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EDITORIAL  

SUPERAR A VIOLÊNCIA É TAMBÉM CONSTRUIR O REINO 

Há poucas semanas, celebramos a maior festa do Cristianismo, a ressurreição do Senhor Jesus 

Cristo. Ainda nesse espírito de alegria e também embalados pela reflexão feita ao longo da 

Campanha da Fraternidade, lembramo-nos da necessidade urgente de superação da violência.  

Invariavelmente as notícias de todos os dias insistem em destacar os horrores atuais da sociedade 

brasileira, marcada por práticas de injustiça contra a fração menos favorecida da população e 

também contra aqueles que a defendem. Muitos cristãos sentem-se desorientados diante de um 

cenário de sofrimento exibido como se fossem normais. São desabrigados pelas chuvas e 

deslizamentos, doentes não atendidos em hospitais, escolas sem recursos para sua manutenção 

decente e tantos outros.  

Todas essas são formas de violência que precisam ser vencidas, a menos que estejamos tranquilos 

apesar de tudo. Nunca é demais repetir que a atitude cristã requer comprometimento com a 

construção do Reino que Jesus nos veio anunciar.  

Na oração que rezamos durante o período da quaresma, dizíamos: “Derrama sobre nós o Espírito 

Santo, para que, com o coração convertido, acolhamos o projeto de Jesus e sejamos construtores 

de uma sociedade justa e sem violência, para que, no mundo inteiro, cresça o vosso Reino de 

liberdade, de verdade e de paz”. Na expectativa da chegada de Pentecostes, quando nascia 

formalmente a Igreja pela ação do Espírito Santo, podemos buscar inspiração no trabalho 

missionário dos apóstolos, motivados pela tarefa de todos os cristãos: a evangelização, ou seja, o 

anúncio e a vivência da Boa-Nova! 

É exatamente por meio dessa prática do Evangelho que acontece a construção do Reino de Deus. 

Leigos e leigas estão, neste Ano Nacional do Laicato, sendo especialmente convocados a ouvir 

com atenção o chamado do Senhor: “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). 

 

EQUIPE DE COORDENAÇÃO ESTADUAL DO MFC DE MINAS – 2016-2019 

 

MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO
 



2 

 

 
ENCONTRO REGIONAL DE FORMAÇÃO EM MONTE AZUL 
 

A simpática cidade de Monte Azul, no Norte de Minas, sediou o Encontro Regional de Formação da 

Região Três do MFC das Minas Gerais, no último dia 14 de abril.  

Cento e setenta e seis pessoas de Espinosa, Janaúba, Mamonas, Mato Verde, Monte Azul, Porteirinha e 

Vale das Cancelas/Grão Mogol lá estavam com muito interesse, alegria e entusiasmo. Fábio e Magda 

estiveram presentes pela Equipe de Coordenação Estadual. O evento teve início às 13 horas e foi 

encerrado por volta das 19 horas. Alguns ficaram na cidade e participaram da Santa Missa na Paróquia 

Nossa Senhora das Graças no domingo de manhã. 

 

Como de hábito nas oportunidades de formação, houve duas partes no trabalho. A primeira abordou o 
Movimento Familiar Cristão como instrumento de evangelização, envolvendo sua criação, constituição, 
estruturação, finalidades; sustentação financeira, ações desenvolvidas, dentre outros tópicos. Apesar de já 
conhecida pelos participantes há mais tempo no MFC, essa informação é sempre necessária para quem 
ainda não conhece o nosso Movimento. Importantes questões foram formuladas pelos presentes, criando 
oportunidade para esclarecimento de dúvidas. A segunda parte abordou o tema central: 
Comprometimento do cristão com a construção do Reino, discutido em seis grupos de trabalho, que 
apresentaram o resultado de suas discussões ao plenário, para aprendizado e benefício de todos. 
Paralelamente à reunião dos grupos, a Coordenação Estadual se reuniu com todas as Coordenações das 
Cidades para repassar informações importantes sobre as decisões do Conselho na reunião de Pitangui, em 
março último.  
 

 

 

 

 

Coordenadores de Cidades da Região Três 
do MFC-MG e Coordenação Estadual. 

Carinhosa acolhida a todas as 
cidades no Encontro de Formação 
em Monte Azul. 

Um recorde de participantes em Encontros de 
Formação Regionais do MFC de Minas. 
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Após a conclusão do trabalho de formação, o MFC de Monte Azul do apresentou interessante peça teatral 

sobre a pessoa humana e a salvação em Jesus Cristo, bastante aplaudida pela assembleia. Na sequência, 

houve homenagens da Equipe de Coordenação daquela cidade às demais presentes. Concluindo o dia, um 

animado e saboroso jantar, embalado por música de qualidade, fechou o evento com chave de ouro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confraternização final do Encontro 
de Formação. 

Grupos de trabalho debatendo 
exemplos de comprometimento cristão. 

Criativa peça de teatro encenada pelo pessoal do MFC 
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REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL – PITANGUI  
 

O Conselho Estadual do MFC de Minas Gerais realizou sua reunião administrativa nos dias 3 e 4 de 

março no Salão Paroquial da Igreja do Sagrado Coração de Jesus da histórica cidade de Pitangui, que se 

disponibilizou prontamente para sediar o evento e generosamente acolheu todos com um almoço na 

chegada. 

O total de presentes repetiu o recorde em reuniões dessa natureza alcançado em Governador Valadares, 

março de 2017, com sessenta e sete participantes das cidades de Astolfo Dutra, Conselheiro Lafaiete, 

Divinópolis, Governador Valadares, Itaúna, Janaúba, Juiz de Fora, Ouro Preto, Pitangui, São João del-Rei 

e São Gonçalo do Pará, mais seis componentes da Equipe de Coordenação Estadual e a Coordenadora 

Regional de Jovens do Condir Sudeste. Parabéns (!!!) a todos pelo esforço em comparecer, enfrentando as 

cansativas distâncias das nossas estradas mineiras.  Que Deus os recompense, fortalecendo-os cada vez 

mais no trabalho de evangelização!  

Dentre os vários assuntos tratados na reunião do Conselho, destacamos: 

- Levantamento de potenciais candidatos para o processo eleitoral de sucessão da atual Coordenação 
Estadual a ser realizado no terceiro trimestre de 2018, para o qual é importante que cada Coordenação 
de Cidade se prepare, discutindo previamente o assunto com suas equipes-base. 

- Responsabilização das cidades pelas assinaturas das revistas Fato e Razão para as equipes-base. 

- Revisão cadastral de filiados nas cidades (a ser realizado pelas Coordenações de Cidades até 
junho/2018). 

- Apresentação do Secretariado de Finanças, abordando a situação financeira atual do MFC–MG e 
itens específicos discutidos e votados pelos conselheiros, como, por exemplo, as questões de valores do 
Dia Nacional da Contribuição (DNC) e da venda de rifas como suporte para o 20º ENA.  

- Preparação para o 20º Encontro Nacional (julho/2019), sendo que as Coordenações de Cidades 
devem definir seu interesse em participar para organização da ida da delegação de Minas Gerais. 

- Informações gerais sobre acontecimentos de âmbito regional e nacional do MFC. 

- Comunicação entre Coordenações das Cidades e Equipe Estadual. 

- Atualização do calendário de atividades do MFC-MG em 2018 (vide abaixo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 26 de agosto 

 Região 3: MONTE AZUL, 14 de abril 

 Região 4: GOVERNADOR VALADARES, 30 de setembro 
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RECADO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL 
 

 A partir de maio de 2018, o envio de cartões de felicitações pelos aniversários dos participantes do 

MFC-MG será feito de forma virtual, isto é, por meio de e-mails para os Coordenadores de Cidades 

que deverão encaminhá-los. Esta é uma das iniciativas para redução de gastos e fortalecimento do 

caixa 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. 

 Atenção, Coordenadores! Está programado para 14 e 15 de julho próximo o I Encontro de Jovens 

em Conselheiro Lafaiete, organizado pelo grupo Crer-Sendo Jovem. É uma ótima oportunidade para 

estimular a força jovem do Movimento Familiar Cristão em Minas.  

Coordenadores de Cidades reunidos em grupos discutindo sobre indicações de nomes para o 
processo de sucessão da Coordenação Estadual do MFC-MG. 

Delegação do MFC de Governador 
Valadares que foi a Pitangui e 
Equipe de Coordenação Estadual.  
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 O MFC Nacional criou a possibilidade de cadastramento de filiados via portal do MFC. Estamos 

aguardando que cada Coordenação de Cidade efetive sua revisão cadastral (até junho/2018) para 

enviarmos as orientações gerais. 

 O Secretariado Nacional de Formação (Senfor) pede sugestões de temas a todas as cidades onde o 

MFC atua. Insistimos para que os Coordenadores enviem pelo menos uma sugestão à Coordenação 

Estadual assim que possível. 

 Como já é do conhecimento de todos, 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. Já é 

tempo de pensar sobre o interesse em fazer parte da delegação de Minas Gerais. Por favor, não 

deixem para tratar do assunto na última hora.  

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

http://www.mfc.org.br 

 

 

E CONTINUA O MFC ATUANTE... 
 

 

Inúmeras ações do MFC de Minas Gerais marcaram os quatro primeiros meses de 2018. Nossos 

calorosos parabéns e pedido de bênçãos de Deus para o fortalecimento e perseverança de todos! Obrigado 

aos Coordenadores de Cidades que enviam as informações a fim de partilharmos com os demais 

participantes. 

 

CONSELHEIRO LAFAIETE 

Aconteceu em Conselheiro Lafaiete o 65º Encontro Conjugal do MFC, nos últimos 7 e 8 de abril. Vinte e 

oito casais participaram, alimentando a renovação constante do Movimento na cidade. 

 

 

 

 

 

O MFC de Conselheiro Lafaiete inova com mais um belo trabalho, o projeto Vida em 

Movimento, voltado para o pessoal com mais décadas de existência. 
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GOVERNADOR VALADARES 

 

Parabéns ao MFC de Governador Valadares que comemorou, em janeiro último, seus quarenta e cinco 

anos de existência! Que Deus os continue abençoando e inspirando para continuarem firmes no 

trabalho de evangelização! 

 

 

Está firme a parceria do MFC da cidade com a paróquia São João Batista no serviço 

de catequese para quarenta e duas crianças na sede do Movimento, onde também 

continuam as atividades de artesanato e de aulas de karatê. 

 

O MFC de Governador Valadares 

realizou, em 28 de janeiro, o  

Encontrão2018  #juventudeMFC na 

paróquia de São Raimundo. O 

evento contou com sessenta e seis 

jovens e adolescentes participando e 

o fundamental suporte das equipes-

base da cidade. Segue firme com o 

Movimento Adolescente e MFC 

Jovem. 
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Na manhã do domingo, 25 de 

fevereiro, aconteceu mais uma 

edição do Encontro Pais e Filhos, 

promovido pelo MFC da cidade, 

desta vez conduzido pelo casal 

Rubens e Rosana, coordenadores 

nacionais do Movimento. Mais de 

quarenta famílias participaram dessa 

oportunidade de revisão e 

fortalecimento do vínculo familiar. 

No dia 14 de abril, mais de trezentas 

pessoas marcaram presença em um 

grande evento promovido pelo MFC 

da cidade, com barraquinhas, bingo e 

boa música ao vivo, como ótima 

iniciativa para ajudar na manutenção 

dos trabalhos do Movimento e 

ampliar sua divulgação na 

comunidade. 

O quarto passeio ciclístico Família 

em Movimento teve lugar no último 

21 de abril, como já se tornou 

tradição do MFC de Governador 

Valadares, reunindo centenas de 

pessoas. Desta vez, com direito a 

reportagem especial de uma grande 

rede de televisão (!) 
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MAMONAS  

 

 

 

 

 

OURO PRETO 

 

PITANGUI 

 

 

O MFC de Mamonas mantendo-se ativo nas manifestações religiosas e 

colocando em prática o compromisso cristão por meio do trabalho de 

reconstrução de moradia na zona rural da cidade. 

O MFC de Ouro Preto ampliou a 

participação de crianças e 

adolescentes no Projeto Casa do 

Crer Ser para mais de trinta 

inscritos em 2018.  

 

O MFC de Pitangui trabalhando 

pela família em uma reflexão para 

casais realizada no dia 14 de 

março. 
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RESENDE COSTA 

 

 

 

 

VALE DAS CANCELAS 

 

 

 

O MFC de Resende Costa continua 

firme na preparação de noivos para o 

casamento. Nos dias 10 e 11 de 

março foi realizado Encontro de 

Preparação com a presença de vinte 

e cinco casais. 

Durante a última quaresma, o MFC 

da cidade realizou cinco vias-sacras 

da família nos bairros. 

Confraternização do MFC de Vale das Cancelas. 
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A PALAVRA DE FRANCISCO 
 

 

 
 

“Às vezes, infelizmente, as ideologias levam-nos a dois erros nocivos. Por um lado, o erro 
dos cristãos que separam estas exigências do Evangelho do seu relacionamento pessoal 
com o Senhor, da união interior com Ele, da graça. Assim transforma-se o cristianismo 
numa espécie de ONG, privando-o daquela espiritualidade irradiante que, tão bem, 
viveram e manifestaram São Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, Santa Teresa de 
Calcutá e muitos outros. A estes grandes santos, nem a oração, nem o amor de Deus, nem 
a leitura do Evangelho diminuíram a paixão e a eficácia da sua dedicação ao próximo; 
antes pelo contrário... 

Mas é nocivo e ideológico também o erro das pessoas que vivem suspeitando do 
compromisso social dos outros, considerando-o algo de superficial, mundano, 
secularizado, imanentista, comunista, populista; ou então relativizam-no como se houvesse 
outras coisas mais importantes, como se interessasse apenas uma determinada ética ou um 
arrazoado que eles defendem. A defesa do inocente nascituro, por exemplo, deve ser 
clara, firme e apaixonada, porque neste caso está em jogo a dignidade da vida humana, 
sempre sagrada, e exige-o o amor por toda a pessoa, independentemente do seu 
desenvolvimento. Mas igualmente sagrada é a vida dos pobres que já nasceram e se 
debatem na miséria, no abandono, na exclusão, no tráfico de pessoas, na eutanásia 
encoberta de doentes e idosos privados de cuidados, nas novas formas de escravatura, e 
em todas as formas de descarte. Não podemos propor-nos um ideal de santidade que 
ignore a injustiça deste mundo, onde alguns festejam, gastam folgadamente e reduzem a 
sua vida às novidades do consumo, ao mesmo tempo que outros se limitam a olhar de 
fora enquanto a sua vida passa e termina miseravelmente”. 

(Papa Francisco, Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, 19 de março de 2018, Capítulo III, 100-101) 

(https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#As_ideologias_que_mutilam_o_coração_do_Evangelho) 


