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Evento: VISITA DE MATURIDADE
Local: Residência dos Coordenadores da EQUIPE Famílias em Cristo, Júnio e Josani

Data: 06 de Abril de 2018.
Pessoas envolvidas: Equipe Famílias em Cristo; Coordenadora
de Equipe Base Unidos pela Fé: Renata; Coordenadores
da Equipe Cidade: Décio e Jislene; Coordenadores da
Equipe Estado: Antonio Tomazele e Vanderli;
Coordenadora do Condir: Maria Lúcia.
Pessoas atendidas: Todas
Custo: Sem custo

 
Objetivo: Explicar ao novos membros formandos do MFC, a
respeito da teia de trabalho do MFC e também refletir
sobre a Maturidade do membro mefecista quando o
mesmo realiza seu cadastramento à associação
Movimento Familiar Cristão.
 
Resumo:
No dia seis de abril de 2018, aconteceu a Visita de Maturidade feita pelos coordenadores de equipes
base, cidade, estado e regional à Equipe Base Famílias em Cristo, na residência dos
Coordenadores Júnio e Josani. A oração conduzida pelo casal anfitrião espiritualiza o início da visita.
Em seguida, Jislene agradece pelo convite e faz apresentação dos coordenadores presentes, Renata,
Jislene, Décio, Vanderli, Antonio e Maria Lúcia e prossegue informando que o objetivo da visita. Décio
faz uma breve explanação a respeito da Teia de trabalho do MFC Nacional e sobre a Maturidade do
membro mefecistas com foco nas bases de trabalho hierárquico e do planejamento SERPLAN, nesse
momento Hellen se interessa em saber o que significa os quatro pilares do MFC e Décio esclarece
informando sobre a acolhida, solidariedade, evangelização e mfc que se renova. Antonio Tomazele explica
o que é o MFC fala sobre o pertencimento dos membros mefecistas e sua importância para existência da
instituição filantrópica MFC, faz a leitura de alguns trechos do texto retirado no site www.mfc.org.br,
orientando que busquem a leitura completa para maior conhecimento. Renata repassa meta de
planejamento do SERPLAN e demonstra como fazer o cadastramento on line. Lúcia desenvolve dinâmica
de expectativas dos membros do novo grupo de mefecistas e sugere aos secretários da equipe que
recolham atividades escritas e façam uma síntese. Jislene entrega ficha de identificação de Equipe Base -
FIEB, ao casal social, Helen e César, e solicita que devolvam a FIEB preenchida aos Coordenadores de
Equipe Cidade, após a reflexão sobre a criação de 10 mandamentos baseados na conclusão das
expectativas trabalhadas em grupo e na criação de uma oração em comum também. O prazo,
determinado para entrega da FIEB, foi de no máximo 30 dias. Os coordenadores de base podem entregar
a ficha preenchida aos Coordenadores de Equipe Cidade após 30 dias, contados a partir de hoje. Nos
informes das atividades do MFC, Décio entrega o Calendário de Atividades do MFC, ano de 2018, aos
membros presentes; Antonio relembra que dia 28 de abril acontecerá o Encontro Estadual com o
Coordenador Nacional do MFC, Rubens, e todos os membros mefecistas, na sede social do MFC.
Vanderli entrega um folheto com maiores detalhes sobre a motivação. Ambos pedem que todos
aproveitem esse momento de Motivação e aprendizado sobre o MFC. Avisam também sobre a formação
para lideranças. Que acontecerá dia 27 de abril, com Rubens. Jislene também acrescenta que Rubens se
prontificou a fazer um trabalho terapêutico de Constelação, no dia 26 de Abril, na sede do MFC, a duas
pessoas que serão sorteadas, no Evento Workshop Relacionamentos Harmoniosos das Famílias na Visão
Sistêmica. Programado para dia 14 de abril, próximo sábado. Júnio pede mais esclarecimentos sobre
esse o projeto. Jislene explica que trata-se de um projeto social, criado pela Equipe Cidade e tem por
objetivo ajudar financeiramente famílias que desejem fazer seu cadastro e pertencer ao MFC. Explica
também que por meio de uma triagem será feita a escolha da família ou pessoa beneficiada pelo projeto
Workshop Relacionamentos Harmoniosos das Famílias na Visão Sistêmica. Lembra que o evento
acontecerá no próximo sábado, dia 14 de Abril, das 14:30h as 17:30h, na sede social do MFC, e terá a
participação da Terapeuta Consteladora e parceira no projeto, Márcia Ziliani. Júnio também solicita mais
esclarecimentos a respeito do EBI, Encontro Bimestral de Integração, que acontecerá dia 12 de abril.



Jislene e Décio, explicaram que trata-se de mais um projeto da Equipe Cidade, com o objetivo de
integração das equipes base, onde a reunião de base é organizada por 4 equipes base, e sua realização
acontece na sede do MFC em Rondonópolis. Ao final Jislene agradece em nome da coordenação
presente e diz que foi um momento especial e de ampliação de conhecimentos, partilha, amor,
acolhimento e inclusão de todos, inclusive na comemoração surpresa preparada pela equipe Famílias em
Cristo à aniversariante da noite, Danielle.  
Na avaliação da equipe o projeto de visitas foi muito válido pois levou informações sobre a estrutura e
funcionamento do Movimento Familiar Cristão, a eles que não conheciam essa dimensão institucional e
também um momento abençoado, por isso também considerado muito bom e útil.
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