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Caros amigos, amados irmãos de todo Brasil,

Desejamos verdadeiramente paz e bem, e que a nossa jornada diária seja pautada pela fé e o amor.

Queremos com este, levar a todos os MFCistas de forma sucinta as atividades realizadas de julho de 

2016 (pós ENA) até 31 de dezembro de 2016, e assim nivelar ações, conhecimentos e planejamento, para 

que estes não se percam durante a nossa caminhada.

Saímos do ENA renovados e entusiasmados pelo trabalho construído para a sua consecução, com a 

missão de preparar um Plano de Ação “comum” com metas e objetivos estabelecidos para alimentar e 

sustentar as equipes base, assim cada equipe de posse do plano deve propor ações que atendam as 

metas e objetivos de acordo com a sua realidade.

Durante o ENA realizamos a 1ª Reunião do CONDIN com a presença de todos os CONDIRs, oportunidade 

em que todos puderam se apresentar, aprovamos a Estrutura Organizacional proposta pela Coordenação 

Nacional Eleita, elaboramos cronograma das reuniões dos CONDIN até 2019, estabelecemos uma estreita 

ligação com secretariados dando vida a todo o sistema. Nessa reunião apresentamos a todos os 

CONDIRs, Coordenações Estaduais e Secretariados informações sobre e-mail institucional do MFC que a 

partir desta data passa a assinar com a identidade @mfc.org.br. Apresentamos e aprovamos a proposta 

do III SIN.

Em seguida iniciamos o trabalho propriamente dito, a seguir relatado:
Ÿ Assinatura e Registro da Ata em Cartório no Rio de Janeiro;
Ÿ Após processo de registro, preparação de procurações e abertura de contas, para todas as 

unidades da federação;
Ÿ Realizamos cinco reuniões virtuais do CONDIN (utilizando as ferramentas de videoconferência 

MConf e Skype);
Ÿ Representamos o MFC junto a CNBB – Assembleia Regional Nordeste 03;
Ÿ Participamos do IV ELAJO no Paraguai, levando membros de todas as unidades da federação à 

participação, objetivando oxigenar e fortalecer o MFC Jovem no Brasil;
Ÿ Participamos da 1ª Reunião Ordinária da CNLB, e aceitamos participar da Comissão Nacional de 

Comunicação do Organismo; 
Ÿ Participamos de reunião com Equipe Administrativa e Editorial da Revista Fato e Razão;
Ÿ Elaboramos proposta (projetos de formação de todo Brasil) para ADVENIAT;
Ÿ Desenvolvemos e apresentamos o Portal do MFC Nacional (www.mfc.org.br), FanPage (face 

book) e Blog Atuação MFC – todos interligados à partir do PORTAL;
Ÿ Concluímos o Programa de Banco de Dados para Cadastro Nacional dos MFCistas, aqui 

carinhosamente chamado de Família MFC, que será iniciado a partir de Fevereiro de 2017;
Ÿ Elaboramos o Cartão de Identidade do MFCista a partir do Cadastro Nacional (este servirá 

também como crachá para participação de todos os nossos eventos);
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Ÿ Demos publicidade do MFC Brasil nas redes sociais;
Ÿ Realização do III Seminário de Integração Nacional – SIN;
Ÿ Participação da 1ª Reunião com a Equipe de Comunicação da CNLB.

Durante as reuniões nos afinamos enquanto Equipe Nacional, trocamos informações, conhecemos um 

pouco mais das realidades de cada regional, apresentamos e construímos a TEIA do MFC. Afinamos a 

programação do III SIN, planejamento das ações e sua execução. A concepção da TEIA
MFC é simples e tem como objetivo mobilizar mais pessoas e difundir as informações, ações e 

planejamento em todos os níveis de organização do MFC, tendo como foco a equipe base. Assim 

propomos que cada Secretariado tenha uma representação a nível Regional, Estadual, Cidade.

Em dezembro realizamos o III Seminário Nacional de Integração, em Santo André – SP, que teve como 

Tema “Acompanhar, discernir e integrar no MFC” (tendo como base o 8º capítulo da AL); oportunidade de 

reunir todos os CONDIRs, ECEs, Tesoureiros, Secretários e Secretariados, parceiros convidados para este 

momento de integração, formação, nivelamento de ações e plano de trabalho, reunião administrativa e 

fortalecimento dos EIXOS do ENA (solidariedade, espiritualidade, renovação e acolhimento). 

Reapresentamos a estrutura organizacional, a TEIA do MFC, e a dinâmica do SIN. Todos os Secretariados 

tiveram a oportunidade de se apresentar, levando a todos o papel a ser desempenhado no próximo triênio. 

Tivemos um Painel com Parceiros do MFC, onde cada um teve a oportunidade de apresenta o que é, suas 

metas e objetivos e o seu papel junto ao MFC (CNLB, CNBB, ZONAL 03 e SPLA). Durante o SIN tivemos 

momentos espiritualidade, de integração e confraternização, momentos culturais, dinâmicas 

participativas e recreativas. Aconteceram também Reuniões dos CONDIRs culminando com plenária de 

apresentação e Celebração da Santa Missa. As inscrições e avaliação do SIN aconteceram de forma 

virtual e foram extremamente positivas (ver no portal material apresentado e avaliação).

Fiquem atentos aos eventos e atividades propostas para primeiro semestre de 2017.
Ÿ Reunião ordinária CNLB em São Paulo, fevereiro;
Ÿ Seminário de Integração Regional SUDESTE em Tatuí, fevereiro;
Ÿ 1ª Reunião da Equipe de metodologia ENA – 2019 em Tatuí, fevereiro;
Ÿ Reunião do CONDIN em Curitiba, março;
Ÿ Formação MFC Jovem – Coordenadores Regionais em Juiz de Fora, março;
Ÿ Encontro ZONAL 03 na Argentina, maio;
Ÿ I Seminário Nacional de Integração Ead, julho;
Ÿ II Festival Nacional de Arte e Cultura do MFC em São João Del Rei – MG, julho;

Todas as informações, atas, fotografias, textos e apresentações estão publicadas do PORTAL DO MFC: 

www.mfc.org.br
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