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IMPULSIONADOS 
PELA ESPERANÇA

A esperança é um trampolim  para con-
quistar os desafios da vida.

Sem a esperança a vida perde sua alegria.

Não é à toa que a esperança é virtude 
teologal. Ela vem de Deus e é dada gra-
tuitamente  a todos nós.

Em nosso coração mora um desejo  de 
felicidade. E isso é  bom!  Foi  Deus que 
ali a colocou.  A esperança  nos protege 
do desânimo, dá alento no esmoreci-
mento, dilata o coração e o preserva do 
egoísmo.

Em cada edição deste nosso Informati-
vo, que já no nome evoca  a Esperança, 
possa cada artigo, cada palavra, mes-
mo as fotos, ser   partilha de esperança, 
um  pulsar do gosto de viver,  de apren-
der  e  de sorrir.

Ah! Como é bom e agradável aos irmãos 
estarem reunidos, nos diz o salmista.  
Desejamos que em sua leitura seja pos-
sível   reconhecermos os ideais que nos 
unem como  membros das CNSE.

Que as palavras falem por si, inflamem 
o desejo de conhecer  as experiências,  a 
vida que se vai manifestando, as semen-
tes de um amor  que brotam nos grupos 
por esse Brasil afora.

Que a esperança nos leve a perceber as 
cores vibrantes da pertença a este Movi-
mento que  nos   faz tanto bem, acolhe 
e nos aproxima do Senhor da vida.

Por meio  destas linhas amigas enviamos  
nosso abraço e os  desejos de muita  
paz com as bênçãos da Senhora da 
Esperança.

Equipe
“Voz da Esperança”
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Aconteceu em 14 e 15 de abril 
desse ano o X ENCONTRO NACIONAL 
DE COORDENADORES REGIONAIS e 
mais uma vez fomos contemplados 
com a presença de três conselheiros 
espirituais: Padre Flávio Cavalca (CEN), 
Padre Antonio Carlos (CE Rio Claro) e 
Padre Valmir Cassin (CE Ribeirão Pre-
to) e duas orientadoras espirituais: 
Irmã Terezinha Mercês (Divinópolis) e 
Irmã Zulmira Estivalete da Silva (Lages), 
além dos Coordenadores Regionais e 
as viúvas e ou pessoas sós que acom-
panham a Coordenação Regional, 
além de todo Colegiado Nacional.

Como estamos vivendo o Ano do 
Laicato e somos um Movimento de 
leigos, o nosso casal nacional iniciou 
o evento convidando a todos a “com-
preender em maior profundidade o 
protagonismo que nos cabe na Igreja 
e no mundo” sendo reforçado na fala 
do Padre Flávio Cavalca que trouxe o 
tema: “CNSE - uma pertença que con-
duz cristãos leigos e leigas a um en-
gajamento eclesial e social e Regra de 
Vida”. Chamando a atenção aos parti-

X Encontro Nacional de 
Coordenadores Regionais 

Teresa P. Shoshima

cipantes das CNSE a “tomarem cons-
ciência das suas possibilidades e res-
ponsabilidades na Igreja e no mundo”. 
Pediu para que as CNSE nesse ano de 
2018 “dessem um destaque maior à 
REGRA DE VIDA, um dos meios muito 
úteis para o nosso crescimento huma-
no e espiritual”.

No final da tarde do sábado tive-
mos a Celebração Eucarística onde, 
com grande alegria, houve a cerimô-
nia de posse de onze novos Coorde-
nadores Regionais.

Iniciamos o domingo com a Cele-
bração Eucarística e logo em seguida 
tivemos a colocação do casal Silvia e 
Chico sobre o Plano de Trabalho para 
2018 onde foram abordados: o sen-
tido de pertença a um Movimento; a 
expansão e desenvolvimento; a impor-
tância do plano de trabalho; Colegia-
dos Regionais e Locais (Colegiadinho); 
o propósito do aspecto financeiro e o 
recadastramento de todos integrantes 
do Brasil. Tivemos também alguns fla-
shes, reuniões em grupos para troca 
de experiência e um plenário ao final 
do Encontro. 

Os nossos agradecimentos a to-
dos que participaram e aqueles que 
fizeram esse Encontro acontecer, 
onde mais uma vez pudemos sentir a 
dimensão da força que Nossa Senho-
ra da Esperança tem nos dado para 
a continuidade e fortalecimento do 
Movimento das Comunidades Nos-
sa Senhora da Esperança no decorrer 
desses anos todos.

Nossa Senhora da Esperança inter-
ceda por nós. Amém



Somos povo de Deus em marcha
Pe. Flávio Cavalca de Castro - cssr 

Coordenação Nacional

Fomos salvos pelo poder de Cristo. Por isso lemos em Pd 2,10: 
“Antes não éreis um povo, mas agora sois o povo de Deus; estáveis 
excluídos da misericórdia, mas agora obtivestes misericórdia”.  

Salvação é isso: ser povo de Deus, escolhido por ele, santificado 
por ele, unido a ele na mesma vida. Somos povo de Deus pela nossa 
participação na vida de uma família, na vida de uma pequena comu-
nidade, na vida da paróquia. A nossa CNSE é uma parcela viva do 
povo de Deus.

Somos povo, isto é: uma comunidade viva, que tem um passado 
e caminha para um futuro. Não ficamos imóveis, mas procuramos 
avançar, crescer, corresponder cada vez mais aos chamados de Deus.

Somos povo de Deus iluminado e unificado pela fé, pela aceitação 
da proposta de Deus. Como comunidade, pela ajuda mútua, cresce-
mos na fé, assimilando cada vez mais o jeito de viver de Jesus.

Somos povo de Deus, que sempre em tudo prestamos culto a 
Deus. Não só pela participação nos sacramentos e pela oração, mas 
por todas as realidades de nossa vida. Somos povo sacerdotal, como 
diz Pedro (2,5), nós temos um sacerdócio santo, e podemos fazer 
de tudo em nossa vida “sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por 
meio de Jesus Cristo”.

Somos povo de Deus, comunidade fraterna que procura crescer sem-
pre na caridade mútua, nesse amor que vem de Deus e nos faz felizes.

Somos povo de Deus em marcha, que procura crescer sempre, em 
todos os sentidos, tanto na vida espiritual como na vida natural. Pro-
curamos crescer na fé, aprofundando nosso conhecimento de Deus. 
Queremos crescer no amor, na partilha e na amizade. Por nossa vida 
podemos e vamos ser cada vez mais uma bênção para o mundo, 
para que todos os esforços da humanidade se tornem um grande e 
universal louvor a Deus.

Isso tudo não lhe sugere uma Regra de Vida?

4  /  VOZ
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Região Pernambuco
Toinha e George

Casal Regional Pernambuco

VIDA NA COMUNIDADE

Neste ano em que a Igreja no 
Brasil instituiu o Ano do Leigo, 
nós que somos responsáveis pelas 
CNSE na Arquidiocese de Olinda e 
Recife fizemos o nosso EACG no 
dia 10 de março de 2018, tendo 
como tema central: “Cristãos Lei-
gos e Leigas, sujeitos na Igreja em 
saída, a serviço do Reino”. 

Participaram desse evento os 
Coordenadores de Grupos da Co-
ordenação Local de Olinda, Recife 
e Pombos, o Casal Local do Recife 
e a Coordenadoria Regional. No 
encontro procuramos levá-los a 
trabalhar a mística do apaixona-
mento e do seguimento a Jesus 
Cristo para tornar-se de fato um 
missionário, na família, na Igreja e 
no mundo. 

O Movimento das CNSE está 
inserido neste contexto. Assim 
procuramos, através dos temas 
abordados, fazer com que todos 
se sentissem tocados e se dessem 

as mãos para poder caminhar em 
busca do grande lema “Sal da terra 
e luz do mundo”.

Iniciamos nosso encontro com 
uma acolhida que os levou a se 
envolverem  como membros do lai-
cato e valorizados por serem par-
ticipantes das CNSE.  Em seguida 
foi feito um flash por um OE Diá-
cono Provisório sobre o tema Ano 
do Laicato. Depois falou sobre os 
Objetivos do EACG e Orientações 
de Vida para 2018.

Fez-se outro flash sobre a Re-
gra de Vida. Dando continuidade 
falou-se sobre Contribuição, Ex-
pansão, Informativo “Voz da Espe-
rança”. Foram distribuídos os Ca-
lendários para 2018 e encerramos 
com a Oração do Envio.

Durante o encontro a Mãe da 
Esperança foi homenageada com a 
Oração e o Hino. Na saída todos se 
abraçaram com grande ardor mis-
sionário.

EACG

“Tudo posso naquele que me fortalece” (Fl 4,3)
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Foi realizado no dia 05 de 
maio de 2018, no Santuário de 
Schoenstatt em Araraquara, o 
EACG da Região de São Carlos, 
junto às CNSE.  Contou com a 
participação de Coordenadores e 
mais alguns membros dos grupos 
das cidades de Araraquara e São 
Carlos, além da presença do Diá-
cono João, OE de dois grupos em 
Araraquara e com a valiosíssima 
presença e orientação do Conse-
lheiro Espiritual Padre Helder, que 
celebrou a Eucaristia no início do 
Encontro. 

 Lages-SC
Alice e Venito

Casal Comunicação – Região de Lages

Depois foi o momento do ca-
fezinho, para estreitar os laços 
entre todos.  Em seguida os par-
ticipantes ouviram a reflexão so-
bre o Ponto de Unidade de 2018, 
proferida por Padre Helder e que 
foi bastante motivadora.  Para este 
Encontro, usou-se, como metodo-
logia, a  realização  de  grupos  de  
trabalho sobre   Coordenação  de  
1ª fase  e  Coordenação  pós 1ª 
fase. As questões foram bem tra-
balhadas e os grupos puderam, 
através de seus relatores, demons-
trar a compreensão dos assuntos, 

Em 26 de março de 2018, o Encontro Anual de Coordenadores de 
Grupo contou com todas as Coordenadoras da Região Lages. Uma 
oportunidade para nós crescermos como cristãs nos fortalecendo 
para “uma pertença que conduz cristãos leigos e leigas a um engaja-
mento eclesial e social”. Meditamos: “Sermos sal e luz no mundo”, 
em pequenas ações na comunidade. Para as novas Coordenadoras 
uma oportunidade de aprender mais sobre o Movimento.

 Região São Carlos-SP
Olguinha e Toninho

Casal Coordenador Regional São Carlos
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Jundiaí-SP
Maria Clara e Antonio Luiz

Coordenação Regional Jundiaí

assim como avaliar o trabalho que 
vêm desenvolvendo. 

Houve duas dinâmicas com su-
gestões para que se conseguisse 
maior proximidade entre os mem-
bros, visando solidificar mais a 
amizade entre todos. Chegando a 
seu encerramento, realizou-se um 
Plenário, para ouvir os resultados 

dos trabalhos dos grupos e para 
dar uma resposta aos mesmos.  
Neste momento, pôde-se perceber 
que a participação de todos foi 
bastante positiva, com resultados 
e sugestões importantes. Finali-
zando foi feita a avaliação, a ora-
ção de Encerramento e a oração à 
Nossa Senhora da  Esperança.                                                         

Realizamos nosso 7º EACG, no dia 19 de maio de 2018, no 
Aprendizado Dom José Gaspar em Jundiaí.

Convidamos as Coordenadoras dos oito Grupos existentes 
em nossa Região e os respectivos Orientadores Espirituais, e com-
pareceram 11 pessoas, representando as cidades de Jundiaí e Itu. 
Eram 10 Coordenadoras e 01 Conselheiro Espiritual.

Acreditamos ter atingido novamente o objetivo proposto 
para o evento. O padre José Roberto apresentou o tema Regra 
de Vida, um dos itens de nosso ponto de unidade para este ano. 
Os demais temas foram apresentados por nós, Maria Clara e An-
tonio Luiz.

Procuramos passar aos participantes os assuntos que nos fo-
ram apresentados no último Encontro Nacional de Coordenado-
res Regionais, acontecido em abril.

Procuramos também abordar com bastante ênfase o tema 
Vida em Grupo e o assunto Expansão do Movimento, um dos 
itens do Plano de Trabalho, na esperança de sempre mantermos 
unidade com a Coordenação Nacional.
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O Retiro anual das CNSE – Re-
gional São José do Rio Preto acon-
teceu no dia 19 de maio de 2018. 
Foi um dia bem gostoso, preparado 
com muito carinho pelo Colegiado 
e alguns companheiros equipistas 
e, como de costume, aconteceu 
no Sítio Gravatá, de propriedade 
da Marta, Coordenadora Regional. 
Participaram ao todo “90 meni-
nas”, além de diversos casais que 
estão coordenando e colaboran-
do como auxiliares espirituais dos 
Grupos, num total de 120 pessoas. 

Padre Marcio Tadeu, da Paró-
quia Senhor Bom Jesus, de Votu-
poranga, pela segunda vez foi o 
pregador, nesses 12 anos de exis-
tência do Movimento na Regional.

Ele começou abordando o 
Evangelho de João 21,15-22 (Si-
mão, tu me amas?) lembrando a 
todos que não basta só amarmos 
a Jesus, temos também que apas-
centar as ovelhas, isto é, colocar a 
mão na massa: transformar nossa 
fé em obras através do amor ao ir-
mão mais carente. 

Na segunda parte do dia, com-

Retiros
Regional de São José do Rio Preto-SP

Ana Rita e Manoel
Casal Divulgação 

parou nossa vida com uma concha. 
Se estivermos fechados à vida, não 
mostraremos nossa pérola às pes-
soas. Um pequeno grão de areia, 
que entra na concha se transfor-
ma em pérola e faz a concha ter o 
seu verdadeiro valor. Assim, se dei-
xarmos Jesus agir em nós, como 
esse grão de areia, nossa vida será 
transformada em pérola, dentro 
de uma bela concha, que, após re-
pleta das coisas de Deus, transbor-
dará para as pessoas. 

No final, houve a missa de en-
cerramento e terminamos o dia 
degustando um delicioso caldo 
preparado com muito amor pelo 
pessoal da cozinha. Destacamos fi-
nalmente, que, naquela data, logo 
pela manhã, houve uma mudança 
brusca no tempo, com muito ven-
to e chuva, quando aconteceu fal-
ta de energia durante quase o dia 
todo, e por consequência, muitos 
imprevistos. Nada disso, no entan-
to, foi suficiente para deixar de ser 
um Retiro extremamente abençoa-
do pela padroeira do Movimento, 
Nossa Senhora da Esperança.
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Limoeiro do Norte-CE
Elena e Maury
Casal Regional 

No dia 27 de maio de 2018, realizamos o Retiro Anual da Região 
Vale do Jaguaribe em Limoeiro do Norte. O dia foi espetacularmente 
abençoado. Os grupos das cidades de Limoeiro e Tabuleiro do Norte 
estiveram presentes em quase sua totalidade, inclusive pessoas que 
ingressaram no Movimento há apenas dois meses, formando um 
novo grupo.

O evento teve início às 08:00 horas com a celebração da Santa 
Missa na Catedral, deslocando-se, em seguida, para o local do Re-
tiro presidido pelo Conselheiro Espiritual da Região, Padre Miguel 
Batista. A pauta foi a seguinte: Espírito de Pertença, Regra de Vida, 
Vida de Grupo e o Ano do Laicato. A alegria dos participantes era 
contagiante em vista da compreensão dos temas abordados, bem 
como do carisma do pregador.

Ainda que o ambiente físico não fosse o mais confortável, não 
causou qualquer constrangimento aos participantes que se senti-
ram abençoados e contemplados por graças especiais. Foram dois 
momentos pela manhã e dois à tarde. Quando o coração é grande 
para acolher o amor e amar, Deus nele faz morada e nada perturba.

Encerramos o evento com a oração a Nossa Senhora da Espe-
rança. Somos gratos a Deus, a Nossa Senhora da Esperança e ao 
Padre Miguel por tanta generosidade, em razão de compromissos 
em sua paróquia.
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Início do Movimento  
em Santana do Parnaíba-SP

Sílvia e Archelau
Região SP Capital/Alphaville

Tarde de Formação em Lages-SC 
Alice e Venito

Casal Comunicação – Região de Lages

Em 09 de maio de 2018, anima-
das(os) pela pertença ao Movimento  
CNSE, estivemos em bom número 
de participantes, reunidas(os) para 
aprendermos um pouco mais sobre 
o Movimento e também por amor à 
Nossa Senhora da Esperança.

Frei Evaldo fez uma reflexão co-
nosco: Como posso anunciar Jesus 
vivendo nas CNSE? Ponto de Unida-
de do Ano – CNSE - uma pertença 
que conduz cristãos leigos e leigas 

a um engajamento eclesial e social. 
Em grupos discutimos formas de pôr 
em ação a nossa fé em Jesus. Cada 
grupo expôs as suas conclusões, o 
que foi de muito proveito para to-
das(os), pois partiu da base: o grupo.

Irmã Zulmira falou-nos sobre a 
Regra de Vida, um dos itens do pon-
to de unidade para 2018.Também 
o Casal Regional Nilza e Vitor expôs 
como funciona o Movimento desde a 
Coordenação Nacional até os grupos.

Estamos iniciando o Movimen-
to em Santana do Parnaíba, no 
bairro da Fazendinha. Olha a sur-
presa quando chegamos no dia 02 
de junho de 2018 para participar-
mos da nossa terceira reunião? Um 
bolo em homenagem ao grupo. 
Que carinho! 

Atividades Diversas
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No dia 05 de junho de 2018, na 
Paróquia Sagrada Família, tivemos a 1ª 
Reunião de Grupo Misto em Taubaté. 
Compareceram 57 integrantes das 
Comunidades Nossa Senhora da 

Aconteceu na tarde do dia 22 
de abril, a partir das 15:00 horas, 
no salão de eventos da Paróquia São 
José Baeta Neves, a Tarde de Oração, 
muito bem organizada pelos grupos 
Arca da Aliança e Amor em Cristo, 

Tarde de Oração – Região ABC
Agnes e Ivan

Casal Coordenador Regional
Região ABC– São Paulo

da Região ABC, com a Palestra  Au-
toestima. Tivemos a presença das Ir-
mãs das Discípulas da Mãe de Deus 
que iniciaram com oração e ao final 
fizeram uma dinâmica em grupo 
muito interessante. 

Reunião de Grupo Misto – Taubaté-SP
Maria José e o Casal Luiz e Simone

Coordenação Regional

Esperança, que refletiram sobre o 
Ponto de Unidade de 2018  “CNSE 
- uma pertença que conduz cristãos 
leigos e leigas  a um engajamento 
eclesial e social - Compromisso 
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Pascoela - São Paulo / Alphaville
Silvia e Archelau

Região SP Capital/ Alphaville

REGRA DE VIDA”.
Com a Oração da Acolhida e 

Reflexão sobre o texto de Rm 12,9-
16 e o Salmo 132, a coparticipa-
ção foi dirigida fazendo a pergunta 
“fale sobre uma atividade que você 
gosta, não faz há algum tempo e 
gostaria de voltar a fazer”. Diálogo 
sobre o Tema respondendo: “Com 

relação a seu grupo, quais são as 
dificuldades e facilidades em viver 
esses sentimentos: Confiança, Leal-
dade e Segurança?”. Encerramos 
com a Oração da Nossa Senhora 
da Esperança e em seguida tivemos 
um café partilhado. Concluímos 
que os objetivos foram amplamen-
te alcançados.

No dia 02 de abril de 2018 tive-
mos uma tarde de confraternização, 
nossa Pascoela. Começamos com 
uma missa na Paróquia São Luiz, às 
12:00 horas. O Padre, muito acolhe-
dor, fez orações pelos participantes 
das CNSE.  Após a celebração fize-
mos um lanche compartilhado no 
salão da igreja com música ao vivo e 
quitutes especiais das meninas. De-
pois das apresentações de membros 
novos  fizemos alguns sorteios onde 
elas tinham de adivinhar qual era a 

música e também cantar um peda-
ço. Foi muito bem aceito e divertido. 

Ao final teve até dança. Distri-
buímos uma pequena lembrança 
com chocolate e filipetas elabora-
das carinhosamente  pela Lurdinha 
do grupo 1. A organização do salão 
e a missa foram coordenadas pelo 
grupo 5, sempre muito animadas. 
Foi um momento abençoado. Agra-
decemos a todos que participaram 
com seu trabalho nesse momento 
tão especial de renovação e paz.
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Páscoa da CNSE em Fortaleza-CE
Beth e  Siqueira

Casal Regional Fortaleza

No dia 29 de abril de 2018 rea-
lizou-se a Páscoa da Regional For-
taleza, na Cúria dos Capuchinhos. 
Iniciou com a acolhida, seguida da 
Celebração da Palavra com o diáco-
no Fernando Cavalcante, homena-

  Festa Junina – Região Santos-SP                          
Eloy e Rosa

Casal Regional de Santos

gem às mães, aniversariantes do mês, 
palestra com o seminarista Wallisson, 
falando sobre o Laicato, tendo como 
referência o “Ponto de Unidade” de 
2018. Encerramos com a oração de 
Nossa Senhora da Esperança e o envio.

Era uma segunda-feira. Sim, isso 
mesmo, uma segunda-feira – 04 de 
junho de 2018, na cidade de Santos, 
às 19:30 horas, com um friozinho 
característico (17°) aconteceu a 

tradicional festa junina do Grupo 
Caminhando com Maria. Teve 
quadrilha, e todos os quitutes de uma 
festa junina. Passamos momentos 
fraternos, com muita alegria...
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Falecimento
Com muita tristeza comunicamos o falecimento do Sebastião (da Iliete) de Florianópolis. Era 
o casal que viria assumir a responsabilidade de Casal Responsável da Região Florianópolis das 
CNSE, no Encontro Regional realizado nos dia 14 e 15 de abril de 2018, mas ele teve o pro-
blema de saúde uns dias antes e faleceu dia 18 de abril de 2018.  Rezemos para que Deus o 
receba em sua glória, pelo conforto da Iliete e da família e de todos os seus amigos.

Peregrinação ao Santuário Nacional 
de N. S. Aparecida

Regional CNSE Vale do Paraíba-SP 

No dia 18 de abril a Regional do 
Vale do Paraíba realizou a sua 9ª Pere-
grinação ao Santuário Nacional de N. 
S. Aparecida. Foi um momento forte 
de fé e de agradecer as bênçãos e in-
tercessões de Nossa Senhora em nos-
sas vidas e em nosso Movimento.

Participaram aproximadamente 
120 pessoas, 04 sacerdotes e uma 
religiosa, das localidades de São José 
dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pin-
damonhangaba, Aparecida e Gua-
ratinguetá - cujos grupos, neste ano, 
ficaram com a missão de preparar o 
evento e recepcionar os demais.

A Peregrinação iniciou-se nas pri-
meiras horas do dia com as movimen-
tações e concentrações para os des-
locamentos até Aparecida, realizados 
em clima de alegria e orações.

No Santuário as atividades inicia-
ram-se com a realização da Santa Mis-

sa na Capela das Confissões, concele-
brada pelos Padres: José Dal Bo (Apa-
recida), Aloisio (Aparecida) e Francisco 
Valter Lopes (Taubaté) e, destacamos 
ainda as presenças do frei Nivaldo C 
Oliveira (São José dos Campos) e a 
Irmã Maria Esperança (Caçapava).

Após a missa aconteceram as 
apresentações (jograis, poesias, músi-
cas, dinâmicas, etc.), preparadas pelos 
grupos das localidades, sobre o Pon-
to de Unidade do Ano: CNSE - uma 
pertença que conduz cristãos leigos 
e leigas a um engajamento eclesial e 
social, compromisso: Regra de Vida. 

Terminadas as apresentações, saí-
mos juntos em procissão e passamos 
pela Imagem Milagrosa de Nossa Se-
nhora Aparecida encerrando-se assim 
as atividades da Regional. A partir daí 
cada pessoa e grupo realizou ativida-
des próprias e retornou aos seus lares.
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Peregrinação ao Santuário da Mãe 
Rainha – Belo Horizonte-MG  

Angelina – Coordenação Regional BH

Com a alegria de sempre, os gru-
pos das CNSE de Belo Horizonte foram 
no dia 28 de abril de 2018 ao Santuá-
rio da Mãe Rainha, Tabor da Liberdade, 
para louvar a Mãe, comemorar a de-
voção a Nossa Senhora da Esperança, 
ocorrida dia 26 de abril e agradecê-la 
por fazermos parte deste Movimento

Foram momentos de muita paz, 
alegria com as nossas irmãs de ca-
minhada e de duas OE: Irmã Geni e 
Irmã Ana Amélia.

Tivemos a orientação de uma 
Irmã do Santuário, sobre uma ca-
minhada que iríamos fazer pela ala-
meda principal, seguindo os passos 

e trajetória de toda a vida de quem 
muito amou a Maria: Padre José 
Kentenich, fundador da Obra Inter-
nacional de Schoenstatt

Na capela do Santuário fizemos 
nossas orações e reflexões. O Mo-
mento da Coroação, tão esperado, 
contou com a participação dos mem-
bros dos sete grupos de BH.   Irmã 
Ana Amélia entrou com a Imagem 
de Nossa Senhora a ser coroada e 
logo em seguida, cantando o Hino 
do Movimento, recebemos a ima-
gem de Nossa Senhora da Esperança. 
Às 15:00h  encerramos com a Missa 
ofertando ao Pai, todo o nosso dia.

“No Santuário temos a experiência do céu. Ali é bom estar”.  
(irmã M. Doralice)



Comunidades  Nossa Senhora da Esperança

SEDE NACIONAL 
Rua Oriente, 500 2º andar 
03016-000 - São Paulo SP. 

cnse@cnse.org.br 

X Encontro Nacional de Coordenadores Regionais


