão do Movimento                                           
Coordenadoria Regional de Varginha – MG.
As Comunidades Nossa Senhora da Esperança da cidade de 
Varginha, MG, Coordenada pelo Casal Equipista, Isabel e 
Renato e por Maisa Swerts, e por um atuante Colegiado, vem 
cumprindo, com muita perseverança e determinação, seu 
propósito missionário de levar a mensagem do Evangelho para 
um público muito especial, representado pelas viúvas, viúvos 
e demais pessoas sós.
E é com redobrada alegria que noticiamos que até final de 
outubro teremos formado mais três novos grupos, que atenderá 
diversas Paróquias e bairros da cidade.
Além da Irmã Clara, que há mais de um ano está à frente 
do Grupo 01, juntamente com um animado e perseverante 
Casal das ENS, recebemos com muito carinho para animar 
esses novos grupos: os Sacerdotes Conselheiros, Pe. Adriano, 
da Paróquia Nossa Senhora de Quadalupe, que acompanhará 
o Grupo 02; Pe. José Roberto, Pároco da Paróquia Mártir São 
Sebastião, que estará acompanhando o Grupo 03 e Irmã  Luc i, 
da Congregação dos  Santos Anjos, que estará conosco junto 
ao Grupo 04. O “Sim” dos novos participantes aconteceu no 
dia 28 de Agosto, p.p., quando nos reunimos para um Encontro 
de Informação, com o apoio do nosso Sacerdote Conselheiro 
da Região, Pe. José Roberto. Este rico encontro contou com a 
presença de um número significativo de pessoas interessadas 
em testemunhar Jesus Cristo e colaborar para que Ele seja 
acolhido e amado por todos os corações. Neste Encontro foi 
enfatizado para estes novos grupos a importância de crescer 
na Escuta da Palavra de Deus, nos ensinamentos da Igreja, 
no valor e na riqueza do carisma das Comunidades Nossa 
Senhora da Esperança, que tem por objetivo o acolhimento 
e o Encontro entre as pessoas que vivem situações de solidão 
e falta de oportunidade para uma abertura de coração, com 
coragem e humildade.
É nas Comunidades Nossa Senhora da Esperança que os 
participantes terão a oportunidade de exercitar o espírito 
cristão, qual seja, o de aprender e ensinar ser discípulo e 
missionário nesta pequena Igreja doméstica, inspirada pela 
grande mestra do Movimento das ENS, Nancy Moncau, e, com 
certeza, abençoada por nossa querida Mãe, NOSSA SENHORA, 
Intercessora de todos nós junto a seu Filho Amado, JESUS 
CRISTO.

A foto mostra o Colegiado Regional e várias integrantes dos novos grupos que 
estão sendo formados.

                  Neuza e Hélio Nascimento – Casal 
Comunicação do Colegiado Regional

Juiz de Fora – eventos realizados

A foto mostra as integrantes dos Grupos de Juiz de Fora no Retiro de Ago/13.

Os Grupos das Comunidades Nossa Senhora da Esperança da 
nossa Coordenadoria Regional participaram nos meses de junho e 
agosto, de dois eventos importantes que foram:
• No primeiro, 08 de junho, no Mosteiro de Santa Cruz, a 

Ir, Joana Paula, monja beneditina, preparou uma bonita 
formação, onde ela explanou sobre a Misericórdia de Deus, 
embasando-se na Bíblia Sagrada. Ela viajou pelo Antigo e 
Novo Testamento e nos lembrou que a Misericórdia de Deus 
nos lança no abismo de seu infi nito amor.

• Já no dia 10 de agosto, no Seminário Santo Antônio, sob a 
direção espiritual do Pe. Geraldo Dôndici, aconteceu o nosso 
Retiro Espiritual. Pe. Dôndici conduziu os trabalhos sob o 
tema: “A porta da fé está sempre aberta para nós” e encerrou 
o Retiro com uma Celebração Eucarística. 

Gláucia e José Carlos
Casal Coordenador Regional 

Aconteceu em Divinópolis - MG

No dia 24/10, numa Celebração Eucarística, presidida pelo Pe. 
Geraldo Menezes e concelebrada por Pe. Renato, de Ibirité, MG, 
os membros da CNSE se uniram mais uma vez para agradecer a 
Deus pela vida do Movimento. O Grupo “Protegidas de Maria”, sob 
a Coordenação de Sinízia, preparou tudo com muito esmero. Já 
no início quando todos se adentravam na Igreja se ouvia o coral 
entoando o hino a Nossa Senhora da Esperança. O lanche servido 
no fi nal proporcionou a todos momentos de descontração e de 
alegria em poder reencontrar amigos de outros grupos.
Agradecemos ao Pe. Geraldo Menezes pela acolhida, pelas 
orações e pela ênfase dada ao Movimento, suscitando o interesse 
de várias viúvas querendo, no fi nal da celebração, conhecer mais 
um pouco do Movimento. 
O número signifi cativo de membros das CNSE que participaram 
nos enche de muita alegria e nos impulsiona a perseverar na luta 
em prol de um Movimento que pode contribuir muito para o bem 
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de nossa sociedade. Que Nossa Senhora da Esperança proteja a 
todos. A Foto mostra um momento dessa Celebração Eucarística.

                                                       Graça e Nagib
Casal Comunicação

  Divinópolis -MG

Visitas de “serviços”
A Coordenação Nacional das CNSE esteve visitando no mês de 
Outubro/13 duas Coordenadorias Regionais, dando sequência ao 
seu programa de oferecer apoio aos colegiados locais que estão se 
estruturando para dar passos mais largos. As localidades visitadas 
foram:
a – Ribeirão Preto – SP.
A visita ocorreu nos dias 4, 5 e 6/10/13 e compreendeu reuniões 
específi cas com a Coordenadoria Regional do nosso Movimento 
no âmbito da Arquidiocese de Ribeirão Preto, a cargo da Leila 
e Lianês, como também com o CRR da São Paulo Nordeste, 
Maria de Fátima e Joaquim. Ressaltamos que muitas dúvidas 
foram tiradas, com proveitosa troca de ideias sobre a formação 
do colegiado das CNSE, bem como a maneira que os equipistas 
locais, na região que residem e na Paróquia a qual pertencem 
poderiam auxiliar na informação e formação de novos Grupos. O 
CRR das Equipes demonstrou-se favorável a dar um apoio efetivo 
aos trabalhos do nosso Movimento e fi cou de agendar uma reunião 
como a Leila e Lianês para cuidar de maneira prática desse 
assunto. Tivemos, também, uma manhã de formação com todas 
as integrantes dos Grupos (04) de Ribeirão Preto e mais algumas 
pessoas convidadas, ocasião que foi mostrada de maneira objetiva 
a proposta do Movimento, quer no plano espiritual e religioso, 
como também no vivencial. Voltamos satisfeitos e extremamente 
gratos pela acolhida generosa que tivemos por parte de todos, 
especifi camente da Irmã Cate, Orientadora Espiritual do Colegiado 
Regional, que nos acolheu nas dependências do Pax e Vita.

A foto mostra a reunião havida Na casa da Leila e Lianês, com  A presença do CRR 
Maria  de Fátima e Joaquim, das Equipes de Nossa Senhora.

b – Goiânia – GO
Essa visita ocorreu nos dias 18, 19 e 20/10/13 e cremos que 
os objetivos almejados tanto pela Coordenação Nacional do 
Movimento, como pela Coordenadoria Regional de Goiânia foram 
plenamente alcançados. Na sexta feira a noite (dia 18/10) tivemos 
uma reunião muito proveitosa com equipistas locais, a qual foi 
prestigiada por Lú e Nelson, ex CRR, e também Vera e Luiz 
Antonio, CRS de um dos Setores de Goiânia. Tivemos a ocasião 
de falarmos sobre as necessidades da Coordenação das CNSE no 
âmbito da Arquidiocese de Goiânia e o muito que os equipistas 
poderão fazer no âmbito de suas respectivas Paróquias. Houve 
uma troca de opiniões muito interessante e fraterna.
No dia 19/10 — sábado — na residência da Simone e Luis, 
Coordenador Regional, tivemos um encontro muito especial com 
o Pe. João Batista, muito conhecido pelo seu incansável trabalho 
com os equipistas e também como SCE do Colegiado Regional das 

CNSE. Ele entendeu plenamente o que pretendemos em Goiânia, 
tanto em relação aos Grupos existentes, como em termos 
de expansão do Movimento. Ficou de dar sua colaboração na 
indicação de Párocos a serem visitados, em cuja região paroquial 
existem religiosas de várias congregações que tem condições de 
assumir a função de Orientadoras Espirituais de Grupos que forem 
formados.
Na parte da tarde tivemos, talvez, o ponto mais signifi cativo 
dessa nossa visita, pois, no primeiro momento, foi realizada uma 
reunião com todos os engajados em alguma função no Movimento, 
reunião, essa, prestigiada pelo atual CRR das Equipes de Goiânia, 
o casal Débora e Marquinhos. Nessa reunião foi possível 
apresentar um esquema organográfi co de como a Coordenadoria 
Regional de Goiânia deveria se organizar, com duas Coordenações 
específi cas, sendo uma para os atuais grupos existentes e outra 
voltada exclusivamente para a expansão. Tivemos uma rica e 
proveitosa troca de ideias, onde todas as dúvidas foram dirimidas, 
e a Débora e o Marquinhos elogiaram essa nossa proposta de 
estrutura orgânica da Coordenadoria Regional, que tem tudo 
para dar certo. Aliás essa é o esquema de trabalho aprovado no 
nosso V Encontro de Coordenadores Regionais e Locais, que vai 
ser retomado e tratado objetivamente no VI Encontro Nacional 
que ocorrerá em Abril de 2014.
Em seguida, em ônibus especial fretado, chegaram todas as 
integrantes dos Grupos de Goiânia e antes do bate papo da Tereza, 
houve uma interessante dinâmica para animar as “meninas”, 
muito bem conduzida pelo casal que passará a cuidar disso em 
todos os eventos da Região. A palestra da Tereza foi muito bem 
interagida, descontraída e muitas dúvidas foram tiradas e algumas 
colocações pontuais foram feitas como “correção fraterna”. De 
se destacar a prestimosa presença da Irmã Maria das Graças, 
entusiasta do Movimento e Orientadora Espiritual de dois Grupos. 
Por volta das 17:30 hs foi servido um delicioso lanche, precedido 
do hino e oração à Nossa Senhora da Esperança. 

A foto mostra um momento de desconcentração ocorrido na sexta feira a noite – 
dia 18/10/13 -  com a presença de equipistas envolvidos com as CNSE de Goiânia.

Coordenação Nacional

Retiros

São Paulo – Capital – Retiro Espiritual
A Coordenação Regional de São Paulo Capital promoveu nos 
dias 06, 07 08/09/23, o seu já tradicional Retiro Espiritual, no 
Centro Pastoral Santa Fé, cujo pregador foi o Padre Marcelo 
Francisco Leite, Pároco da Igreja São Pedro e São Paulo, do 
Morumbi. Participaram 50 (cinquenta) pessoas, mais a equipe de 
apoio, algumas vindas de cidades relativamente próximas, como 
Rio Claro, Ribeirão Preto, Americana e Sorocaba.
O tema foi a Eucaristia e a valorização dos Evangelhos, onde 
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Cristo nos ensina, dentre outras coisas, a não fazermos distinção 
entre gregos e judeus, incultos e sábios, escravos e livres. Todos 
somos chamados a estabelecer prioridades na nossa vida e dar 
prioridade a missão que Cristo confiou aos seus discípulos e a 
nós também.
É preciso viver a FÉ com maturidade. Não podemos perder tempo. 
Diante desta mensagem do “homem novo” temos que assumir a 
palavra de Deus integralmente. Temos que ter um tempo para 
refletir e rever o nosso compromisso social e permanecer firmes 
na fé, esperança e caridade. A omissão é um grave pecado.
A comunhão alimenta nossa Fé e nos fortifica para a missão de 
sermos discípulos do Cristo. Jesus bate a nossa porta todos os 
dias. Depende de nós, se vamos abri-la ou não. Com o Retiro já 
abrimos a fechadura. As virtudes teologais são as dobradiças da 
porta que abre o Reino de Deus para nós.
A Eucaristia produz frutos, pois Jesus é sempre uma presença 
viva no nosso coração. O nosso amor precisa ser diariamente 
purificado. Cristianismo não é somente uma religião. É 
uma VIVÊNCIA. Nós não somos seres acabados, somos seres 
caminhantes. O agir de Deus é pedagógico, é diferente do nosso. 
Devemos agir nos momentos tristes, ter atitude, entusiasmo, 
saber criar situações boas invocando o Espírito Santo. 
O Retiro proporcionou a todos um aprendizado do valor da 
Eucaristia e o incentivo para a comunhão mais frequente. As 
leituras e explicações do Evangelho nos conscientizaram da 
responsabilidade de sermos todos evangelizadores da “boa 
nova” a todos os irmãos. 
Tivemos na parte do tarde do dia 07 de setembro, conforme 
solicitação do Papa Francisco, perto de três horas de oração 
e jejum, pela paz na Síria e nos demais países em conflito, 
conduzido de forma muito tranquila pelo pregador, auxiliado 
pela equipe da liturgia. Foram momentos especiais de oração, 
reflexão e recolhimento.
Todos os participantes saíram do Retiro enriquecidos pelas belas 
e oportunas palavras do Pe. Marcelo, a quem agradecemos a 
gentileza de estar mais uma vez conosco nesses três dias de 
“deserto”.

A foto mostra um instante desse Retiro conduzido pelo Pe. Marcelo

Olívia Soares Terreiro
Coordenadora Geral dos Grupos de São Paulo/Capital

Retiro de São José do Rio Preto-SP
Aconteceu no final de semana 14 e 15 de Setembro, o sexto 
retiro das CNSE na Regional São.José do Rio Preto (SP), no 
Sitio Gravatá, sendo pregador o próprio SCE da Regional, PE. 
Leonildo Izauro Pierin. A Coordenação Local de José Bonifácio, 
que tem oito Grupos, fez o seu próprio Retiro no dia 31/08/13. 
Foram dois dias de muito proveito espiritual. O tema do Retiro 
foi a “FÉ”, abordada em quatro palestras: de Abraão, dos 
apóstolos, em Cristo e de Maria, em cujos intervalos meditavam 

individualmente ou em grupos mesclados aleatoriamente pelo 
próprio pregador.
Um momento de destaque do Retiro aconteceu no sábado, por 
volta das 18 horas, quando todos estavam sentados sob algumas 
árvores do bonito e aconchegante recinto, aonde o pregador 
conduziu a oração do Angelus. No silêncio daquele momento de 
intensa oração e aprofundamento, ouvia-se ao redor o cantar de 
pássaros, observava-se ao longe o lindo por do sol deste final de 
inverno e no céu ainda claro a lua já surgindo. Tudo ficou mais 
bonito ainda quando, sobre o altar singelamente ali montado, 
havia duas pequenas nuvens de fumaça: uma do incenso e a 
outra da vela. 
Ao final, foram distribuídas folhas de avaliação para 
preenchimento das participantes e, de forma unânime o retiro 
foi considerado maravilhoso, sendo o Pe. Leonildo elogiado 
pela sua clareza, sabedoria, didática, interação com a plateia 
e amabilidade com as participantes nos momentos de intervalo 
e refeições.
Quanto à avaliação dos coordenadores regionais, a melhor 
expressão para o retiro foi ter sido um retiro “arroz com feijão, 
bem feitinho”, ou seja, “gostoso e feito com muito amor”.

Vista dos participantes do Retiro, todos com a encharpe do Movimento, que 
foi uma lembrança da Coordenadoria Regional. As mesmas foram abençoadas 
pelo Pe. Leonildo, que na bênção disse que os membros da Igreja cada qual 
tem o seu paramento e esse que eles estavam recebendo seria a forma de 
mostrar sua pertença as Comunidades Nossa Senhora da Esperança. 

Ivete e Paca – Casal Coordenador Regional
Ana Rita e Manoel – Casal Comunicação

Retiro de José Bonifácio – SP
Foi realizado no dia 31/08/2013, no Salão de Reuniões da 
Paróquia São José, o Retiro dos grupos da Comunidades Nossa 
Senhora da Esperança de José Bonifácio, da Coordenadoria 
Regional da Diocese de São José do Rio Preto. Este Retiro teve 
como pregadora a Ir. Maria do Carmo, da Paróquia N. Senhora de 
Fátima de São José do Rio Preto. A oração da manhã foi de muita 
fé, louvor e agradecimentos,  terminando com uma canção do 
Pe. Zezinho.
Foi um dia de muito crescimento, com palestras que nos fizeram 
refletir sobre Nossa Senhora, A Igreja, nossa viuvez,e a nossa 
pertença ao movimento das CNSE.
Pe. Sander, nosso conselheiro, fez muitas colocações e incentivou 
as senhoras sobre a missa que celebra toda segunda quinta feira 
do mês para as pertencentes as CNSE. Este sacerdote é uma 
benção na CNSE. Foi um dia muito cheio, com palestras, reuniões 
em Grupos diferentes ao que elas pertencem , reflexões e uma 
Santa Missa bem participativa. Na partilha das reflexões foi um 
momento muito rico onde todas queriam participar.
Este é o segundo retiro que realizamos em José Bonifácio e 
a cada ano verificamos que crescemos mais um pouquinho. 
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Tivemos a participação de 58 senhoras, os Conselheiros e mais 
as coordenadoras, num total de 67 pessoas. As que não puderam 
participar foi devido a problemas de saúde ou outros de ordem 
particular. As refeições foram servidas por um grupo de casais 
da Paróquia do Pe. Sander.
Neste dia abençoado sentimos de perto a presença de Jesus e a 
ação do Espírito Santo em nós. Rezamos pela D. Nancy Moncau, 
por tudo que ela fez por este movimento, e por todas estas 
senhoras.
O encerramento do Retiro foi com a celebração da Santa Missa, 
momento que louvamos e agradecemos a Deus pelos nossos 
serviços feitos com muito amor.
Tivemos a alegria de contar com algumas participantes do futuro 
Grupo 09 da nossa Coordenação Local de José Bonifácio, que 
está prestes a iniciar sua caminhada. Nossos agradecimentos 
ao Setor das Equipes de Nossa Senhora pelo apoio que temos 
recebido.

A foto acima mostra as participantes do Retiro após a Missa de encerramento, 
com Pe. Sander ao centro.

     Edircélia e Luiz Antonio
         Coordenador Local de

      José Bonifácio. 

Retiro do Vale do Paraíba – SP

Foto ilustra um momento desse Retiro, aparecendo em destaque o Pregador, 
Pe.Pedro

Com muita alegria fomos recebidos pelas “meninas” de 
Pindamonhangaba no sábado dia 06 de outubro. Estávamos em 
99 pessoas e o pregador foi Monsenhor Pedro Lopes Orientador 
Espiritual de 02 grupos das CNSE em Taubaté.
Padre Pedro iniciou a palestra nos dizendo que não se conforma 
com a comunidade que aguarda e sim com aquela que quer 
sempre buscar.
 Falou-nos sobre a fé que cada um de nós ou Movimento, tem 
o início diferente, mas que a fé tem que ser vivida, partilhada 
onde não podemos mais parar. A fé não tolhe nossa liberdade, 
ela é o obséquio da inteligência e da vontade. A fé é um dom de 
Deus, é a realidade dos bens esperados e a prova de coisas que 
não se vê.
Falou-nos também sobre a afetividade convidando-nos, como 
o Papa Francisco, a fazer alguma coisa para as viúvas das 

periferias. Ir para as periferias não só dos marginalizados, mas 
também nas periferias do coração, nas periferias existenciais 
dando ajuda, atenção e ternura.
A fé opera pelas obras, pelo amor e pela caridade. Nas CNSE 
é preciso um pouco mais: a reunião afetiva, crescendo na 
afetividade e relacionamento.
Rezamos o terço meditado através dos cantos que foi muito 
bonito e piedoso. Encerramos o retiro com a Santa Missa e um 
saboroso lanche.
Agradecemos a Deus por mais este dia, pelas pessoas que 
trabalharam e se empenharam em nos acolher e servir com 
muito carinho. Saímos abastecidos e pedindo a Deus que 
aumente sempre a nossa fé.

Leda e Marcos Lisboa
 Coordenação Vale do Paraíba

Retiro de Fortaleza – CE
Estivemos reunidos no dia 29/09/2013 nas dependências de 
uma casa dirigida por irmãs da Comunidade Católica MONTE 
MOR, localizada na rua Visconde do Rio Branco, 2081 – Centro 
de Fortaleza, para realizarmos o Retiro Anual (de um dia), 
conforme propõe o Movimento.
Compareceram cerca de 40 participantes, além dos 
Coordenadores. Foram proferidas duas palestras, uma pelo Frei 
Aloísio A. Albuquerque, que versou sobre a Fraternidade e Paz (a 
partir de São Francisco) e outra a cargo da Ivanilde e Brandão, 
que falaram sobre a Palavra de Deus, encerrando o mês da Bíblia. 
Foi celebrada uma Missa pelo Pe. Adelmar, vigário da Paróquia 
de Nossa Senhora da Piedade, que demonstrou satisfação em 
estar proporcionando palavras de alento pelo sofrimento das 
pessoas viúvas e sós. Durante o dia foram oferecidos almoço 
e lanche, graças a dedicação dos coordenadores, aos quais o 
Movimento agradece.

A foto mostra as participantes do Retiro Reunidas, em destaque as Irmãs de
Monte Mor.                    

 Oscar Gress
            Coordenação Regional - CE

Retiro de Sorocaba – SP
No último dia 5 de outubro realizou-se o 3º. Retiro Anual das 
CNSE da região de Sorocaba.
Foi realizado nas instalações da Igreja Cristo Rei de Votorantim.
O pregador foi o Padre Carlos Meira, conselheiro espiritual do 
Grupo 02 de Votorantim.
Com a graça de Deus e bênçãos de Nossa Senhora da Esperança, 
contamos com 84 pessoas, integrantes dos três Grupos de 
Sorocaba, dois de Votorantim e de cerca de 40 convidadas da  
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Na foto um momento da Celebração Eucarística 

Paróquia Nossa Senhora da Consolata, de Votorantim, onde o Pe. 
Carlos é pároco.
Esses convidados são potenciais participantes das CNSE.
Agradecemos ao Pe. Carlos pelo empenho, aos seus paroquianos 
que nos acolheram oferecendo os cafés e delicioso almoço. 
Louvado seja Deus por mais este evento.

    Ana Maria e Paulo
Coordenadores Regionais

Retiro de Brasília – DF.

Na foto vemos um momento de confraternização após a Missa de encerramento 
do Retiro celebrada pelo Pe. George. 

Realizamos, com muita alegria e entusiasmo, no último dia 6 
de outubro, na Paróquia Santa Teresinha, no Cruzeiro Novo,  o 
2º Retiro das Comunidades Nossa Senhora da Esperança  (CNSE 
– DF). O evento teve início às 8h e 30. O Casal Regional fez a 
abertura dando as boas vindas a todos os presentes e desejando 
que o retiro proporcionasse muito crescimento espiritual. 
Lembrou a todos que, no dia 10 de outubro, a CNSE completará 
os seus três anos de fundação em Brasília.
O retiro contou com a presença de 61 pessoas, considerando 
todo o Colegiado: os coordenadores locais, os coordenadores 
de grupos, dois conselheiros espirituais e 32 integrantes dos 
grupos. O tema proposto para este ano baseou-se no livro “O 
Amor mais forte que a morte”.
O pregador, Pe. George, Conselheiro Espiritual das CNSE - DF, sob 
a benção de Deus e de Nossa Senhora da Esperança, demonstrou 
conhecer e ser capaz de transmitir com profundidade o assunto 
destinado as viúvas, viúvos e pessoas sós. O retiro foi dividido em 
três momentos, sendo que a  1ª e a  2ª Palestra foram realizadas 
na parte da manhã e seguidas de uma dinâmica para a alegria e 
a descontração de todos os presentes. Já a 3ª Palestra ocorreu 
no período da tarde.
Todos os participantes, após o convite e a orientação do 
Pregador, participaram de um momento de oração pessoal, na 

forma de um deserto. Para o encerramento deste 2° Retiro e 
considerando ser a semana do aniversário de fundação da CNSE 
– DF, preparamos uma missa festiva, o que se deu às 15horas. Na 
Procissão de Entrada uma das participantes dos Grupos conduziu 
a imagem de Nossa Senhora da Esperança até o Presbitério, 
outra levou o banner do Movimento, enquanto uma pessoa de 
cada grupo levaram rosas para homenagear a nossa Patrona.
Após um dia de muita oração, aprendizado, crescimento pessoal 
e espiritual só nos cabe agradecer a Deus e pedir que Ele 
continue a nos abençoar a todos, principalmente ao Pe. George 
nosso Pregador e a todos pela colaboração deste evento, ao Pe. 
Celso, o Pároco e nosso anfitrião naquela oportunidade.

Irene  e Lopes 
Casal Regional de Brasília

Retiro de Itú – SP 

A foto mostra um momento de desconcentração das participantes do Retiro e 
o Pregador Pe. José Roberto. 

No dia 28 de setembro, reunidas na Paróquia São Judas Tadeu, em 
Itu, para um Retiro Espiritual, sob a orientação espiritualizada e 
descontraída do Pe José Roberto Araujo (Itupeva/SP), refletimos 
sobre o Ano da Fé. Fomos conduzidas de modo a confrontar 
a nossa fé com a de Abraão, o pai da fé, que ouviu a voz de 
Deus, as palavras do Senhor eram a base da sua fé e direcionou 
toda a sua vida. Foi nos perguntado: Gostaria de ter fé como 
Abraão?  Nós respondemos refletindo sobre as sete palavras que 
Deus deu a Abraão para firmar sua fé, conforme os versículos 
do Gêneses. Para ter a fé de Abraão eu preciso: Renunciar aos 
prazeres, pecados, sair da zona de conforto;  deixar o Senhor 
modificar meu caráter para ser uma benção, para poder receber  
a promessa de Deus para minha família e todas as famílias da 
terra; criar pensamentos e sonhos abençoados para fortalecer a 
minha fé; aceitar a santidade na minha vida, assumir a aliança 
com Deus e abnegar-se, aceitando que Ele cuide da minha vida. 
Concluímos que se desejamos aumentar a nossa fé, assumir a 
aliança que fizemos com Deus no batismo e levar vida cristã 
coerente, precisamos basear nossa fé nas Palavras de Deus para 
a vida de cada uma em particular.  
Jesus comparou a fé a uma pequena semente de mostarda que 
cresce a ponto de abrigar aves. Isso significa que a fé precisa 
crescer. Como desenvolver a fé? Tenho de ouvir a pregação 
da Palavra de Deus para alimentar a minha fé. Ouvir é um 
grande desafio. É preciso falar para confirmar o que se crê. A 
exemplo do cego, do paralitico e do centurião do Evangelho, 
Jesus pergunta: “O que queres que eu te faça?”. Para crescer 
na fé, quando for pedir algo a Deus, devo reconhecer as minhas 
necessidades, pedir e esperar a resposta. Praticar a Palavra de 
Deus, tendo a certeza que funciona porque “é viva e eficaz”.  
Tudo o que eu disser que creio, devo viver. Concluímos que em 
muitos momentos passamos por provas de fé. Só deixamos Deus 
agir quando a situação sai do nosso controle. É preciso deixar as 
rédeas da vida nas mãos de Deus, praticar a fé para ser provada 
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e aprovada. Coroando estas reflexões, meditamos a Oração 
a Maria, para o Ano da Fé, intercalada com recitações do Pai 
Nosso e Ave Maria. Um verso ainda ressoa em nós: “Ó Maria, 
que peregrinas conosco, no caminho da fé: “Feliz és Tu, porque 
acreditastes”!  Que Maria, a Senhora da Esperança,  nos alcance 
as graças que precisamos para aumentar a nossa fé!
Após estas reflexões, com a alegria que lhe é peculiar, o Pe 
José Roberto foi o animado apresentador de um programa de 
auditório. Cada grupo escolheu uma melodia de cantiga infantil 
e trocando as palavras expressou o que aprendeu sobre a fé. 
Os quatro grupos foram muito aplaudidos pela apresentação e 
criatividade! As avaliações demonstraram que as participantes 
compreenderam melhor a importância da fé em Deus, como 
fazer para desenvolvê-la e as trocas de experiências de fé 
fortaleceu os laços de amizade.Terminamos o dia agradecendo a 
Deus pela vida do Pe José Roberto, que mais uma vez se dedicou 
a animar e motivar a nossa caminhada de CNSE.                                            

Maria Aparecida D´Elboux e  Vera/Renato Luciani
   Coordenação Local de Itu/SP

Retiro e Posse Coordenadoria de Lages - SC
Realizou-se em Lages, na Casa de Formação Cristã, no dia 13 de 
setembro de 2013 o Retiro Anual (ou dia de reflexão) das CNSE. 
O pregador foi Pe. Marcos Costa e o  tema foi a FÉ – enfatizando 
a importância do Ano da Fé do Papa Bento XVI ( 2012 – 2013). 
Preparamos a casa com flores, bíblia, velas, cartazes de boas 
vindas e banner do Movimento Comunidades Nossa Senhora 
da Esperança tornando o ambiente mais acolhedor. Às 07h45 
começamos a acolher as integrantes dos três grupos da CNSE 
e viúvas convidadas, o casal Regional Arlete e Walnir e o casal 
Supra Regional Sérgio e Heléinie e coordenadoras Vera Vedana, 
Verônica, Alice, e Orientadoras Espirituais: Ir Cornélia. Ir Zulmira 
e Ir Maria Antonieta.
Iniciamos com Oração da Manhã, com a entrada solene da 
Bíblia, nos colocando diante de Deus e de sua Palavra, motivo 
de estarmos ali reunidos (as). Concluímos cantando o Hino à NS 
da Esperança. Oportunidade ímpar de reflexão sobre textos da 
Palavra e troca de ideias sobre o entendimento de cada um(a). 
Nos intervalos para o cafezinho e almoço tornou-se também 
momento de integração entre os(as) participantes. Encerramos 
com a Celebração da Eucaristia e rezando a Oração à NS da 
Esperança. Após isso, o casal Supra Regional, Sérgio e Helenie, 
deu posse ao Casal Regional Nilza e Vitor Hugo; Ir Zulmira (OE.); 
Beno e Verônica (tesoureiro) e Alice e Venito  (secretária).

A foto acima mostra os participantes desse evento e a grande alegria 
estampada no rosto de todos.  

Alice Nuernberg e Borges

Retiro de Petrópolis – RJ
No dia 25 de setembro de 2013, num dia chuvoso e frio, típico 
de nossa querida cidade serrana, aconteceu o Retiro Espiritual 
das CNSE Comunidades Nossa Senhora da Esperança, no Instituto 
Teológico Franciscano, sob a coordenação de Rosa e Lucia. As 
participantes compartilharam de uma “chuva de graças”. O 
palestrante, Frei Fernando, abrilhantou o Retiro com palestras 
de cunho experiencial humano tratando de questões psicológicas 
e comportamentais pelas quais todas as mulheres passam em 
família, com seus filhos e netos. Ressaltou a importância da 
fé, tendo a Bíblia como fonte preciosa de abastecimento e 
orientação. O almoço foi delicioso e a Missa de encerramento 
do Retiro, foi maravilhosos sendo os cantos acompanhados pelo 
violão de Maria Lucia, participantes da Equipe 6. Os momentos 
deste dia de retiro foram divinamente aquecidos pelo fogo do 
Espírito Santo e pelas bênçãos de Nossa Senhora da Esperança. 
Parabéns a todos que contribuíram para que o Retiro fosse 
realizado com tanto amor e carinho.

Maria Lucia Sant’Anna de Oliveira – Grupo 06

Retiro de Recife – PE
No dia 19 de Outubro/13, aconteceu o nosso Retiro do setor 
Recife. Iniciamos com a meditação sobre o Tema “Retiro 
Espiritual “, utilizando o versículo de Mc 6,31 “ Vamos sozinhos 
para algum lugar deserto para que você descanse um pouco 
“. Depois fizemos uma oração da manhã exaltando Nossa 
Senhora, nesse momento todas já estavam em clima de oração 
e envolvidas com o nosso Retiro. O nosso Retiro teve como Tema 
o versículo de Jo 15,12 “Dou-vos um Novo Mandamento: Que vos 
ameis uns aos outros como EU vos amei.” Esse versículo serviu 
como tema para a 1ª Palestra, que foi ministrada pelo Diácono 
Permanente João de Moura. Após a palestra houve um deserto 
com os versículos citados durante a mesma. Em seguida houve 
um tempo para testemunhos. Tempo muito rico, onde muitas 
“Meninas” de maneira livre tiveram a oportunidade de expor 
seus sentimentos.
Ainda homenageamos a Nossa Senhora com o Ofício Cantado. 
Nosso querido SCE Pe Demontier respondeu ao amor de DEUS 
com uma palestra cujo tema foi “ O Perdão “. Ainda fizemos 
o Terço da Misericórdia. Agradecemos o nosso Retiro com uma 
Adoração ao Santíssimo Sacramento. O Retiro foi concluído com 
uma Celebração Eucarística, cujo celebrante foi o Pe Demontier.
Enfim agradecemos a DEUS pelo dia e por todos aos que atenderam 
o chamado e participaram conosco deste momento tão especial 
em que muitas “Meninas” externaram sua felicidade. 

Na foto vemos as participantes do Retiro no momento do cafezinho.

               Toinha e George
Coordenador Regional de Olinda e Recife
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VI ENCONTRO  DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS

Linha temática da 1ª fase.
Estamos reproduzindo abaixo a linha temática correspondente 
a caminhada da 1ª fase dos novos Grupos que são formados nas 
nossas Coordenadorias Regionais e Locais, com o propósito de 
resguardar a unidade de funcionamento do Movimento, uma 
responsabilidade comum de tantos quantos ocupam funções de 
responsabilidade no Movimento.

a) Temas de Iniciação — Um caderno com 06 reuniões 
preliminares, a saber:

1a Reunião: Lançamento do Grupo

2a Reunião: Tema – O Tijolo

3a Reunião: Tema – O Projeto de Deus e a condição Humana

4a Reunião: Tema – A Comunidade

5a Reunião: Tema – Visão Geral do Mundo que vivemos

6a Reunião: Tema – Muitas vezes somos roubados de nós mesmos.

NOTA: Ao longo dessas seis reuniões espera-se que o Grupo 
esteja completo, inclusive com SCE ou OE.

b) Tema NOSSAS PERDAS (um Caderno com 06 reuniões)

1a Reunião: Lamentando Nossas Perdas

2a Reunião: Culpamos alguém pelas nossas perdas?

3a Reunião: Minha situação é a mais fácil ou a mais difícil?

4a Reunião: Chorar e Lamentar – ajuda ou atrapalha?

5a Reunião: Será que novo sentido poderá ser dado a minha vida?

6a Reunião: Formulando etapas para nova expectativa de vida.

c) Estudo do CREDO (início da parte doutrinária propriamente dita)
1a Apostila: Introdução ao Estudo do Credo;

2a Apostila: Creio em Deus;

3a Apostila:  Creio em Deus Pai todo Poderoso, criador do Céu e 
da Terra.

4a Apostila: Creio em Jesus Cristo Nosso Senhor;

5a Apostila: Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucifi cado, morto 
e sepultado;

7a Apostila: 
a) Desceu a Mansão dos Mortos, Ressuscitou ao terceiro dia.
b) Donde virá julgar os vivos e os mortos.

8a Apostila: Creio no Espírito Santo;

9a Apostila: Creio na Santa Igreja Católica

10a Apostila: Creio na Comunhão dos Santos

11a Apostila: Creio na Remissão dos pecados;

12a Apostila: Creio na Ressurreição da carne e na vida eterna.

d) Reunião de Encerramento da 1ª fase

Reza Meditada dos Mistérios da Luz ou Santa Missa;

Escolha do novo/a Coordenador (saído do próprio Grupo)
Confraternização.

Observações
Todos esses cadernos e apostilas estão no Site do Movimento 
(www.cnse.org.br), no menu Temas da 1ª fase.

Coordenação Nacional

Formação

Data: 27/04/14 – Domingo

Data limite para confi rmação de presença: 15/04/14

Local do evento: Instituto Salesiano Pio XI – Rua Pio 
XI, 1100 – Alto da Lapa – São Paulo – mesmo local dos 
anos anteriores.

Quem deve participar: 

Coordenadores Regionais e Locais

Facultativamente: Sacerdotes Conselheiros Espiritu-
ais e Orientadoras/es Espirituais dos respectivos cole-
giados regionais.

Observações:

1 - Não devem participar Coordenadores/ras de Gru-
pos, ocupantes de funções auxiliares nas Coorde-

nadorias Regionais, face a limitada capacidade 
de acomodação no local do evento.

2 – Será fornecido jantar e pernoite para os que vem 
de longe e chegam na véspera (dia 26/04), desde 
que avisem com a devida antecedência. 

3 – A Coordenação Nacional estará a disposição para 
dirimir eventuais dúvidas, quer por e-mail ou te-
lefone.

4 – Os Coordenadores Regionais das Regiões Norte e 
Nordeste do País, dada a distância e custo da lo-
comoção, terão suas vindas facultadas. Recebe-
rão, todavia, uma pasta contendo tudo o que foi 
tratado no respectivo evento.


