
   
 
 

Ata da 1ª Reunião do CONDIR – NE  
realizado em Salvador de 05 a 07 de maio de 2017. 
 

As 20:00 horas da sexta feira dia 05 de maio de 2017, em Salvador-BA foi 
declarada aberta a reunião do Conselho Diretor Regional Nordeste – CONDIR 
NE, contando com a presença de representantes de todos os Estados e 
MFCistas de Salvador. Rubens e Gilson deram as boas vindas a todos os 
presentes e pediu que todos se apresentassem. Em seguida o Rubens 
apresentou e foi aprovada a proposta de pauta para os trabalhos do Conselho. 
Apresentou a estratégia para trabalhar a espiritualidade no MFC nos próximos 
três anos, tendo como base o nono capitulo da Amoris Laetitia, em seguida 
convidou o Padre Rafael Fornasier para o primeiro momento de formação, 
tendo como tema “Espiritualidade Conjugal e Familiar (Exortação Apostólica 
Amoris Laetitia)”. Os trabalhos da sexta-feira foram encerrados com a oração 
da noite que foi dirigida pelo MFC Sergipe. Aberto os trabalhos do dia 06 de 
maio de 2017, foi passada a palavra para a Coordenação do Estado de Bahia 
para fazer a Liturgia da manhã. Após a oração foi feita uma avaliação do 
momento de espiritualidade do Padre Rafael Fornasier, a qual segundo os 
presentes foi muito positiva. Rubens iniciou a reunião administrativa reforçando 
a estrutura organizacional e a importância da Teia. Em seguida passou a falar 
que foi aprovado no ENA de Maringá em 2016 que a responsabilidade de 
arrecadação para a realização do próximo ENA será do CONDIN, explicando 
como funcionará a Rifa e o DNC (Dia Nacional de Contribuição). Rubens 
passou a informar o número de rifas para cada Estado, os quais foram 
distribuídos igualitariamente levando em consideração a quantidade de 
MFCistas de cada Estado. Rubens informou que hoje somos 11.504 MFCistas 
no Brasil, sendo Centro-Oeste 250, Norte 232, Nordeste 1.578, Sudeste 3.017 
e Sul 6.427. Ficou estabelecido o dia 30 de junho de cada ano para o repasse 
dos valores do DNC. Estabeleceu ainda o dia 30 de dezembro de 2017 para 
ser realizado o repasse dos valores da rifa. Quanto a execução orçamentária e 
contabilidade, foi solicitado a todos os CONDIR’s e Estaduais para observarem 
os prazos pactuados para movimentação de documentos, bem como o seu 
envio para contabilidade, atendendo assim as orientações do SENFIN. Em 
seguida Rubens passou a falar sobre o Portal (hot site); Fan Page; Blog, 
Instagran e Família MFC (cadastro nacional). Ressaltou a importância da 
alimentação das nossas redes sociais, as quais só poderão estar atualizadas 
se forem enviadas as notícias e os eventos de cada cidade que devem ser 
enviadas para contato@mfc.org.br. Passou a falar do FAMÍLIA MFC (sistema 
Nacional de Cadastro de MFCistas), demonstrando como será o 
cadastramento e estabelecendo que esse cadastro deve ser concluído até o 
final do ano de 2017. O Rubens passou a falar sobre as notícias sobre a Zonal 
03 e da CNLB, falou sobre a eleição do SPLA que será realizada na República 
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Dominicana nos dias 03 a 05 de novembro de 2017 e como o Brasil não 
apresentou candidato para coordenador do SPLA, o Brasil apoiará o casal que 
atualmente está coordenador da Zonal 03 Marcos e Alícia do Paraguai. 
Prosseguindo nosso momento de formação, foi convidada a Vilma que é 
Presidente Regional Nordeste 03 da CNLB que falou sobre o documento 105 
da CNBB (Cristão Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade), iniciou 
informando que o documento 62 da CNBB (Missão e Ministérios dos Cristão 
Leigos e Leigas) também fala do papel da família na igreja. O documento 105 
afirma que os leigos e leigas são os protagonistas da transformação da 
sociedade. O Papa Francisco no Evangelii Gaudium lança um vigoroso 
chamado para que o Povo de Deus saia para evangelizar. Finalizou pedindo 
um compromisso do MFC para a divulgação do documento 105 para todos os 
leigos do Brasil, conscientizando o papel dos leigos na igreja e na sociedade. 
Após o momento de formação, os trabalhos foram suspensos para o almoço. 
Ao retornar do almoço o Rubens provocou uma avaliação sobre o momento de 
formação sobre o documento 105. A avaliação foi extremamente positiva, 
sendo enfatizado o entendimento que o documento 105 reflete o carisma do 
MFC e a necessidade de assumirmos o nosso papel evangelizador perante a 
sociedade. Em seguida o CEARÁ fez a liturgia do trabalho após o almoço. 
Após a Liturgia passamos a ouvir as coordenações estaduais para informar 
como anda o movimento em seus Estados, começando pelo Estado do 
CEARÁ. Após foi a vez do Estado de ALAGOAS a fazer a sua apresentação. 
Encerrada a apresentação foi servido um lanche. Ao retornar do lanche foi 
realizado mais um momento de formação, sendo realizada uma roda 
terapêutica com a psicóloga Gabriela, na qual foi trabalhada a necessidade de 
enfrentarmos as nossas angústias e sentimentos. Em seguida o Padre Arnaldo 
celebrou a Santa Missa. Após a Santa Missa foi servido o jantar. Ao retornar do 
jantar foi a vez de SERGIPE fazer a sua apresentação. Em seguida foi a vez do 
coordenador da BAHIA a fazer a sua apresentação. Após a finalização das 
apresentações o Rubens lembrou da necessidade do preenchimento do 
formulário constante no portal a respeito do inventário dos bens do movimento. 
Ressaltou ainda, que apesar da apresentação de inúmeros projetos por todas 
as estaduais, nenhum dos projetos estão cadastrados no Portal do MFC. Em 
seguida a palavra foi passada para o CEARÁ fazer a dinâmica de 
encerramento do dia. No domingo 07 de maio às 07 horas foram reabertos os 
trabalhos com a oração da manhã que foi dirigida por ALAGOAS. Após a 
oração da manhã o Rubens fez a prestação de contas das despesas do 
CONDIR Nordeste. Em seguida passou para o primeiro assunto do dia 
“ORIENTAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DE CURSO DE NOIVOS”, o qual foi 
passada toda a programação e enfatizado que o MFC aplica a metodologia 
participativa. Após a apresentação da metodologia, foi aberto um bate papo 
para saber como tem funcionado em cada Estado. Prosseguindo o Rubens 
passou a apresentar o trabalho que o Secretariado Nacional de Expansão e 
Nucleação elaborou catalogando todas as metodologias de nucleação de 



   
 
novos MFCistas, os quais estarão disponíveis no portal do MFC. O SENEN 
também está elaborando um cadastro nacional dos MFCistas que tem 
habilidade e disponibilidade para realizar nucleação em cidades que estão com 
dificuldades para nuclear. O Rubens apresentou também o projeto piloto 
elaborado pelo SENEN. Após a apresentação passamos a discutir a pauta do 
Nordeste, ficando estabelecido que o próximo CONDIR Nordeste será 
realizado nos dias 20 a 22 de outubro de 2017 em Sergipe, no qual será 
realizada uma Nucleação no último dia do CONDIR. Ficou estabelecido ainda a 
data do CONDIR de Maceió, o qual será realizado nos dias 02, 03 e 04 de 
março de 2018 e será realizado em conjunto com a reunião do CONDIN. 
Sendo assim, foi encerrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos 
os participantes e segue assinada por todos os presentes. 

Salvador, 07 de maio de 2017. 
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