
 
 

CONSELHO DIRETOR NACIONAL - CONDIN 
Coordenação Nacional do Movimento Familiar 

Cristão- Gestão 2016-2019 
SENFOR – Secretariado Nacional de Formação 

EQUIPE DE METODOLOGIA 20º ENA 
                          
Descrição: ATA da 2ª reunião da Equipe de 
Metodologia e Conteúdo -20º ENA  

Data: 05/08/2017  Início: 8h  
 

Local: Vila Velha – ES Término: 19:30h 
Presentes: Freitas, Alivanir, Rubens, Rosana, Jose Liuth, Jane, Milton, Lincoln, Fatima, 
Carlos , Janete, Zeno , Vilma, Padre Adenilson, de acordo com formulário de presenças 
anexo. 
Pauta: Acolhida/Momento de Espiritualidade, Informações Gerais. 
A acolhida foi feita por Jane e José Liuth, casal coordenador da Equipe de Metodologia e 
Conteúdo – EMC, dando as boas-vindas à todos e em seguida, um momento de espiritualidade 
proferido por Padre Adenilson preparando o dia para sucesso nos trabalhos a serem discutidos. 
Padre Adenilson agradeceu pelo convite para fazer parte da equipe, como orientador espiritual, 
e disse estar feliz por este novo desafio no MFC. Apresentou o estudo que fez do capítulo 8 do 
documento do livro “Amoris Laetitia” – - Exortação apostólica Pós Sinodal - Papa Francisco, e 
tomou como base o texto bíblico Jo 4, 7-29, encontro de Jesus com a Samaritana, para servir 
como provocação para discussão do conteúdo. Após uma breve reflexão, propôs um confronto 
pessoal com três questões especificas: 1 – Como se estruturou e/ou como se encontra minha 
relação a dois?; 2 -  Acompanho de perto conflito interior de alguém muito próximo a mim e 
que se encontra numa relação de marginalização eclesial?; 3 – Como me sinto e como me 
posiciono? Foram apresentados dois casos reais para que o grupo fizesse uma leitura e 
tecessem comentários a respeito. O primeiro caso diz: ”Eu me chamo Joana, sou viúva, moro 
só, mas tenho muito contato com minha família, inclusive filhos e noras. Há seis meses moro 
com um senhor que juntos resolvemos cuidar um do outro. Dividimos o mesmo teto, nossas 
angustias e conquistas. Não mantemos nenhum contato físico, ou seja, não nos relacionamos 
sexualmente. Posso dizer que vivemos como irmãos! Rsss.... Não quero casar, pois tenho bens 
e, pois, tenho bens que não gostaria de deixar para os herdeiros dele, que são muitos. “Sempre 
fui á igreja”. Quero muito voltar a frequentar o banquete Eucarístico. Comentei isso com minha 
família e eles se escandalizaram. Quero seu conselho e permissão para voltar a comungar”. O 
segundo caso: “ Eu me chamo Carlos, estou numa relação de segunda união, tenho três filhos 
da primeira união, dois de relacionamento fora do casamento. Hoje na segunda união tenho 
uma filha. Estou com um processo de nulidade do primeiro casamento em andamento, mas 
sofro muito em ficar fora “das coisas da igreja”. Quero comungar, sonho em ser ministro da 
Sagrada Eucaristia. Todas as vezes que apareço muito nos serviços de minha comunidade sinto 
que causo incomodo nas pessoas. O que devo fazer? Ajude-me. Os casos foram analisados e 
ricamente comentados pelos participantes. Outro texto da exortação apostólica (acompanhar, 
discernir...integrar as fragilidades), foi entregue aos participantes para uma leitura dinâmica, 
Padre Adenilson fez uma breve explanação sobre os textos. Disse que este material foi recolhido 
no mundo todo pelo Papa Francisco, após o Sínodo – “ Exortação Apostólica Pós Sinodal”. 
Observa-se que o Papa dá a liberdade de expressão na compreensão deste documento mas 
exorta as famílias a seguirem as orientações da igreja. Após uma profunda reflexão sobre todos 
os textos lidos, Padre Adenilson fez um alinhamento sobre tudo que fora dito, exortou a todos 
a pôr em pratica. Rubens deixou como trabalho para a próxima reunião o capítulo 9 deste livro. 
Informações Gerais: Vilma e Zeno disseram que a partir das próximas reuniões o 
representante do CONDIR SUL na EMC será o Jael. Jane apresentou como projeto para o 
próximo ENA, a inclusão de crianças com necessidades especiais, que foi apoiado por todos. 
Fátima disse que, conforme lhe havia sido solicitado, Campo Grande já tem o casal para 



conduzir os trabalhos com as crianças, ENA Infantil, trata-se do casal Anderson Siqueira de 
Araújo e Valdirene França de Araújo. Jane apresentou o novo organograma da EMC com as 
mudanças acontecidas, com a inclusão do jovem Lincoln Aguiar em lugar de Duda e Jael em 
lugar da Geni. Propôs um ENA prático pois a resposta ao aprendizado pode chegar a 70% ao 
passo que um ENA explanativo o percentual de aprendizado atinge aproximadamente 10%. 
Durante a explanação feita por Jane, Rubens solicitou que se faça um link entre Padre Adenilson 
e o assessor espiritual nacional para estreitar os laços e troca de ideias sobre o trabalho a ser 
apresentado. Jane apresentou também uma planilha (ANEXO): 1 -  sugestão de distribuição de 
tarefas; 2-  período de execução; 3 – responsável pela execução. Solicitou ao Lincoln que os 
jovens apresentem 3 projetos. Disse também que a idéia que os participantes do ENA sejam 
itinerantes, isto é, o oficineiro fique parado na sala e os interessados procurem a sala quantas 
vezes quiserem e que o oficineiro apresente o conteúdo quantas vezes forem necessárias 
durante o dia. Esta proposta gerou um certo incomodo pois alguns acham que pode não dar 
certo e que o ideal seria já definir com antecedência. Quanto a abertura do 20º ENA, a idéia é 
se fazer no sábado, com a apresentação da delegação do Centro Oeste, e que cada dia do 
evento, cada CONDIR assuma os trabalhos: Entrada da delegação, liturgia e apresentação dos 
trabalhos do dia. Jane disse também que a proposta é que as crianças, a partir da segunda 
feira, após o almoço, assumam o trabalho, a exemplo do que foi feito na reunião em TATUI, 
com temas livres. Alivanir e Freitas levantaram a questão de se começar um ENA no dia em 
que as pessoas estão chegando na cidade pois, além do tumulto da acolhida, com hospedagem, 
transporte, etc, sempre acontece atraso das delegações, o que pode prejudicar o andamento 
dos trabalhos. Jane sugere que as coordenações dos CONDIR’s, questionem: “Por que você 
quer ir ao ENA¿,pois isto diminuirá a quantidade daqueles que vão apenas para fazer número. 
O ENA acontecerá no período de 13 a 19 de Julho de 2019, no Colégio Salesiano de Campo 
Grande -  MS. Somente dois projetos serão apresentados no ENA por CONDIR, cabendo a este 
selecionar e encaminhar à EMC. Rubens disse que está preparando uma reunião para meados 
de 2018 onde pretende reunir todos os orientadores espirituais de todo Brasil, disse também 
que a partir da próxima reunião da EMC, os responsáveis pela INFRAESTRUTURA do 20º ENA, 
também irão participar. Em seguida, passou se a discussão para escolha do TEMA E LEMA. 
Foram apresentadas várias propostas e ficou aprovada a seguinte sugestão: TEMA: “O MFC E 
SUA PRÁTICA HUMANIZADORA” e LEMA:  “NÃO É O QUE VOCE FAZ, MAS QUANTO AMOR 
VOCE DEDICA NO QUE FAZ É O QUE REALMENTE IMPORTA” Madre Teresa de Calcutá. Foi 
colocado como proposta de estudo pelas equipes base do MFC a nível Brasil, o capítulo 9 do 
livro Amoris Laetitia, e aceito por todos. Alivanir sugere que Padre Adenilson, com seu 
conhecimento teológico e Jane, com seu conhecimento pedagógico, se reúnam e monte um 
estudo dirigido deste capítulo para ser enviado ás bases. A proposta foi aceita por todos. Foi 
aprovado também que os cinco subtemas do capitulo 9 sejam os temas das liturgias diárias dos 
CONDIR’s. Lincoln sugere que os jovens apresentem sua liturgia em um dia especifico, assim 
como os CONDIR’s, que não foi aceito, pois os jovens fazem parte de seu CONDIR. Rubens 
sugeriu ao Lincoln que os jovens utilizem esta liturgia própria dentro do momento 
espiritualidade já programado, o que foi aceito. Rubens sugeriu que os jovens preparem uma 
apresentação festiva lembrando que a criação do SENJOV – Secretariado Nacional da Juventude 
foi justamente durante o 10º ENA realizado no Centro Oeste, Lincoln disse que com certeza 
irão programar este momento comemorativo. Para o 20º ENA, foram disponibilizadas 600 
vagas, sendo 200 distribuídas entre crianças, adolescentes e jovens, as demais para adultos. A 
faixa etária para crianças será de 7 a 12 anos. A metodologia a ser utilizada será participativa 
em forma de oficinas. Ficou decidido que os jovens deverão apresentar seus projetos na 
próxima reunião da EMC. Alivanir perguntou em que momento entrará a integração dos 
participantes, Jane disse que haverá momentos específicos para integração, mas que realmente 
o momento maior de integração acontecerá nas próprias oficinas de trabalho. Milton e Lincoln 
sugeriram que a cada oficina se faça uma ação concreta, e citaram como exemplo, o varal 
solidário, recolhendo as doações no local do ENA e distribuindo na própria cidade, esta situação 
prática ficou de ser estudada no local. Freitas sugeriu que Padre Adenilson faça o fechamento 
de cada dia ligando o que foi visto, com a prática de Jesus. Rubens solicitou que cada dia seja 



destinado um tempo para apresentação dos projetos específicos das secretarias, o que foi 
aceito, ficando de ajustar o tempo para isto. Rubens falou que a Logomarca do 20º ENA já está 
em fase de construção e em breve será apresentada e sugere que seja como marca continua 
dos ENA’s futuros, sendo que será acrescido detalhes específicos a cada cidade sede. Jane 
solicita que os slides de apresentação sejam padronizados. Solicitou também ao SENFOR que 
na próxima reunião de CONDIN seja solicitado aos CONDIR’s que comecem a fazer o 
levantamento de seus projetos para evitar atropelos de última hora. A divulgação dos projetos 
a serem apresentados no 20º ENA ficou marcado para o mês Abril de 2018. Rubens vai solicitar 
que cada CONDIR já defina o apresentador de seus projetos e os preparem para que tudo fique 
pronto com antecedência. Rubens ficou responsável em traçar o perfil do apresentador para 
que o CONDIR não tenha dificuldades na escolha. Alivanir disse que para se definir a quantidade 
de projetos, será necessário definir a programação diária. Jane solicita que cada participante 
desta reunião analise bem o que foi apresentado e troquem informações com os CONDIR’s para 
um enriquecimento de suas ideias, como forma de unidade. A EMC passou a traçar a 
programação do 20º ENA. Devido ao avançado da hora, Jane ficou responsável em concluir a 
programação e enviar a todos os membros da EMC e CONDIN. Jane agradeceu a presença e o 
empenho de todos, elogiou o trabalho da equipe e alertou para que até a próxima reunião da 
EMC se faça um levantamento dos projetos de cada CONDIR. A próxima reunião, conforme 
calendário traçado, está marcada para 24 de fevereiro de 2018, aqui no Espirito Santo. E nada 
mais tendo a tratar, a reunião foi encerrada ás 19:30 horas com a oração do Pai nosso e Ave 
Maria. 
  
Obs.: O Centro Oeste deve se apresentar no terceiro dia, pois no início e no final do ENA, como 
anfitriões tem uma demanda maior de atividades com a infraestrutura.  
 
Equipe METODOLOGIA 20º ENA 
CONDIN – Rubens e Rosana 
SENFOR – Carlos e Janete 
Coordenação Equipe Medodologia – Jane e José Liuth 
Secretário EMC – José Freitas 
Assessor Eclesiástico EMC – Pe. Adenilson 
CONDIR SE - Alivanir 
CONDIR NE - Milton  
CONDIR CO – Fátima 
CONDIR NO – Ausente 
CONDIR SUL – Zeno e Vilma 
SENJOV – Lincoln 
 
 
ANEXO: PROGRAMAÇÃO 
 
Dia 13/7/19 – Sábado: Chegada dos Mefecistas em Campo Grande 
 
15 ás 17 horas – Credenciamento 
18 horas – Abertura oficial 
19 horas – Missa ou culto ecumênico 
20: 30 horas – Jantar 
 
 
Dia 14/7/19 – Domingo 
 
7:20 horas  - Café da manhã 
8:00 horas – Auditório – Apresentação da delegação Centro Oeste com liturgia do dia; 



8:50 horas – Equipe Eclesial – Apresentação do conteúdo de acordo com o estudo feito – Amoris   
Laetitia; 
9:50 horas – Encaminhamentos EMC 
10:30 horas – Quebra gelo nas salas – apresentação de dinâmicas 
11:00 horas – Oficinas – Primeiro Projeto – Centro Oeste 
12:30 horas – Almoço 
14:00 horas – Auditório – Crianças 
14:30 horas – EMC – Secretariado - finanças 
15:10 horas – EMC – Encaminhamentos – 2º Projeto Centro Oeste 
16:20 horas – Café e lanche coletivo Pátio 
17:00 horas – SENJOV – Comemorativo 30 anos. 
18:00 horas – Apresentação Cultural 
19:30 horas – Jantar 
 
Dia 15/7/19 – Segunda Feira 
 
07:20 horas – Café da manhã 
08:00 horas – Auditório – Apresentação da delegação Nordeste com liturgia do dia  
08:50 horas – EMC - Encaminhamento – SENEN 
09:30 horas – Oficina – Encaminhamento Projeto Nordeste 
10:40 horas – Café na sala 
11:00 horas – Oficina – Primeiro Projeto Nordeste – a cada projeto um formulário especifico 
12:30 horas – Almoço 
14:00 horas – Auditório – Crianças 
14:30 horas – Encaminhamentos SEMPLAN 
15:10 horas – Oficina – Segundo Projeto – Nordeste 
 
A SEQUENCIA SERÁ PREENCHIDA POR JANE E JOSÉ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


