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Carta Informativa nº 42 – setembro/outubro/novembro/dezembro 2017 

 

EDITORIAL  

ANO NACIONAL DO LAICATO: CHAMADO ESPECIAL PARA OS CRISTÃOS 

 

O tempo do Advento se nos apresenta como uma excelente oportunidade para transformar a 

expectativa do Natal em nossos corações. Nadando contra a corrente do consumismo, que já 

inunda os meios de comunicação com suas inúmeras ofertas de possibilidades “obrigatórias” de 

presentes, cada um de nós é chamado a refletir um pouco sobre esse fenômeno.  

Para muitas pessoas, o Natal se resume em adquirir coisas e “quanto mais têm, pensam que mais 

felizes serão”. A celebração do nascimento de Jesus, entretanto, nos ensina outros sentidos dos 

presentes que eventualmente oferecemos uns aos outros: o de partilhar o que temos e também o 

de nos acolhermos como irmãos e irmãs. Assim o Senhor dividiu conosco seu amor quando se fez 

semelhante a nós, por meio de Jesus Cristo, que sempre nos acolhe em momentos felizes ou 

outros nem tanto. 

Nesses tempos difíceis em que vivemos, marcados pela angústia de presenciar um aparente 

triunfo dos maus (corruptos, opressores dos mais fracos, espoliadores de um país oprimido e 

confuso), torna-se essencial deixar ressoar em nós a Boa-Nova do Salvador: “Bem-aventurados 

os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados” (Mt 5, 6). Contudo, especialmente no 

Ano Nacional do Laicato, urge também escutar outro chamado: “Vocês são a luz do mundo (...) 

que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e 

louvem o Pai de vocês que está no céu” (Mt 5, 16).  

Em breve, um novo ano surgirá, trazendo grandes desafios para a nação e para cada cidadão e 

cristão. Questionemo-nos, pois, nesses momentos de reavivar a esperança em nós: Como posso 

contribuir na construção de uma sociedade menos desigual, mais justa e mais fraterna? 

A todos os companheiros de caminhada do Movimento Familiar Cristão e suas respectivas 

famílias, Feliz Natal! Com um abraço fraterno e cheio de confiança no Senhor, 
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ENCONTRO REGIONAL DE FORMAÇÃO EM OURO PRETO 
 

A cidade de Ouro Preto, palco do mais famoso grito de liberdade nacional, sediou o Encontro Regional de 

Formação da Região 2 do MFC das Minas Gerais, no último dia 8 de outubro, no Colégio 

Arquidiocesano.  

Noventa e nove pessoas de Astolfo Dutra, Barbacena, Conselheiro Lafaiete, Juiz de Fora, Ouro Preto, 

Resende Costa e São João del-Rei participaram com o entusiasmo habitual, desta vez reforçado pela 

presença de jovens do MFC de Lafaiete e do EJC de Ouro Preto. Patrício, Lúcia, Fábio e Magda 

estiveram presentes pela Equipe de Coordenação Estadual. 

Já tradicional nessas oportunidades, a formação foi composta por duas partes. A primeira abordou o 

Movimento Familiar Cristão como instrumento de evangelização, envolvendo sua criação, constituição, 

estruturação, finalidades; sustentação financeira, ações desenvolvidas, dentre outros tópicos. Embora vista 

inúmeras vezes pelos participantes há mais tempo no MFC, é fundamental nos Encontros Regionais que 

sempre trazem gente nova que desconhecem tais informações. A segunda parte abordou o tema central, 

Relacionamento humano: Justiça e Ética, sendo desenvolvido em duas etapas. Antes do almoço 

participamos da Santa Missa, celebrada no local pelos padres João Carlos e Marcelo Santiago, pároco do 

Pilar, que nos ofereceram palavras de estímulo à continuidade do trabalho. Após o merecido e esperado 

intervalo alimentar, retornamos para a continuidade da atividade, quando aconteceram as discussões em 

grupos de trabalho. O resultado do aprofundamento nos grupos foi apresentado em plenário, 

demonstrando elevado grau de entendimento e maturidade para o benefício de todos. 

 
 

  

Muita atenção e 
participação no 
Encontro de Formação 
em Ouro Preto. 

Jovens e adultos 
apresentando o resultado 
do trabalho dos grupos na 
discussão do tema. 
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REUNIÃO DO CONDIR SUDESTE 
 

O Conselho Diretor Regional do Sudeste se reuniu na grande Vitória, ES, de 20 a 22 de outubro último. 
Dentre várias comunicações e troca de informações entre os estados, destacamos a aprovação da 
proposta do MFC de Minas Gerais de substituir mais duas reuniões presenciais do Condir por reuniões 
virtuais. A partir de então, haverá apenas duas ao longo dos três anos do mandato: a inicial, para que 
todos possam se conhecer pessoalmente, e a última, no 1º semestre do ano do ENA. Assim, além de 
reduzirmos os custos correspondentes às viagens interestaduais, reduzimos também a demanda de 
disponibilidade dos componentes do Conselho para tais deslocamentos.  
 
 

 

CONSELHO ESTADUAL PLENO – CONSELHEIRO LAFAIETE  
 

Nada menos do que cento e oitenta e três pessoas puderam participar da reunião do Conselho Estadual 

Pleno do MFC, na laboriosa cidade de Conselheiro Lafaiete, em 10 e 11 de novembro último. Em meio à 

alegria de reencontrarmos tantos companheiros de caminhada, com muita animação musical, mesa 

extensa e diversificada de delicioso café rural, registramos o prazer de realizar esse evento na sede 

própria do Movimento, construída ao longo de muitos anos com esforço e dedicação do pessoal da 

cidade. Parabéns a todos pelo exemplo de compromisso! 

Quatorze cidades estiveram presentes: Astolfo Dutra, Barbacena, Belo Horizonte, Conselheiro Lafaiete, 

Divinópolis, Governador Valadares, Itaúna, Janaúba, Juiz de Fora, Ouro Preto, Pitangui, Resende 

Costa, São Gonçalo do Pará e São João del-Rei, além de Monte Azul, representada pela coordenação de 

Janaúba. Sentimos a ausência de Curvelo, Espinosa, Mamonas, Mato Verde, Porteirinha e Vale das 

Cancelas e esperamos que possam estar presentes ou representadas nos próximos eventos, por 

exemplo, na reunião administrativa do Conselho em Pitangui, agendada para 3 e 4 de março de 2018. A 

Equipe de Coordenação Estadual e seu Assistente Eclesiástico, Pe. José Augusto, estava toda lá. 

Recebemos também a visita, no domingo, do casal Coordenador Nacional, Rubens e Rosana, do 
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Coordenador Regional, Eduardo Fernandes (Duzinho) e de Júlio César, participante do MFC de Santo 

André/SP. 

 

 

 

 

A parte de formação, além da apresentação sobre o MFC como instrumento de evangelização, teve seu 

tema principal, “Justiça e Ética: valores construídos na família educadora como dever cristão”, 

conduzida pelo teólogo Paulo Agostinho Nogueira Baptista que, com sua esposa Márcia, mais uma vez 

foi oferecer sua contribuição generosa à formação indispensável dos participantes do Movimento. 

Além de profunda exposição sobre o tema, o professor Paulo conduziu atividade interativa com a 

assembleia, concluindo o trabalho com ênfase na importância da prática das virtudes relacionais na 

família e fora dela para o desenvolvimento da justiça e da ética em nosso meio, recebendo efusivo 

aplauso dos presentes.  O MFC de Minas sinceramente agradece ao teólogo e à sua esposa pela 

disponibilidade em partilhar seu precioso tempo e conhecimentos, pedindo a Deus as bênçãos para o 

casal e família. 

 

 

 

Apresentação da equipe de trabalho do MFC de 
Lafaiete. 

Banners de quase todas as equipes-base da 
cidade ornavam a sala principal da sede. 

Teólogo Paulo Agostinho e seu interessante 
trabalho de formação para a atenta assembleia. 

Paulo Agostinho, sua esposa Márcia, Pe. José 
Augusto e Coordenação Estadual do MFC-MG. 
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Ainda no sábado, recebemos a visita do Pe. Lambert, grande motivador do MFC em Lafaiete, e também 

do Prefeito Municipal Mário Marcus e sua esposa, que destacou a importância do Movimento na cidade, 

estimulando sua continuidade.   

Um destaque especial para a participação jovem. Regiane Claret, filha dos vice-coordenadores em 

Lafaiete e representante estadual do Secretariado para a Juventude, e outros jovens do Crer Sendo 

Jovem de Lafaiete mostraram vídeo sobre a criação do grupo e suas atividades. Além disso, integrantes 

do grupo ofereceram aos presentes uma bela exibição de teatro dançante, peça inspirada no trabalho 

de Cora Coralina, apresentada por eles no evento cultural (FAC) de São João del-Rei. 

 

 

 

Após uma animada interação, todos foram participar da Santa Missa na Igreja da Sagrada Família, 

celebrada por Pe.Lambert e Pe. José Augusto. 
 

 

 
Pe. Lambert dirigindo-se 
aos presentes. 

Coordenadores Nacionais, Regional, de Lafaiete e 
Equipe Estadual do MFC-MG. 

Jovens do grupo Crer Sendo Jovem durante 
sua apresentação. 

Participantes do evento saboreando um dos 
concorridos almoços. 



6 

 

 

A reunião administrativa do Conselho aconteceu na manhã do domingo, aberta, como de hábito, a 

todos os participantes que estavam no evento, propiciando sua informação completa sobre todos os 

assuntos administrativos tratados. Dentre vários itens, o Conselho aprovou o Plano de Trabalho do MFC-

MG para 2018 e construiu o seu calendário de atividades (apresentado abaixo), marcando as próximas 

reuniões e também os Encontros Regionais de Formação. Assuntos de Finanças foram também 

apresentados por Sílvio e Dilva e informações gerais sobre o MFC no país foram comunicadas, ganhando 

reforço especial pela palavra do casal Coordenador Nacional Rubens e Rosana. O detalhamento da 

reunião e de seus assuntos está registrado na ata da reunião, já encaminhada para todos os 

Coordenadores de Cidades, dos quais esperamos transmitam para as suas equipes. O encerramento 

aconteceu embalado pela equipe musical de Lafaiete, acompanhada pelos presentes, que juntos, com 

descontração e alegria, cantaram o hino mineiro do Movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECADO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL 
 

 Lembramos aos Coordenadores de Cidades de sua responsabilidade em providenciar uma cópia 

impressa das Cartas Informativas e Módulos de Formação para cada Coordenador(a) de 
equipe-base. Muitos dos nossos irmãos não fazem uso de e-mail, WhatsApp ou similares. Esperamos 

que, assim, todos os participantes do MFC-MG fiquem bem informados. 

 Conforme anunciado na reunião do Conselho Pleno, o 20º Encontro Nacional (ENA) está marcado 

para Campo Grande (MS), de 13 a 19 de julho de 2019, e seu tema será O MFC e sua prática 

humanizadora. Que desde já o MFC das cidades de Minas possa se sentir inspirado para continuar o 

trabalho cristão que já desenvolve e, quem sabe, iniciar outros. “Assim como o corpo sem o espírito 

está morto, assim também a fé sem obras é morta” (Tg 2, 26). 

 Pedimos que todos os participantes do MFC-MG estejam atentos ao calendário de atividades em 

2018 para que possam planejar sua participação com antecedência. Neste ano teremos Encontros de 

Formação em todas as Regiões, que representam oportunidades para todas as cidades. 

 Informações sobre o MFC no Brasil? Acesse o portal do Movimento como referência: 

http://www.mfc.org.br 

 

 

 

Calendário do MFC-MG para 2018 

 Reunião do CONSELHO ESTADUAL ADMINISTRATIVO: PITANGUI, 3 e 4 de março 

 Reunião do CONSELHO ESTADUAL PLENO: DIVINÓPOLIS, 10 a 11 de novembro  

 ENCONTROS REGIONAIS DE FORMAÇÃO (Solicitados pelas Regiões) 

 Região 1: ITAÚNA, 6 de maio 

 Região 2: BARBACENA, 5 de agosto 

 Região 3: MONTE AZUL, 14-15 de abril 

 Região 4: GOVERNADOR VALADARES, 30 de setembro 
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E CONTINUA O MFC ATUANTE... 
 

 

Foram muitas as realizações do MFC de Minas Gerais nesses últimos quatro meses de 2018 e olha que o 

ano nem acabou ainda! Nossos parabéns e pedido de muitas bênçãos de Deus para a continuidade do 

trabalho! 

 

BARBACENA 

O MFC de Barbacena realizou seu 85º Encontro Conjugal, em 28 e 29 de outubro, com muita dedicação 

da equipe envolvida para acolher os dezessete casais participantes.  

 

 

 

BELO HORIZONTE 

Mais uma Noite Beneficente do MFC foi realizada pelo MFC de Belo Horizonte com grande participação 

de colaboradores para manutenção do trabalho na Casa Miguel Magone e Casa José Carlos.  

 

CONSELHEIRO LAFAIETE 

Nos dias 9 e 10 de setembro, o MFC de Lafaiete realizou o 1º Acampamento de Formação e Integração 
do grupo Crer Sendo Jovem que envolveu a discussão de temas variados como liderança, perdão e 
confiança em Deus. O evento teve dezoito jovens participantes e uma equipe que muito trabalhou para o 
acontecimento.  
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Em 21 de outubro, foi a vez da grande Festa das Crianças, que aconteceu no Batalhão da PMMG com 

mais de trezentas pessoas. Crianças do MFC, Pastoral da Criança, projeto Roda Moinho e Escoteiros, 

com o apoio dos “Voluntários da Gerdau”, Prefeitura Municipal e outros voluntários, puderam se divertir 

pra valer! 

 

 

 

GOVERNADOR VALADARES 

Aconteceu o 1º Retiro/Acampamento MAC (Movimento Adolescente Cristão) e MFC Jovem em 

Governador Valadares, nos dias 16 e 17 de setembro, com 33 participantes. O tema do evento foi “Sal da 

terra e luz do mundo” e contou com o trabalho das equipes-base da cidade para sua realização. 
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O MFC da cidade fez acontecer o seu 1º Encontro Conjugal dos tempos atuais com quarenta casais 

participantes em 21 de outubro. Além do crescimento típico dessas oportunidades, o evento inovou seu 

conteúdo por meio de depoimentos em vídeo de vários casais do MFC de outras partes do país, 

organizados pela Equipe de Coordenação da Cidade. 
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JANAÚBA 

 

Foi realizada, em setembro passado, a Feira Vocacional de Janaúba, que contou com a participação ativa 

do MFC da cidade. 

 

 

 

OURO PRETO 

Mais um Bazar do MFC aconteceu no último dia 5 de novembro, no bairro Santa Cruz, para ajudar no 

custeio do projeto Casa do Crer Ser. Novamente, a realização dos trabalhos no local onde o MFC atua 

facilitou o acesso do pessoal da comunidade.  
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PITANGUI 

O MFC de Pitangui promoveu dois eventos em sequência no mês de outubro: a Festa das Crianças e o 

Bingo do MFC, oportunidades de congraçamento e participação alegre. 

 

 

A PALAVRA DE FRANCISCO 
 
 

 
 

“Nesse momento particular da história do 

Brasil, é preciso que os cristãos assumam a 

responsabilidade de ser o fermento de uma 

sociedade renovada, onde a corrupção e a 

desigualdade deem lugar à justiça e 

solidariedade.”  

(Papa Francisco, na carta de saudação ao Ano 
Nacional do Laicato, 26 de novembro de 2017) 




