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Local do Refeitório
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Corredor de Acesso ao Refeitório



Bebedouros
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Corredor de Acesso a Capela



Corredor de Acesso as Salas



Corredor de Acesso as Salas



Capela São João Bosco



Interior da Capela



Interior da Capela
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Fundo da Capela



Entrada do Teatro Dom Bosco



Elevador 



Interior do Teatro – 686 lugares



Palco/Tela Data Show



Teatro Ocupado
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Momento de Paz.



Oração da Família
Senhor
Nós vos louvamos pela nossa família e agradecemos a
vossa presença em nosso lar. Iluminai-nos para que
sejamos capazes de assumir nosso compromisso de fé na
igreja e de participar da vida de nossa comunidade.
Ensinai-nos a viver a vossa palavra e o novo mandamento
do amor.
Concedei-nos a capacidade de reconhecer nossas
diferenças de idade, de sexo, de caráter, para nos
ajudarmos mutuamente, para nos perdoarmos as
fraquezas, compreendermos nossos erros e vivemos em
harmonia.



Oração da Família

Dai-nos Senhor, boa saúde, trabalho com salário justo, e um lar
onde possamos viver felizes. Ensina-nos a tratar bem os mais
necessitados e pobres e dai-nos a graça de aceitar com fé a
doença e a morte quando se aproximarem de nossa família.

Ajudai–nos a respeitar e incentivar a vocação de cada um e
também daqueles que Deus chamar a seu serviço.

Que em nossa família reine a confiança, a fidelidade, o respeito
mútuo e que o amor nos una cada vez mais. Permanecei em
nossa família Senhor e abençoe o nosso lar hoje e sempre.

Amém.
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ORGANOGRAMA DO 20º ENA – Campo Grande-MS

Coordenação

Geral

Hospedagem

Transporte

Passeio

Recepção

Acolhida

Comunicação

Informática    

Secretaria

Liturgia Finanças Alimentação

Limpeza

Decoração

Social

Saúde

Bem-Estar

Feira do ENA

Informações

Jovens

Show

Vice Coordenação 
Rondonópolis/MT

Coordenações

Coordenação Geral – Infra Estrutura – Claudimar e Silvia – Milton e Catarina – Captação de Recursos – Zilda e Marcon

Vice-Coordenação Rodonópolis/MT – Neuzemi e Vando

Hospedagem – Sônia e Nelson – Mônica e Adnelson – Luiz e Luzia

Comunicação – Silvia e Claudimar – Nalva e Ercílio – Margarida e Carlos – Ana Luíza e Juarez – Fabiana e Alex 

Liturgia – Lia e Marcílio

Finanças – Catarina e Milton – Dalva e Audeval

Alimentação – Bel e Jorge 

Social – Adalberto e Sônia

Saúde e Bem-Estar – Lilian e Marcelo

Jovens – Thaiana



Tema: O MFC e sua prática humanizadora. 
Lema: Não é o que você faz, mas quanto amor
você dedica no que faz que realmente
importa.

Santa Teresa de Calcutá.





Esperamos todos vocês com grandioso 
carinho.
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