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Aos 15 (quinze) dias do mês de setembro de 2017 na Cidade de Macapá-AP,
foi aberta a 3a Assembleia Ordinária do CONDIN convocada no horário
regimental, estando presentes os Coordenadores Nacionais e Coordenadores
do CONDIR Nordeste Rubens Carvalho e Rosana Neves, o vice-coordenador
Nacional e do CONDIR Nordeste Gilson, o coordenador do CONDIR Sudeste
Duzinho, os coordenadores do CONDIR Centro-Oeste Leandro e Lúcia
Resende, os coordenadores do CONDIR Sul Zeno e Vilma, os coordenadores
do CONDIR Norte Gomes e Deise, coordenadores estaduais, secretários e
tesoureiros do CONDIR Norte, Mfcistas de Macapá e membros do secretariado
nacional. Foi aberta a Reunião pelos Coordenadores do CONDIR Norte Gomes
e Deise, os quais deram as boas-vindas e falou do prazer em está recebendo
os amigos mfcistas de todo o Brasil. Em seguida o Rubens passou a detalhar o
cronograma das atividades dessa 3a Assembleia Ordinária, o qual já foi
enviado antecipadamente aos coordenadores regionais. Em seguida o Rubens
solicitou que o Felipe secretário executivo fizesse a leitura da ata da 2a

Assembleia Ordinária realizada em Curitiba. Após a leitura da ata o Rubens
informou que solicitou a todos os CONDIR's e ao secretariado nacional que
fizessem uma avaliação desse primeiro ano de gestão, avaliando tanto a
coordenação nacional como todo o seu secretariado, a qual foi feita e
compilada. Após a apresentação do resultado das avaliações, o Rubens
efetuou a entrega de uma via a cada coordenador dos CONDIR's. Em seguida
o Rubens convidou a Rosário para lê a nomeação do Reverendo Padre Gerson
de Jesus Bittencourt para ser Assessor Eclesiástico do Conselho Diretor
Nacional do Movimento Familiar Cristão pelo Arcebispo Metropolitano da
Arquidiocese de Vitória da Conquista Dom Frei Luís Gonzaga Silva Pepeu. A
Rosário leu ainda o Termo de Posse do Padre Gérson, o qual foi assinado pelo
casal Coordenador Nacional Rubens de Oliveira Carvalho e Rosana Andrade
Neves e pelo Colegiado de Coordenação da cidade de Vitória da Conquista-BA
Fernando Osório de Azevedo Barreto e Carlos António Almeida Santos. Após a
leitura o Rubens convidou o Padre Gérson para fazer o primeiro momento de
formação e espiritualidade da reunião do CONDIN que trabalhou o tema do
Unidos em oração à luz da Páscoa da Exortação Apostólica Amores Laetitia.
Após o momento de espiritualidade com o Padre Gerson, o Rubens convidou o
CONDIR Nordeste para fazer a oração da noite. Após a oração do CONDIR
Nordeste o Othon do CONDIR Norte deu os avisos da noite e reforçou a
necessidade do cumprimento do horário no sábado. Em seguida para encerrar
a noite o Kteber do SENJOV fez um lindo momento de reflexão. Os trabalhos
do sábado 16 foram abertos as 08 horas com a oração da manhã que foi
dirigida pelo CONDIR Sudeste, que fez a Oração da Sabedoria. Em seguida o
Rubens passou a discutir a pauta da Assembleia do CONDIN, reforçando a
estrutura organizacional, do reforço da Teia, criação da Equipe Nacional de
Ação e Política Social, a qual terá o papel de avaliar e se posicionar, caso seja
o entendimento, sobre temas relacionados a família e a política social, detalhou
as ações desenvolvidas nos últimos meses, falou sobre a importância de
alimentação do Portal (hot site, família MFC), deu as notícias Zonal 03, da
AGLA, da CNLB, falou da Execução orçamentaria 2017 e orçamento 2018,
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Contabilidade e Conselho Fiscal, rifa e DNC. Rubens passou a falar do
secretariado Nacional, o qual está todo preenchido e trabalhando a todo vapor,
porém, ainda está faltando o preenchimento da Teia por parte dos CONDIR's.
Gomes informou que o que estava faltando no CONDIR Norte foi preenchido
com Assis e Dinha participando do SENEN e Padre Aldenor do SENESP.
Rubens ressaltou a necessidade do complemento da Teia por parte dos
CONDIR's e dos Estados, explicando a necessidade da formação da teia para
completar o secretariado de cada CONDIR e do Estado, possibilitando assim
que os secretários nacionais desenvolvam a metodologia de trabalho planejado
para a gestão 2016 a 2019. Em seguida o Rubens passou a falar sobre a
importância de utilização da marca oficia! do movimento, visando criar uma
identidade visual do nosso movimento. Rubens aproveitou para entregar uma
cópia do manual de aplicação da marca, o qual também se encontra disponível
no portal do MFC. Em seguida o Rubens trouxe para votação também uma
padronização do nome do ENA e da fonte a ser utilizada no nome, sendo a
aprovada por unanimidade a fonte que foi utilizada no ENA de Maringá e a cor
do CONDIR da cidade que estiver sediando o encontro. Em seguida a Ivana
Contente representante do CONDIR Norte da equipe de Metodologia do ENA
passou a ler o Tema e o Lema do 20° ENA, que são: Tema: "O MFC e a sua
prática humanizadora"; e o Lema: "Não é o que você faz, mas quanto amor
você dedica no que faz é o que realmente importa" - Madre Tereza de Calcutá.
Em seguida o Rubens convidou o Miltão para falar como anda o trabalho da
equipe de infraestrutura do 20° ENA, informou que já foram celebrados os
contratos de alugueis do Teatro, do Colégio Salesiano Dom Bosco, locação de
som e todos os contratos necessários para o 20° ENA, tendo inclusive sido
pago 50% do valor contratado. Miltão ressaltou o trabalho da venda das rifas e
do Dia Nacional de Contribuição. Miltão informou que os balancetes da
prestação de contas do CONDIN estão disponíveis no portal do MFC, entrando
no link transparência, depois SENFIN e será exposta as prestações de contas
de agosto de 2016 a agosto de 2017. Em seguida Rubens passou a ressaltar a
necessidade de envio dos eventos e realizações das cidades para alimentação
do portal. Ressaltou, que o CONDIR Centro-Oeste está alimentando tão bem o
portal que está sendo criado um porta! exclusivo para o Centro-Oeste e a ideia
é se criar um para cada CONDIR. Após o Rubens passou a falar sobre o
encontro da Zonal 03 que se realizou de 26 a 29 de abril em Buenos Aires e
sobre a AGLA que será realizada no período de 03 a 05 de novembro de 2017
na República Dominicana e elegerá o novo SPLA (Secretariado Latino
Americano), informou que como o Brasil decidiu não apresentar nenhum
candidato o CONDIN aprovou o apoio do Brasil ao casal Marcos e Alycia dó*
Paraguai. Em seguida foi feita uma pausa para o lanche. Ao retornar do lanche,
o Rubens convidou o Padre Rafael Fornasier para fazer o segundo momento
de formação com o tema "Qual é a grande novidade proposta pelo Amoris
Laetitia". Padre Rafael começou se apresentando e informando que o texto do
Amoris Laetitia está disponível em todas as livrarias e na internet, falou que a
sua elaboração iniciou em 2013 com a distribuição e coleta de um questionário
que foi enviado para todas as paróquias do Mundo e o documento só foi
concluído em 2016, ou seja, 03 anos depois do início de sua elaboração.
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Ressaltou que o tema é muito amplo para se trabalhar em um único momento,
mas que o objeto será fazer uma provocação sobre o tema. Enfatizou que o
Papa Francisco reafirmou a indissolubilidade do sacramento do matrimónio. A
Amoris Laetitia ressalta que "A alegria do amor que se vive nas famílias é
também o júbilo da igreja". Padre Rafael passou a resumir os capítulos, e
assim o fez: Capítulo primeiro: "A luz da palavra", O Papa articula a sua
reflexão a partir das sagradas escritura a luz da palavra; Capítulo segundo: "A
realidade e os desafios das famílias"; Capítulo terceiro: "O Olhar fixo em Jesus:
a vocação da família"; Capítulo quarto: "O amor no matrimónio"; Capítulo
quinto: "O amor que se torna fecundo"; Capítulo sexto: "Algumas perspectivas
pastorais" O Papa aborda algumas vias pastorais que orientam para a
edificação de famílias sólidas e fecundas de acordo com o plano de Deus e
voltadas para tratar os complexos problemas atuais das famílias; Capítulo
sétimo: "Reforçar a educação dos filhos"; Capítulo oitavo: Acompanhar,
discernir e integrar a fragilidade". O capítulo oitavo representa um convite à
misericórdia e ao discernimento pastoral diante de situações que não
correspondem plenamente ao que o Senhor propõe. O Papa usa aqui três
verbos muito importantes: acompanhar, discernir e integrar, os quais são
fundamentais para responder; E o capítulo nono: "Espiritualidade conjugal e
familiar". Padre Rafael fez questão de enfatizar que a Amoris Laetitia não traz
nenhuma doutrina nova e sim um olhar novo sobre a doutrina da Igreja.
Incentivou a leitura do documento da CNBB de agosto de 2017 o qual vem
como subsídio para a Igreja acolher a Exortação Amoris Laetitia, ele faz parte
da coleção Sendas, da edição CNBB e traz temas como: "A família como um
dom"; A conversão pastoral em Amoris Laetitia"; "Ideias chaves da Amoris
Laetitias"; "Serviços pastorais"; "Pistas para o discernimento", entre outros. Em
seguida o Rubens passou a apresentar as propostas de trabalho de todo o
secretariado. As propostas do SENEN: Encontro de 02 dias; Encontro de 01
dia; Nucleação à partir dos Encontros de Noivo; Reencontro Conjugal e
Encontros de Famílias. As propostas do SENFIN: Normatização e adequação
dos prazos para documentação; Cadastro de Imóveis; Transparência em todos
os níveis; DNC - Rifa (Fundo de participação); Formação de Equipes do
Financeiro, a qual já tem uma capacitação para elaboração de projetos, a qual
ocorrerá no dia 11 de novembro de 2017 em Belo Horizonte. As propostas do
SENPLAN são. Realizar anualmente Censo Nacional do MFC, com a finalidade
de registrar por CONDIR, por Estado e por Cidade o número de equipes e
Mefecistas no Brasil (cadastro FAMÍLIA MFC); Criar mecanismo de aferição
anual do censo para verificação a evolução do MFC no Brasil; Trabalhar em
conjunto com o CONDIN para elaborar o calendário nacional das reuniões do
CONDIN, dos CONDIR's e dos Conselhos Estaduais. As propostas do
SENJOV são. Encontros Regionais de Formação; Capacitação de Formadores
de Jovens; Espiritualidade da Juventude; Apresentar elementos para compor o
Regimento interno com as ações do SENJOV e a Caravana do SENJOV. Após
a apresentação do plano de trabalho do secretariado nacional o Rubens
concluiu a apresentação e convidou o CONDIR Centro-Oeste para a realização
da Oração da Fartura. Após o retorno do almoço o Rubens convidou o
CONDIR Norte para fazer a oração do trabalho, em seguida o Padre Gerson
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passou a detalhar a proposta de trabalho do SENESP para 2018 e 2019. O
objetivo geral é manter viva a espiritualidade no MFC na sua mais ampla
expressão, nas suas mais diversas esferas de participação estimulando o
acolhimento e formação continuada. Identificar necessidades do nosso tempo e
propor açoes que tenha a capacidade de promover a dignidade da pessoa
humana e ao fortalecimento da fé dos MFCistas de todo o Brasil. Detalhando a
proposta de trabalho que consiste em formar a equipe do SENESP em 2017 e
para 2018 e 2019 será: Capacitar a equipe do SENESP; Desenvolver projeto
comum de espiritualidade; Desenvolver subsídios para equipes base;
Desenvolver subsídios para equipes bases do 20° ENA; Realizar 1° Encontro
de Assessores Eclesiásticos do MFC Brasil e neste trazer todos os Assessores;
Fortalecer o Carisma do MFC; Trabalhar o Eis o MFC; as suas Áreas de
atuação; a Vivência do carisma e finalidades do MFC; trabalhando uma
espiritualidade e fé imersas na casa comum e acelerar a aplicação do ESPERE
Brasil. Em seguida o CONDIR Sul passou a fazer a sua apresentação,
passando a detalhar as açoes que estão sendo desenvolvidas no Sul. Após
apresentação do CONDIR Sul foi a vez do CONDIR Sudeste o qual passou a
apresentar as açoes desenvolvidas dando ênfase as novas açoes do Sudeste e
passou a exibir uma avaliação de cada Estado, onde foi unânime que com o
fortalecimento da Teia já se percebeu uma mudança no comportamento dos
MFCistas no sentido do comprometimento. Após a apresentação do Sudeste
foi feita uma pausa para o lanche. Após o retorno do lanche o Rubens convidou
o Eduardo e Ismari, António Carlos e Angela do Secretariado Nacional de
Expansão e Nucleação os quais reforçaram o projeto do secretariado e
enfatizaram que o sucesso da expansão e da nucleação só será alcançado se
as cidades abraçarem o projeto de nucleação e participarem efetivamente na
sua aplicação. Em seguida o António Carlos fez um momento de motivação
provocação, convocando os Mefecistas a saírem da zona de conforto e
cumprirem o seu papel evangelizador, acolhendo e aconselhando os jovens
casais do MFC. Em seguida foi passada a palavra ao CONDIR Centro-Oeste
que passou a fazer a sua apresentação e a detalhar as açoes que estão sendo
desenvolvidas no Centro-Oeste. Após a apresentação do Centro-Oeste foi a
vez do CONDIR Nordeste fazer a sua apresentação. Rubens ressaltou que a
apresentação do CONDIR Norte será efetuada amanhã, uma vez que desde o
CONDIN de Curitiba ficou acertado que o CONDIR que estiver sediand
reunião do CONDIN realizará a reunião do CONDIR no mesmo fim de semana,
decisão esta que conseguiu reduzir despesas. Após a apresentação dos
CONDIR's Rubens pediu para que todos os presentes fizessem uma avaliação
do encontro, onde todos foram unânimes em elogiar a dinâmica, metodologia e
organização da reunião, a elogiar o acolhimento do CONDIR Norte e a
importância de sua realização para alinhar as açoes e metodologias do MFC e
principalmente para troca de experiências e aconselhamento entre as regiões.
No domingo 17 os trabalhos foram iniciados as 08 horas com a oração. Após a
oração, o CONDIR Norte passou a fazer a sua apresentação, a qual foi
realizada pelo coordenador de cada Estado, os quais estavam presentes. Com
o fim da apresentação dos coordenadores estaduais, o coordenador do
CONDIR Norte concluiu a apresentação do Norte. Nada mais havendo para ser
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registrado, foi realizada a leitura da ata que foi aprovada por todos os
presentes e foi declarada encerrada a 3a Assembleia Ordinária do CONDIN. Eu
Felipe de Castro Figueirédo^spcretáno executjyp, digitei e subscrevo.
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