
 
 

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 1ª reunião da Equipe de 
Metodologia e Conteúdo -20º ENA  

Data: 12/02/2017  Início: 9h10  
 

Local: Tatuí - São Paulo Término: 12h 
Presentes: Freitas, Alivanir, Rubens, Rosana, Jose Liuth, Jane, Milton, Duda, Fatima, 
Ivana , Carlos e Janete, de acordo com formulário de presenças anexo. 
Pauta: Acolhida/Momento de Espiritualidade, Apresentação da EMC, Informações 
Gerais ENA, SIN. 
Desenvolvimentos dos assuntos de Pauta: 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 , preparando o dia para sucesso nos trabalhos a serem 
discutidos. Prosseguiu-se então a discussão dos assuntos de pauta: Apresentação da Equipe 
de Metodologia e Conteúdo EMC: Jane fez uma breve apresentação da atual EMC, formada 
por 12 pessoas com representação de todos os CONDIR’s (lista equipe final da ATA). 
Jane falou que ainda falta a definição do representante do CONDIR Sul, mas que possivelmente 
será a Geni. Informações Gerais : Em seguida, Rubens e Rosana apresentaram um modelo 
de trabalho a ser desenvolvido na preparação do 20º ENA. Falou da importância da “TEIA” em 
todo processo de desenvolvimento dos trabalhos do MFC até o final desta gestão. Falou das 
premissas para formação da EMC e que terá como slogan: “ Coragem para ousar”. 
Apresentou o organograma da EMC e organograma da Infraestrutura do 20º ENA. Falou que 
ficou estabelecido a criação de um Centro de Custo Contábil para acompanhar a movimentação 
financeira (receitas e despesas) das equipes da EMC e INFRA do 20º ENA, e que cada CONDIR 
recolherá o valor de R$8,00(oito Reais) por membro do MFC - DNC, nos meses de Julho de 
2017 e 2018 e Maio 2019 e enviará ao CONDIN. Apresentou uma planilha financeira de 
despesas e receitas para que todos se comprometessem com o sucesso do próximo ENA. A 
ideia a ter transparência total em toda gestão dos processos.  
Quanto as definições e metas no SIN, cada CONDIR será responsável para pôr em prática de 
acordo com suas realidades. Na oportunidade foi apresentado o casal coordenador do SENFOR, 
Carlos e Janete, da cidade de Santo André-SP. Foram definidos os locais das próximas reuniões 
do CONDIN: Curitiba, Macapá, Maceió e Vitória-ES. Rubens pediu o empenho de todos no envio 
de material para o PORTAL do MFC, pois acredita que, somente com a participação efetiva dos 
mefecistas, a história do MFC se manterá viva. Assumindo a palavra, Jane fez uma retrospectiva 
dos Temas desenvolvidos nos ENA´s, desde 1957 até 2016, retratando assim, de forma bem 
resumida a organização do nosso caminhar, com isso, a ideia é fazer do 20º ENA, um evento 
de “realizações”. Como novidade para este próximo ENA, é a participação das crianças (ENA 
MIRIM), bem como uma participação mais efetiva de jovens. Aberto para discussões e 
considerações, Carlos falou da importância do envolvimento efetivo a partir de testemunhos, 
enriquecendo o trabalho. Rubens destacou que precisamos celebrar sempre e olhar para as bases, voltar 
nossa atenção para a integralidade do homem e deixou uma sugestão para tema: O TESTEMUNHO DE 
EPITITUALIDADE, A VIDA COMUNITÁRIA E A AÇÃO ENTRE AS FAMÍLIAS (Padre Pedro Richard) e lema: 
QUER FAZER ALGO PELA PAZ MUNDIAL, VÁ PARA CASA E AME SUA FAMÍLIA (Santa Madre Teresa 
de Calcutá). Milton vê a importância de um ENA que torne o Mefecista atuante nas discussões e 
não Mefecistas assistentes, como tem acontecido nos ENA’s, exigindo assim, mais critério na 
escolha dos representantes dos estados para envio ao ENA. Disse também que após ter visto 
os projetos apresentados pelos estados do CONDIR Sudeste, no SIR Seminário de Integração 
Regional, não tem dúvida que o ENA PRÁTICO, terá mais êxito. Sugeriu que o tempo de execução 



do ENA seja reduzido tendo em vista a dificuldade que as pessoas têm de se ausentarem de 
suas cidades e de seu trabalho. Jane apresentou algumas ferramentas para que seja mantida 
a metodologia participativa, uma delas é que cada CONDIR fique responsável pelos projetos, 
que partirá das equipes base, e o estado define seus projetos a serem apresentados no ENA. 
Cada CONDIR também será responsável pelo desenvolvimento dos trabalhos do dia no ENA. 
Deverá preparar os líderes das oficinas e a ordem de apresentação por estado.  
Milton sugere que cada equipe base já comece a discutir os assuntos que cada estado levará 
para o ENA, fazendo com que haja mais interesse nos participantes indicados para representa-
los. Jane sugere que é só usar a metodologia da TEIA, o que contemplará o que Milton sugere. 
Duda será a representante jovem na EMC e trará as informações sobre os assuntos a serem 
tratados por eles. Quanto a inserção do ENA MIRIM, Fátima, ficou responsável por esta tarefa, 
e pediu ao casal Marcon e Zilda que verifiquem em Campo Grande – MS profissionais da área 
de pedagogia para auxiliar na montagem e trabalho com as crianças do ENA MIRIM. Jane e 
Milton, de Alagoas ficaram responsáveis pela estruturação (descrição) do projeto da 
metodologia do ENA. Frei Gilson ficou responsável pela organização da parte de espiritualidade, 
porém, devido seus diversos afazeres, a coordenação Nacional sugere a indicação de Padre 
Adenilson, orientador espiritual do MFC – ES, que foi aceita por todos. Freitas e Alivanir ficaram 
responsáveis em convidá-lo. Ivana sugere que uma das reuniões presenciais da EMC seja feita 
em Macapá para dar um animo para os mefecistas de lá. Rubens sugere que uma das reuniões 
do CONDIN seja feita em Macapá de forma presencial ao invés da EMC, o que foi aprovado. 
Ficou definido o calendário das reuniões presenciais da EMC, nas seguintes datas: 05/08/2017, 
em Vila Velha-ES; 24/02/2018 EM Vitória –ES; 14 a 16/9/2018 em Campo Grande – MS e 15 
a 17/3/2019, em Vila Velha - ES, juntamente com o CONDIN. Jane e José agradeceram a 
presença e a efetiva participação de todos e procedeu-se uma avaliação deste encontro que na 
opinião dos presentes, foi muito positiva e produtiva, num clima harmonioso e fraterno. Em 
tempo, Freitas e Alivanir fizeram contato com Padre Adenilson, que aceitou o convite para 
integrar a Equipe de Metodologia e Conteúdo do 20º ENA. E nada mais tendo a tratar, a reunião 
encerrou-se as 12 horas.  
 
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 – Ivana 
CONDIR SUL - Geni 
SENJOV – Duda 
Equipe INFRA 20º - Marcon 
 
 
 

 


