
 

 

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 3ª reunião da Equipe de 

Metodologia e Conteúdo -20º ENA  

Data: 23/02/2018  Início: 20h  
 

Local: Vila Velha – ES Término: 22h 

Presentes: Freitas, Alivanir, Rubens, Rosana, Jose Liuth, Jane, José Milton, Nilmária, 

Fatima, José Carlos, Janete, Jael, Andreia, Milton Menezes, Catarina, Silvia, Valdimar, 
Ivana, de acordo com formulário de presenças anexo. 

Pauta: Acolhida/Momento de Espiritualidade, Informações Gerais. 

Na data e horário acima, a reunião foi iniciada com 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 agradecimento aos hospedeiros pela graça de acolher feito pelo 
casal Freitas e Alivanir. Foi feita a apresentação de todos os presentes na reunião. Jane fez uma 

dinâmica do silencio para homenagear Hirata, nosso irmão de caminhada, falecido e sepultado 
nesta data. Disse também que Hirata deixa um legado importante para todos nós, sua 

disponibilidade em servir, sua humildade, sua solidariedade e sua amizade sincera. Após um 
momento de silencio e orações, a palavra foi passada ao casal Coordenador Nacional Rubens e 
Rosana que agradeceram a presença e o empenho de todos e pelo entusiasmo na dedicação ao 

MFC. Jane solicitou a mudança de pauta em virtude do atraso de alguns participantes e foi 
atendida. Propôs o estudo do capitulo 6 de Amoris Laetitia e primeira parte do capitulo 7. Disse 

que irá preparar uma retrospectiva do que aconteceu em todos os ENA´s e repassar para as 
equipes base para que os mefecistas tenham conhecimento do que é um ENA. Ficou definido 
que aqueles que forem ao ENA, devem se preparar com leitura e discussões dos capítulos 6 e 

7 do livro “Amoris Laetitia”. Jane fez uma abordagem do que leu no capítulo 1 e disse que tem 
tudo a ver com as liturgias dos CONDIR´s, e fez uma proposta para substituir o capitulo 9 pelo 

capítulo 1. Fez uma apresentação geral da EMC, com as mudanças propostas e uma explanação 
de como toda informação que chega ou não chega até as Equipes Base. Jael falou da 

importância do capitulo 9 quanto a espiritualidade na família. Rubens reforça o que foi dito por 
Jael tendo em vista que a espiritualidade reforça a participação efetiva do cristão na sociedade. 
Alivanir concorda com o capítulo 9 como conhecimento de espiritualidade, no entanto, 

reconhece que liturgicamente o capítulo 1 atende melhor a construção do dia-a dia do ENA. 
Rubens alerta que a EMC deve estar atenta e ser assertiva em dizer o que quer com a Exortação 

do Papa Francisco. Perguntou se os representantes têm alimentado seus CONDIR´s com 
informações da preparação do ENA; se estão lendo as ATAS produzidas. Ivana falou das 
dificuldades de reproduzir o trabalho em sua região por motivo de envelhecimento do MFC do 

Amapá. Sua sugestão é utilizar o capitulo 1 como liturgia por estar melhor compreendido. A 
reunião do dia 23 de março foi encerrada as 22h e Rubens sugeriu que para o dia seguinte 

fosse iniciado com a leitura do ítem 7 da introdução ao livro “Amoris Laetitia”. No dia 24 de 
março, a reunião foi retomada as 8h com a oração da manhã de boas vindas e apresentação 
dos casais apoio Carlos e Solange, João e Lilia. Antes, porém, fora feito uma retrospectiva da 

primeira parte da reunião, ocorrida no dia 23/3, para poder alinhar as informações aos casais 
que chegaram após o início da mesma. Os trabalhos foram reiniciados por Rubens lendo uma 

frase “comunicação não violenta”(Marshal) e do livro “A parte que me falta” (Fernando Takai). 
Rosana fez a leitura do item 320 e 1320 do livro Amoris Leatitia e Rubens fez uma dinâmica 
em cima do assunto que afirma: “Estar completo é ajudar o outro a seguir em frente na jornada 

da vida”. Rubens entregou o formulário “ Levantamento de Perfil” para o apresentador dos 
projetos de cada CONDIR. Jane entregou os roteiros para apresentação dos projetos; roteiro 



para acompanhamento das crianças. Sugeriu que o primeiro contato (quebra gelo) com as 
comunidades seja feito pelos jovens e desta forma nasceria o nome da comunidade e que 

inicialmente no ato da inscrição a comunidade só teria um número. Miltão alertou que os nomes 
das comunidades já foram escolhidos pela equipe de infraestrutura. Jane disse que o conteúdo 
das crianças ainda está em construção e mais uma vez chamou atenção para o roteiro do 

projeto a ser apresentado. Disse que neste ENA, o trabalho das comunidades será analisar cada 
projeto e readequar para realidade de cada cidade. Jane fez uma exposição de sugestão do 

roteiro para que depois a EMC tire as dúvidas. Para a apresentação das crianças, Jane pede a 
atenção e que fiquemos atentos as anotações pois no período da tarde a EMC irá falar dos 
projetos apresentados e discutir as observações que foram feitas das apresentações das 

crianças. A EMC deverá estar atenta a tudo, visitando as comunidades todos os dias e verificar 
se todo trabalho está sendo realizado a contento. Fará apenas observações. Jane convidou 

Andréia de Maringá para aproveitar a oportunidade do ENA para preparar seu trabalho de 
doutorado. A equipe de Infraestrutura fez algumas observações sobre o que já está disponível 
e providenciado em Campo Grande MS. Disseram que a parte mais difícil está sendo a questão 

da hospedagem devido o pequeno número de mefecistas porém, tudo ficará resolvido com a 
ajuda de outros movimentos existentes na cidade. Quanto aos jovens, a idéia é hospedá-los 

em um único local. Chamaram a atenção para a quantidade de pessoas por sala para não 
atrapalhar o aproveitamento. A comunidade das crianças deve ser dividida em duas também. 
A preocupação é a sexta feira pois o contrato foi fechado até quinta feira porém, a equipe vai 

conversar com a direção Salesiana para solução porém, alertam para que o ENA termine na 
quinta feira. Informaram também que o casal que inicialmente iria trabalhar com as crianças, 

não fazem mais parte do MFC e que estão vendo outro casal para substituí-los. Jane sugeriu 
incluir a Andréia neste trabalho com as crianças o que foi aceito. Sugeriu também buscar 
pessoas, tipo cuidadoras de crianças para ajudar nos trabalhos. Foi sugerido procurar 

universitários para estas funções. Jael alertou que se a cidade não tiver estrutura para a 
quantidade de inscritos propostos, que se manifestem para que a EMC reavalie a quantidade 

de inscrição. Quanto ao turismo, Jael chamou a atenção, pois, nem todos aderem e para se 
evitar gastos, a cidade deve fazer sua avaliação para evitar gastos desnecessários, a exemplo 

de Maringá no 19º ENA. Quanto ao dia do turismo, Miltão sugere manter na sexta feira e que 
como a cidade não oferece muita opção de turismo, seja incluído na ficha de inscrição proposta 
para passeio turístico na região de Bonito, porém por conta do participante. O interessado 

compraria o pacote diretamente da agencia de turismo que estará disponível no local do evento, 
por preços mais acessíveis. A proposta foi aceita por todos. José Milton sugeriu que sejam 

selecionados apenas 6 projetos em função de ter diminuído um dia do ENA,o que foi aceito. 
Rubens sugere que a inscrição para o ENA termine 2 meses antes evento, o que foi aceito por 
todos, muito embora sabemos que na prática é diferente. Ficou definido que a AGN termine na 

5ª feira. Ficou definido também que no bazar só serão aceitos produtos produzidos por 
Mefecistas. A EMC, Coordenação Nacional e Infraestrutura chamam a atenção para orientar aos 

inscritos que não levem produtos para vender para hospedeiros, tais como: perfumes,rifas, 
produtos produzidos por estes, etc. Quanto ao tempo de parada para o cafezinho (biscoito e 
café), ficou definido que será servido na comunidade ou na porta para se evitar perda de tempo, 

muito embora se reconheça que este momento é o espaço para a troca de informações entre 
os participantes. Nilmária disse que está motivando os jovens a nível Brasil para que se tenha 

uma participação bem expressiva. Quanto a hospedagem dos jovens no mesmo local ela não 
acha uma boa ideia pois, já tiveram experiência negativa quanto a isso e prefere que os jovens 
fiquem nos hospedeiros a exemplo dos adultos. A equipe de Infraestrutura vai levar a proposta 

de Nilmária mas não garantem que será assim. Foi apresentado o cartaz com a logomarca do 
20º ENA e explicado cada foto e ou item inserido na logomarca. A equipe de Infraestrutura 

ficou de disponibilizar essas informações no site do MFC. Para fins de estudo pré ENA, serão os 
capítulos 6 e 7 Amores Laetitia. Jane irá se reunir com padre Adenilson para preparar o material, 
sendo que a EMC também deverá se empenhar para montagem. A sugestão de Rubens é que 

cada Mefecista que já tenha ido a um ENA faça um vídeo de 30 segundos dizendo “qual a 
importância do ENA que você participou”  e encaminhar para contato@mfc.org.br .A EMC 

mailto:contato@mfc.org.br


estabeleceu uma data para entrega do videos : 1º Semestre de 2018 – retrospectiva ENA´s 
– encaminhar para CONDIR e este fica responsável de encaminhar aos estados e os estados 

ficam responsáveis de encaminhar ás cidades, assim respectivamente; a EMC fica responsável 
para acompanhar e cobrar. 2º Semestre de 2018: preparação e envio dos textos “Amoris 
Laetitia. Após ouvir todos os presentes, ficou definido que será utilizado o Capitulo 1º para as 

liturgias dos CONDIR´s que deverá estar em consonância com seus projetos. Os momentos 
folclóricos devem ser apresentados na entrada das delegações e nunca nas liturgias. Cada 

CONDIR deverá preparar sua liturgia e encaminhar para EMC. A vertente do capitulo 1 pode 
mudar para o capitulo 9 caso o projeto apresentado force a isto. Jane reforça a atenção sobre 
as funções das equipes envolvidas. Rubens teceu algumas considerações sobre o perfil do 

apresentador do projeto, sendo que este deve participar de todo momento construtivo do 
mesmo. O representante da EMC do CONDIR também deverá estar a par de todo projeto e, 

caso não possa estar presente na montagem, a equipe deverá repassar para este o que ficou 
definido. Ficou definido que na AGN terá a participação de um representante dos jovens com 
direito a voz e voto. Rubens sugeriu que a pauta das reuniões seja encaminhada com 

antecedência para os membros da EMC. Ficou definido que durante o ENA a equipe EMC se 
reunirá sempre após o jantar para uma avaliação do dia. Ficou definido que a AÇÃO CONCRETA 

será preparada pela equipe de Infraestrutura e repassada para EMC com certa antecedência. 
Rubens aproveitou a oportunidade nesta reunião para cobrar nosso compromisso quanto ao 
ENA: Prazos, transparência, dia nacional da contribuição, rifa distribuída, etc). Jane informou 

que neste ENA tudo obedecerá a um único padrão. Ficou definido que os projetos de cada 
CONDIR deverão ser encaminhados diretamente ao SENFOR Nacional. Jose Carlos SENFOR 

nacional ,disse que ainda não recebeu projetos dos seguintes estados: AP, PR, PA, SE, RJ. Ficou 
definido que todos os projetos serão aproveitados e aqueles que não forem apresentados 
poderão ficar expostos no local do evento. Conforme já discutido em reunião anterior, ficou 

reforçado que as vagas serão distribuídas da seguinte forma: adultos: Norte 50 vagas; Sul 100 
vagas; Sudeste 100 vagas; Nordeste 100 vagas; Centro Oeste 50 vagas. Os jovens terão 160 

vagas e as crianças(com critérios pré-estabelecidos) 40 vagas. Os jovens irão decidir a 
distribuição das 160 vagas nos CONDIR´s. As crianças serão do local do evento e/ou aquelas 

que por ventura viajarem com os pais. Rubens e Rosana, agradeceram a acolhida e o empenho 
da EMC e se retiraram pois tinham um outro compromisso pelo MFC em Governador Valadares 
– MG. Ficou decidido que todos os projetos serão repassados para Jane e José que farão a 

formatação dentro de um só padrão de apresentação, sem cortes, e enviará para leitura da 
EMC. Ficou decidido que haverá uma reunião da EMC por Skype para definição dos projetos 

escolhidos para apresentação. O prazo de envio dos projetos é 15/3/18. A vídeo conferencia 
por skipe acontecerá até 15/04/2018, e Jane irá avisar no grupo whatsap EMC. José Carlos, 
SENFOR, solicitou para Alivanir verificar se Rio de Janeiro e Minas Gerais apresentaram o 

projeto INFA. Alivanir irá verificar com Cacilda e Laercio, Luizinho e Joice. Jane fez um repasse 
na programação e após a troca de idéias, ficou definido que somente 6 projetos serão escolhidos 

para apresentação, independente de região. A  EMC irá estabelecer cronograma, com tempo 
determinado de visitas ás comunidades. A Ação Concreta será na Quinta Feira em local e tema 
a ser definido pela Infraestrutura. José Milton questionou o que este ENA vai produzir. Foi 

respondido que os frutos deste ENA são os projetos. Jane, Jose e Padre Adenilson irão preparar 
as provocações para que o líder possa conversar com as comunidades ligando os capítulos 

estudados no Livro “Amores Laetitia” e os projetos apresentados. E nada mais tendo a tratar, 
a reunião foi encerrada ás 17h, e eu, José Freitas, transcrevi esta ATA que após lida e aprovada, 
vai por todos os presentes assinada. 
 
 

 

 
 


