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Preparar para poder 
Acontecer!

Enquanto se compunha esta edi-
ção, vivenciávamos o tempo de Qua-
resma. Mas a Quaresma só ganha 
verdadeiro sentido enquanto prepara 
o acontecimento mais importante da 
nossa fé: RESSURREIÇÃO DO SENHOR 
JESUS.

Cada edição tem o seu preparo, 
onde também entra a oração. Tem a 
caridade, que provém da generosida-
de e atenção de todos que nos enviam 
seus artigos. E pode-se dizer que tem 
o seu jejum; não, obviamente, de ali-
mentos, mas aquele jejum agradável a 
Deus a que se refere o profeta Isaías, 
no cap. 58, 6:  o de ajudar a soltar as 
cadeias injustas, desfazer os jugos e 
libertar os que se sentem oprimidos.

O Voz da Esperança é também 
uma voz profética quando nos traz a 
primeira reflexão do nosso Conselhei-
ro Espiritual sobre o Ponto de Unidade 
deste ano; quando nos mostra que a 
alegria da vida que vai acontecendo 
nos grupos está ao nosso alcance para 
nos libertar de qualquer tristeza.

Nosso Informativo deste trimes-
tre nos prepara para fazer acontecer 
nos grupos o entusiasmo, o bem estar, 
o conforto para o espírito, enfim, a 
grande bênção de Jesus e de sua Mãe, 
a Senhora da Esperança. Assim, presti-
gie com uma leitura atenta o que lhes 
foi carinhosamente preparado e deixe 
acontecer a alegria em seu coração.

Equipe
“Voz da Esperança”
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Comprometer-se com a comunidade
Pe. Flávio Cavalca de Castro – cssr

Coordenação Nacional

Neste 2019, o convite é que se 
aprofunde o compromisso com o gru-
po, que é sua pequena Igreja, pequena 
comunidade de vida. Participar da vida 
da comunidade é nosso modo de viver 
a salvação. Cristo salvou-nos unindo-
-nos a si e aos irmãos e irmãs na vida 
comunitária, na Igreja, na família, na 
CNSE. Vivemos em comunidade se 
partilhamos a vida, a fé, as ideias, se 
convivemos e colaboramos.

Para isso é preciso: 1) viver em união 
com Cristo; 2) assumir a comunidade 
como pessoa adulta e consciente, bem 
resolvida na vida, sem dependências; 
3) conhecer as pessoas e dar-se a co-
nhecer, nas ideias, propostas e objeti-
vos; 4) presença assídua, pontualida-
de, cuidado mútuo, ajudar e aceitar 
ajuda, disponibilidade para encargos.

Deve-se destacar um ponto: para 
comprometer-se com a CNSE é in-
dispensável conhecer e aceitar seus 
objetivos, suas propostas e os meios 
que propõe. Por isso é preciso ler pes-
soalmente os textos da comunidade, 
revê-los de tempos e tempos nas reu-
niões do grupo, e procurar compreen-
der seu por quê. E, evidentemente, é 
indispensável viver na prática o que se 
assumiu. Para isso ajuda muito o in-
centivo mútuo.

É fácil perceber quando o grupo é 
formado por pessoas de fato compro-
metidas. Há vontade de se encontrar, 
e por isso a reunião não é um peso 
suportado a custo. Não se repetem 
eternas desculpas por falhas, há entu-
siasmo, vontade de crescer e principal-
mente há muita alegria.

Para viver bem a proposta das 
CNSE é preciso meditação e oração. 
Meditação para assimilar sempre mais 
as propostas de Jesus, tomar as deci-
sões necessárias e examinar como está 
sendo aproveitada essa oportunidade 
oferecida por Deus. A meditação leva 
à clareza de projetos e à escolha dos 
meios necessários. A oração, pessoal 
e comunitária, coloca-nos em diálogo 
com o Senhor e garantem a ajuda que 
necessitamos para o amar e servir.

COORDENAÇÃO NACIONAL
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NA BELEZA DE UM CHAMADO
Silvia e Chico
Coordenação Nacional

Quando olhamos para a estrutu-
ra organizacional das CNSE, preci-
samos colocar em destaque que o 
mais importante é o que se realiza 
em cada grupo. Ali é que realmente 
está presente a vida; é ali que flui a 
seiva da entreajuda, o terreno fértil 
para a experiência do amor.

A cada ano o Movimento solicita 
que uma pessoa assuma a respon-
sabilidade de coordenar o grupo, 
função esta que nem sempre é bem 
compreendida. Por isso queremos 
deixar aqui uma mensagem de es-
tímulo para que essa coordenação 
seja exercida como um compromis-
so comunitário da mais relevante 
importância para o crescimento da 
sua própria CNSE.

Felizmente, vai crescendo a cons-
ciência de como é fundamental 
para o grupo ter alguém que se dis-
ponha a conduzi-lo num pequeno 
período. Não se trata de cumprir 
apenas papel burocrático, passar 
informações, entregar o Voz da Es-
perança etc. Muito mais que isso, 
trata-se de amar um pouquinho 
mais, propiciar ao seu grupo uma 
melhor condição de desenvolvi-
mento humano e espiritual.

Não é à toa que, neste ano, o 
Ponto de Unidade procura enfatizar 

a vida de grupo e o comprometer-
-se com as necessidades e as aspi-
rações daquelas pessoas que pas-
saram a constituir a nossa pequena 
comunidade, quase a nossa família.

Creiam que coordenar o grupo 
por um ano lhes será uma bênção. 
Estejam certos de que é um convite 
feito por Jesus Cristo. Quem coor-
dena dá mais vida a quem esteja 
com o espírito um pouco abatido, 
faz acontecer o amor fraterno, a 
acolhida, a confiança, o respeito e 
a ajuda mútua.

Num grupo das CNSE a capaci-
dade deve dar lugar à boa vontade; 
a inteligência ceder lugar ao serviço 
e a competência que se espera é a 
disponibilidade para com outrem. 
Ora, boa vontade, serviço e dispo-
nibilidade estão ao alcance de cada 
pessoa. Estimulamos a que se des-
mistifique uma certa preocupação 
que gera medo, insegurança e que 
acaba por tirar o entusiasmo para o 
exercício desta missão.

Convocamos cada coordena-
dor(a) de grupo a fazer esta expe-
riência de compromisso e perceber 
que não será um ônus, mas uma 
oportunidade de pôr em prática a 
grande lei do amor, como nos pede 
Jesus em seu Evangelho.
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Coordenação Local de Pindamonhangaba, SP
Ana Paula e Márcio - Coordenação Local

A Coordenação Local das CNSE 
de Pindamonhangaba, realizou na 
tarde do dia 25 novembro de 2018, 
na Capela do Lar São Judas Tadeu, a 
cerimônia de posse do Novo Coorde-
nador Local: casal Ana Paula e Márcio 
(ENS 06-A Pindamonhangaba) e das 
Coordenadoras de Grupos: Grupo 
01 – Renascer:  Berenice / Grupo 02 
– Perseverantes: Suely / Grupo 03 – 
Alegria: Helena. O novo casal contará 
em seu colegiado com o apoio da Au-
relina “NiNa” integrante do grupo 01. 

A posse ocorreu após a Celebra-
ção Eucarística presidida pelo Frei 
Bruno Luiz M. Pereira, CFP, Conse-
lheiro Espiritual do Grupo 02 e, foi 
conduzida pela Coordenação Regio-
nal do Vale do Paraíba. 

Na oportunidade foram prestadas 
homenagens ao frei Bruno que terá 
a sua ordenação presbiteral no dia 
26 de janeiro de 2019 e ao casal Va-
léria e Tadashi que estiveram à frente 
das CNSE local nos últimos 06 anos.

VIDA NA COMUNIDADE

Coordenação Local de São José dos Campos, SP
Vania do Valle Simão / Anadir Alves Santana / Wilma Vera C. de Almeida / Sílvia Regina M. Oliveira

Coordenação Local
No dia 29 de novembro de 2018, 

foi celebrada pelo Frei Oldair, Conse-
lheiro Espiritual da Coordenação Local 
de São José dos Campos, a Missa de 
Posse dos Coordenadores de Grupos.

Tomaram posse: Vania do Valle Si-
mão - Grupo Nossa Senhora das Gra-
ças / Anadir Alves Santana - Grupo 
Santa Ana / Wilma Vera C. de Almei-
da - Grupo Nossa Senhora do Perpé-
tuo Socorro / Sílvia Regina M. Oliveira 
- Grupo Nossa Senhora Aparecida.

Logo após a missa e posse, foi ser-
vida uma deliciosa feijoada, quando 
batemos papo, demos risadas e em 
seguida, cada grupo, no total de 04, 
fez uma apresentação.

Nosso dia foi delicioso e aben-
çoado, contando com a presença de 
nosso Coordenador Regional, Luiz 
Antonio F. Campitelli, do Frei Nival-
do e Padre Bentinho, Coordenado-
res Espirituais de Grupos e de todas 
as participantes dos Grupos.

POSSE DE COORDENADORES



6  /  VOZ

Coordenadoras de Grupos - Divinópolis, MG
Graça e Nagib
Coordenação de Grupos - Casal Comunicação

Foi realizada no dia 04 de dezembro 
de 2018, a Celebração Eucarística em 
Ação de Graças pelo ano que se finda-
va e posse das novas Coordenadoras 
de Grupo para o ano de 2019.

Padre Luís Carlos, Pároco da Cate-
dral Divino Espírito Santo, acolheu a 
todos com muita alegria ressaltando a 
importância de se colocar a serviço, em 
missão, sempre confiantes, imbuídos 
da esperança cristã e com a certeza 
de que não estamos sós, pois, o Cristo 

Ressuscitado está conosco.
Maria Geralda e Geraldo tiveram a 

oportunidade de colocar, com muita 
propriedade, para a Comunidade Paro-
quial, toda a dinâmica do Movimento.

Após a belíssima celebração, com 
mais de 70 participantes das CNSE, 
tivemos uma Confraternização de Na-
tal, muito bem preparada pelo Grupo 
01C – Divino Espírito Santo. 

Quanta alegria! Oração, música, 
poesia, teatro, lembrancinhas, brindes, 

Coordenação Local do Vale Paraíba, SP
Dulce / Celso e Maria Eunice
Coordenação Local

O dia 29 de novembro de 2018 en-
trou para a história da Regional Vale do 
Paraíba. Nesta data a Coordenação Lo-
cal de Guaratinguetá (casal Dulce/Celso 
e a Maria Eunice) organizou a cerimônia 
de posse de suas Coordenadoras de 
Grupo:  Dulce e Maria Aparecida. 

Na oportunidade, tomaram posse 
também os primeiros Coordenado-
res Locais e de Grupo da cidade de 
Aparecida: Coordenador Local o ca-
sal: Maria do Carmo e Celso (ENS 3 -  
Setor Aparecida) e Maria Aparecida 
e Maria Elizabeth, viúvas (integran-
tes das ENS). 

Este Grupo é fruto da repercussão 
da Peregrinação Nacional das CNSE 
(agosto/2017) ao Santuário Nacional, 
cujo sucesso despertou nas viúvas o 

interesse pelo Movimento das CNSE. 
Após algumas visitas de orientação da 
Coordenação Regional, Maria Elizabeth 
e Maria Aparecida conseguiram volun-
tárias para formar o primeiro Grupo. 

No dia 06 de setembro de 2018 
ocorreu uma reunião entre a Coor-
denação Regional, viúvas e a Maria 
do Carmo - Coordenadora Local 
para entrega de documentos de es-
tudo e os esclarecimentos necessá-
rios para as primeiras reuniões. Esse 
dia ficou registrado como o início 
da Coordenação Local e de Grupo 
na cidade de Aparecida, cuja posse 
oficial ocorreu junto com a ativida-
de de Guaratinguetá, realizada no  
Seminário Frei Galvão e com a missa 
presidida pelo Frei Claudino.
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lanche. Todos os grupos participaram 
efetivamente! O sentimento é que so-
mos uma grande família. Contamos, 
pela primeira vez, com a participação 
do novo Grupo da Paróquia de Santo 

Antônio. Sejam sempre bem-vindos.
Foi, realmente, uma noite abençoa-

da pelo Senhor e coberta pelo manto 
da Virgem da Esperança, e, nossa pala-
vra só pode ser: GRATIDÃO.

Conselheiro Espiritual - Votorantim, SP 
Ana Maria e Paulo

Casal Regional Sorocaba, SP

No dia 07 de fevereiro de 2019, 
fomos abençoados com a missa de 
posse do Padre Dirceu Sudário de 
Freitas como Conselheiro Espiritual 
da Coordenação Votorantim, SP.

Fomos acolhidos com muito ca-
rinho pelos paroquianos da Igreja 
de Nossa Senhora da Anunciação 
e dos Arcanjos onde Padre Dirceu 
é o pároco. Contamos com a pre-
sença marcante dos grupos das 
CNSE, que celebram toda segun-
da quinta-feira sua missa mensal. 
Também participaram deste even-
to Ana Maria e Paulo – Casal Re-
gional Sorocaba e Sônia e Oscar, 

casal da equipe de Coordenação 
de Sorocaba.

Nossos corações se encheram de 
carinho com a alegria e ânimo do 
padre pelo Movimento. Foi uma ce-
lebração muito especial, repleta do 
amor fraterno. A pedido do padre, 
o Oscar deixou uma mensagem de 
amor e otimismo sobre o Movimento.

Após a cerimônia, o momento se 
prolongou num delicioso lanche pre-
parado pelas comunidades.

Temos a certeza de que o padre 
Dirceu será um instrumento de Deus 
na orientação das comunidades. 
Deus seja louvado! 
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O Retiro anual da 
CNSE, da Regional de 
Divinópolis, foi realizado no dia 04 de 
agosto de 2018, no Centro Diocesano 
de Pastoral, Diocese de Divinópolis, ten-
do como Orientador Espiritual o Padre 
Elton Ferreira Rodrigues e como Coorde-
nador Regional o casal Maria Geralda e 
Geraldinho e a participação de 90 pes-
soas integrantes do Movimento.

Usando recursos tecnológicos, com 
uma perfeita didática e muito carinho, 
Padre Elton fez conosco uma “traje-
tória espiritual” buscando na Bíblia 
(Evangelistas, Salmos, Deuteronômio, 
Isaías, Jó, Filipenses, Ageu, Hebreus, 
Coríntios) todo o embasamento ne-
cessário e pertinente. Em cada etapa 
vencida, relembrando Mt 14, 22-23: 
“Jesus procurava a solidão para orar”, 
nós fazíamos um minideserto, no qual 
refletíamos sobre os questionamentos 
que nos eram propostos:

- Como experimento a minha solidão? 

Consigo “encher” a vida com aquilo 
que é essencial? Minha vida hoje como 
está? Acho graça nela? O que eu es-
pero da vida? O que quero hoje para a 
minha vida? Que passos já dei e quais 
ainda preciso dar? O que me atrapa-
lha na busca por mudança? Consigo 
experimentar a presença e a ação de 
Deus em minha vida? Como a fé e a 
esperança me ajudam a viver melhor?

Encerrando o Retiro, participamos 
da Santa Missa, agradecendo aquele 
dia feliz!

O nosso agradecimento aos casais 
das ENS pelo indispensável apoio, ao 
Casal Coordenador pela dedicação 
e primorosa organização, ao Padre 
Elton que tão bem nos conduziu em 
todo o caminho para aprimorarmos 
na procura da essência, do que dá 
sentido à vida, que é estar com Deus! 

RETIROS

Toledo, PR
Dilone
Coordenação Regional

O Retiro das CNSE 
aconteceu em Toledo, 
nos dias 22 e 23 de  
setembro de 2018, no 
Seminário Santa Môni-
ca. O pregador, Frei Welinton, discor-
reu sobre o tema “A Espiritualidade 
de Maria” sob a ótica do padre Carva-
jal. A abordagem desse tema propor-

cionou dois dias de muitas reflexões e 
aprendizado além de preciosos mo-
mentos de espiritualidade. 

As participantes avaliaram o Retiro ex-
celente nos vários aspectos: momentos 

Divinópolis, MG
Lúcia Rodrigues
Grupo 01C
Divino Espírito Santo
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Foi realiza-
do nosso Re-
tiro na casa 
do Clero em 
Emaús, no 
município de 
Parnamirim, RN no dia 10 de novem-
bro de 2018, sendo o primeiro Retiro 
da Comunidade Nossa Senhora da 
Esperança.

Teve como tema: Leigos e Leigas a 
Caminho da Santidade. O pregador 
foi o padre Inácio Lopes, Conselheiro 
Espiritual do Grupo Nossa Senhora 
de Fátima. 

Iniciamos nossas atividades com 
a Celebração Eucarística, com a pre-
sença de 30 pessoas. Participaram os 
grupos de Natal e Ceará Mirim. Foi 
um momento de muitas orações, pa-
lestra e deserto. 

No final tivemos um momento de 
apresentação dos Grupos com muita 
descontração, testemunho e agrade-
cimento e uma componente do gru-
po de Ceará-Mirim, informando que 
neste dia tinha se libertado da medi-
cação que tomava contra ansiedade. 

Ficamos muito agradecidos a Deus 
por Ele ter nos dado esta oportuni-
dade e vamos continuar a trabalhar 
pelo reino de Deus através da Comu-
nidade Nossa Senhora da Esperança. 
Pedimos a Deus que abençoe todos 
os nossos Conselheiros e Orientado-
ras Espirituais.

“Se Ma-
ria estivesse 
em meu lu-
gar, o que 
faria?” Com 
este tema 
aconteceu, no dia 11 de novembro de 
2018, o 1º Retiro das CNSE, em Cam-
po Grande, em um local de natureza 
exuberante, com muitas aves, animais, 
muito verde e água na Fazenda Pontal 

das Águas. Com uma acolhida calo-
rosa de nossa irmã Margareth, senti-
mos mais forte a presença de Deus e 
Maria através da direção espiritual do 
Sacerdote Conselheiro Espiritual, padre  

Natal, RN
Elizabeth(Beta) e Arimatéia - CCR - Rio Grande do Norte

de espiritualidade, de reflexões pro-
fundas e também de descontração.  
No domingo, às 11h, foi celebrada 
uma belíssima Missa na qual o pre-

gador convidou a todas a viverem o 
exemplo de Maria na família, na Igre-
ja e na sociedade. O Retiro foi encer-
rado com um gostoso almoço.

Retiro em Campo Grande, MS
Kioko e Maria do Carmo - Grupo 01
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Retiro em Bauru, SP
Ana Maria - Coordenadora Local

Carlos Alberto Pereira, que nos con-
duziu a momentos de profundas re-
flexões e espiritualidade e com a par-
ticipação da equipe de canto.

Iniciamos com a celebração da Santa 
Missa permeada com reflexões de nos-
sas vidas. Meditamos sobre os momen-
tos mais significativos da vida de Maria: 
Anunciação do Anjo Gabriel, visita à  
prima Isabel, presença nas Bodas de 
Caná, na crucificação de Jesus e em 
Pentecostes refletindo a história de 

Maria com a nossa vida.
Após o almoço partilhamos em 

grupo as nossas experiências com 
Maria, momento de muita emoção e 
reflexão. Foi uma oportunidade ma-
ravilhosa de nos afastarmos dos pro-
blemas do dia a dia e longe das mui-
tas interferências que nos rodeiam, 
ouvindo o que Deus quer nos falar, 
num clima de profunda oração nos 
interiorizamos e sentimos juntinhos 
do nosso Pai e de nossa mãe, Maria.

Aconteceu no dia 01 de dezembro de 
2018, o Retiro Espiritual das Comunida-
des Nossa Senhora da Esperança da cida-
de de Bauru, que contou com a organiza-
ção dos Coordenadores Regionais Ester/
Santinho e Sueli Raquel; e os Coordena-
dores Locais Ana Maria e Ademir; orien-
tados pelos Conselheiros Espirituais Padre 
Rafael Zagatto Lima, Padre Reinaldo Batis-
ta da Cunha e o Diácono José Luiz Faco. 

O tema escolhido foi “Viver a espe-
rança com a força do Espírito Santo” e o 
local gentilmente cedido para a realização 
do Retiro foi a Cúria Diocesana de Bauru. 
Os participantes foram acolhidos às 07:45 
horas e iniciou-se o Retiro com a cele-
bração da Santa Missa, momento muito 
especial onde as novas integrantes foram 
apresentadas e presenteadas com uma 
echarpe verde que contém o logotipo do 
Movimento das CNSE, como forma signi-
ficativa de mostrar que as novas integran-
tes pertencem e estão a serviço das CNSE. 

Após a missa foi oferecido aos pre-
sentes um saboroso café da manhã e, na 

sequência, as integrantes dos três grupos 
das CNSE participaram de reflexão na sala 
de palestras, dirigida pelo Padre Anderson 
que enfocou o tema do Encontro “Viver a 
esperança com a força do Espírito Santo”, 
seguido de um deserto que se desenvol-
veu na área do jardim. 

Encerrado esse momento de espiri-
tualidade, que contou com atividades de 
escuta, oração e reflexão, as integrantes 
dos grupos retornaram à sala de pales-
tras e foram conduzidas pela psicóloga 
Dra. Maria José Barbosa, que também, 
baseada no tema do Retiro, proporcio-
nou momentos de descontração, relaxa-
mento e muita reflexão. 

Todas as participantes foram agraciadas 
com um livro de oração diária para o ano de 
2019, de tal forma a praticar diariamente.

O Retiro foi finalizado por volta das 
14:00 horas, sendo um dia mais que 
especial, principalmente porque contou 
todo o tempo com a presença de Maria, 
nossa querida Mãe.
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Manhã de Formação
Silvia e Archelau 

Região São Paulo, Capital, Alphaville e Arredores

FORMAÇÃO

No dia 02 de fevereiro de 2019, rea-
lizamos uma Manhã de Formação so-
bre as CNSE para Coordenadores novos 
dos Grupos existentes e para novos ca-
sais voluntários (com potencial para as-
sumirem novos Grupos). Além do Co-
legiado da Região São Paulo, Capital, 
Alphaville e Arredores e de membros 
atuantes dos grupos existentes, parti-
ciparam mais 08 novos casais voluntá-
rios. No total, 33 pessoas presentes. 

Após as orações iniciais, Rosiane e Giá-
como (novos Coordenadores Locais de Al-
phaville e Arredores) contaram o histórico 
das CNSE. Em seguida, Archelau e Sílvia 
(da Coordenação Regional) apresentaram 
a estrutura do Movimento e as estatísticas 
dos Grupos em todo o Brasil.

Então a Maria do Carmo (viúva 
que colabora na Coordenação Local 
de São Paulo, Capital) deu um emo-
cionante testemunho dos seus 10 
anos de participação nas CNSE.  

Após um delicioso lanche, com 
festival de bolos, Rachel e Fernando 
(Casal Coordenador Local SP, Ca-
pital) fizeram uma simulação da Reu- 
nião Mensal, para os convidados per-
ceberem como atuamos. Ao final,  
tiramos dúvidas e esclarecemos como 
estamos formando Grupos nas Pa-
róquias. Pedimos a ajuda de todos  
na Expansão do nosso Movimento, 
para a formação de novos Grupos. 
Nossa Senhora da Esperança interce-
da por nós!

Visita aos Grupos Distantes
Toinha e George

Casal Regional Pernambuco

Como fazemos todos os anos, no 
mês de novembro de 2018, mais preci-
samente nos dias 09,10 e 11, viajamos 
para as cidades de Pesqueira, Belo Jar-
dim e Pombos, as duas primeiras per-
tencentes à Diocese de Pesqueira e a 
última pertencente à Arquidiocese de 
Olinda e Recife, a fim de visitar os gru-
pos existentes naquelas cidades.

No mês de dezembro, visitamos 
as cidades de Catende, Palmares e 
Ribeirão, todas pertencentes à Dio-
cese de Palmares.

Um fato que nos deixou muito 
contentes e agradecidos ao Senhor 
da Messe é que quando chegamos 
a estas cidades, pudemos constatar a 
alegria, o prazer e o contentamento 



12  /  VOZ

das “meninas” em testemunharem a 
alegria de pertencer ao Movimento.

Apesar da distância de Recife até a 

Diocese de Pesqueira e Palmares, sen-
timos que a semente germinou e que 
está dando bons frutos. 

Confraternização Final de Ano Campo Grande, MS
Marly e Olga
Coordenadoras Locais

Nós, das CNSE de Campo Gran-
de, MS nos reunimos no dia 02 de 
dezembro de 2018 para nossa con-
fraternização. Fomos carinhosamen-
te acolhidos pela nossa irmã Florinda 
em sua residência. Neste dia conta-
mos com a presença amiga da Tere-
sa, do Colegiado Nacional.  Foi um 
privilégio e um aprendizado tê-la 
conosco. Na parte da manhã ela nos 
falou sobre a importância de viver-

mos em comunidade, esclarecendo-
-nos vários aspectos do Movimento.

Foi um dia de convivência, co-
nhecimento, alegrias, trocas de ex-
periências e no almoço saboreamos 
um delicioso churrasco. Agradece-
mos a Deus por este Movimento que 
nos acolhe, apoia, consola nos mo-
mentos difíceis de nossas vidas, tor-
na-nos mais irmãos e nos fortalece 
na vida pessoal, familiar e espiritual. 

Nossa festiva de Natal aconteceu 
no dia 05 de dezembro de 2018, no 
Educandário Terra Santa, em Petró-
polis, com uma numerosa presença 
das senhoras das CNSE.

Nossa responsável pela Liturgia, 
Lilian Quadra, cuidou de rezarmos 
o Ofício da Imaculada Conceição 

com seus hinos, orações e refle-
xões, homenageando assim a Mãe 
do Salvador. Um de nossos Con-
selheiros Espirituais, Frei Alfredo 
Prego encerrou nossa festa com 
sua bênção a todas nós. Que Nos-
sa Senhora da Esperança derrame 
muitas graças.

Festiva de Natal – Petrópolis, RJ
Rosa e Rubens
Casal Regional
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Confraternização Natalina
Toinha e George

Casal Regional Pernambuco

Nos dias 08 e 09 de dezembro de 
2018, aconteceram as Confraterni-
zações Natalinas das Coordenado-
rias Locais de Recife e Olinda, PE. 

A de Recife foi no dia 08 de de-
zembro, iniciando com a celebra-
ção do Santo Sacrifício da Missa. O 
celebrante foi um Frade Carmelita 
que fez uma bela homilia enalte-
cendo Nossa Senhora: O “SIM” 
de Maria e a chegada do Menino 
Jesus. Agradecemos a Deus pela 
caminhada deste ano. Todos esta-
vam felizes participando do even-
to.  Após a celebração eucarística 
houve o sorteio de alguns brindes. 
Em seguida foi servido o jantar ao 

som de músicas natalinas. Todos os 
grupos estiveram representados e 
era visível sua alegria.

A confraternização de Olinda foi no 
dia 09 de Dezembro. Todos os grupos 
da Coordenação Local de Olinda esta-
vam presentes. Tivemos ainda a pre-
sença do grupo da cidade de Pombos.

Iniciamos o evento com um 
agradecimento a Deus pela cami-
nhada dos Grupos durante este 
ano. Foi servido um lanche aos 
participantes. O evento foi anima-
do por sorteios de brindes, música 
ao vivo e apresentação de ativida-
des de cada grupo: poesia, men-
sagens natalinas, cantos, orações.

Abertura do Ano – CNSE – PE
Toinha e George

Casal Regional Pernambuco

A abertura do ano das Comuni-
dades Nossa Senhora a Esperança 
de 2019, aconteceu no dia 16 de 
fevereiro de 2019, na Coordena-
doria Local de Olinda. Estiveram 
representados quase todos os  
grupos. A Missa de Abertura acon-
teceu na Capela de Jesus Mestre 
– Paróquia de São Lucas, em Ouro 
Preto, Olinda. 

No dia 17 de fevereiro de 2019 foi 
feita a abertura da Coordenadoria Lo-
cal de Recife. A missa realizou-se na 
Igreja Matriz do Sagrado Coração de 
Jesus, Paróquia de Casa Forte, tam-
bém com muito boa presença. Com 
as bênçãos da Trindade Santa e da 
Mãe da Esperança, esperamos cami-
nhar durante o ano que se inicia, com 
muita fecundidade. 
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Festa nas CNSE – 15 anos
Fernando e Rachel
Coordenação Local São Paulo, Capital

Em abril de 2019, o Grupo 01,  
o mais antigo de São Paulo, e inicia-
do pela Dona Nancy Moncau, com-
pletará 15 anos!

Motivo de grande alegria para 
todos nós darmos graças a Deus, 
principalmente porque temos atual-
mente quase 300 grupos espalha-
dos pelo Brasil. Mas vamos ler o 
depoimento emocionado de Cleide 
e Valentim, que estavam presentes 
na origem de tudo.

“Em fevereiro de 2003, atende-
mos um chamado feito pela D. Nan-
cy, ocasião em que ela nos confiden-
ciou o que pretendia fazer em prol 
das viúvas não só equipistas, mas 
para as viúvas em geral (como o fi-
zera Padre Caffarel, em Paris).

Em outra reunião, no dia 26 de 
março de 2003, ainda apenas ela e 
nós, ela falou que tinha em mente 
fazer uma adaptação do Manual da 
Experiência Comunitária das Equipes 
de Nossa Senhora (que nós conhe-
cíamos muito bem), como também 

de nomes de pessoas que pudessem 
compor uma equipe de trabalho.

Os grupos pilotos para testar o 
nosso material foram montados pela 
Tereza,  em São Bernardo e em  São 
Caetano (dois grupos) e pela própria 
D. Nancy,  que formou  também dois 
Grupos em abril de 2004, sendo um 
com pessoas do Lar onde  ela mo-
rava e outro, que viria a ser o atual 
Grupo 01,  com  pessoas  que a ha-
viam procurado e estavam interessa-
das em participar (a Lourdinha Arve-
los fez parte desse Grupo inicial).

Portanto, sem  sabermos  preci-
sar a data da 1ª. reunião, o Grupo 
01 foi formado com certeza em 
Abril de 2004.

Tenho um registro sucinto no 
meu computador do andamento 
do Movimento, dos primeiros pas-
sos, até o final de 2004. Caso al-
guém tenha interesse, posso enviar 
por email. Abraços carinhosos a  
todos os Grupos do Brasil inteiro!”  
Cleide e Valentim.
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Em abril de 2017, por sugestão 
das Orientadoras Espirituais, os 04 
grupos das CNSE em Votuporanga 
estudaram o tema da Campanha da 
Fraternidade de 2017: Fraternidade: 
Biomas Brasileiros e defesa da vida. 
E o estudo despertou a necessidade 
de transformá-lo num gesto concre-
to. Algumas sugestões foram dadas, 
mas a que provocou um entusiasmo 
maior foi o Projeto Adote o Verde, 
da Prefeitura de Votuporanga. Foi 
nos oferecido uma parceria para 
cuidarmos de uma nascente.

Desde então tem se trabalhado  
para que esta parceria seja um 
sucesso: Assinatura de contrato, 
duas formações com a Orienta-

dora Espiritual onde o tema 
abordado foi o livro “Lauda-
to Si”. Sobre o cuidado da 
casa comum (Papa Francisco), 
uma formação onde foi fei-
to um paralelo do texto da  
Samaritana (João 4, 1-42) e a 
água/nascente, até assistir o 
filme “A Festa de Babette”, e, 
logicamente, muito trabalho e 
muita dedicação das integran-

tes dos Grupos (cortar, rastelar, lim-
par, cercar, plantar, etc.).

E finalmente no dia 05 de agosto 
de 2018 foi inaugurado oficialmen-
te o compromisso das CNSE de cui-
dar da “Nascente Modelo”. Neste 
dia houve o momento de oração, da 
inauguração da placa e a partilha de 
um lanche entre familiares das inte-
grantes da CNSE e pessoas da co-
munidade onde a Mina se localiza. 
Aliás, o objetivo é que a comunida-
de também se aproxime e trabalhe 
pelo projeto. O Verde da esperan-
ça de Nossa Senhora em harmonia 
com o verde da natureza. Os quatro 
grupos das CNSE de Votuporanga 
estão fazendo sua parte.

TEREZINHA MANETTI: ocorrido no dia 20 de dezembro de 2018. Era integrante do 
Grupo  01 - São Paulo. 
MARIA IRMANDINA DE FARIA: ocorrido no dia 1º de janeiro de 2019. Era integrante 
do Grupo 10 – Taubaté, SP.
IRMÃ EDITE MORAES PELOSO: ocorrido no dia 23 de janeiro de 2019. Era Coordena-
dora do Grupo 02 – Maria Porta do Céu – Belo Horizonte.
ANTONIO ROBERTO DE COLLO (TONINHO da Olguinha): ocorrido no dia 20 de 
fevereiro de 2019. Era Coordenador da Região São Carlos, SP
MARIA ODETE: ocorrido no dia 02 de março de 2019. Era integrante do Grupo Solida-
riedade de São Caetano do Sul, SP.

Falecimentos

O  Verde da Esperança em Harmonia  
com o Verde da Natureza

Neuza e Nei - Coordenador Local 
Votuporanga, SP



Comunidades  Nossa Senhora da Esperança

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

cnse@cnse.org.br 

Estarão reunidos em São Paulo, no Colégio Pio XI, 
os Coordenadores Regionais e seus 

Conselheiros Espirituais (Orientadores), 
nos dias 27 e 28 de abril 

para refletirem a caminhada do Movimento.

Pedimos suas orações para que o Espírito Santo 
ilumine todos os trabalhos que aí serão desenvolvidos.

Encontro Anual dos Coordenadores Regionais  
das Comunidades Nossa Senhora da Esperança


