
  
 
 
 

METODOLOGIA DE TRABALHO PARA OS GRUPOS DE ESTUDO DO 19º ENA – 2016 
  O  termo família, do grego: famulo, que quer dizer servo, aquele que serve. Servir é a 
base. É preciso estar disponível. Diante do termo família podemos dizer que o Movimento 
Familiar Cristão está a serviço de todas as famílias do Brasil. 
               E creio que os participantes  190 ENA estarão a serviço do MFC para traçar novos 
rumos do nosso trabalho na evangelização da família e para isto os quatro textos apresentados 
trazem uma profunda reflexão sobre a nossa espiritualidade, nosso compromisso com acolhida 
de todos, nosso compromisso de solidariedade com o outro e como devemos fazer uma 
renovação do MFC. Na leitura dos textos vocês irão encontrar vários questionamentos que 
darão as pistas para cada participante formular metas e/ou propostas para as reuniões de 
grupos. 
  
1. TEXTOS DO ENA 
Os textos que irão nortear as discussões nos grupo de estudo do 190 ENA, bem como a síntese 
do trabalho desenvolvido pelas equipes bases do Brasil serão enviados aos participantes 
inscritos no ENA.  Estes também estarão disponíveis para download no site do MFC Brasil. 
Os textos elaborados a partir da análise das respostas do programa de Estudo Preparatório – 
Pré ENA - do MFC Brasil são: 
A. OS PERIGOS DE UMA ESPIRITUALIDADE DESENCARNADA NO MOVIMENTO  FAMILIAR   

CRISTÃO,   escrito por Pe. Manu 
B. O MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO E A ACOLHIDA, escrito por Antônio Feliciano.  
C. MFC SOLIDÁRIO, escrito por Moisés. 
D. O MFC QUE SE RENOVA, escrito por Rubens.  
 
2. ESTUDO DOS TEXTOS 
Os mefecistas participantes do ENA deverão estudar os textos (letras A-D) e levar três 
propostas ou metas por assunto tratados nos textos acima para discussão no seu Grupo de 
Estudo do ENA. 
As propostas podem ser formuladas por um estudo e/ou discussões com seus companheiros 
de MFC de sua cidade ou de sua equipe.  
Lembrando que se for necessário, para compreensão dos textos, buscar a leitura da síntese 
dos trabalhos do programa de Estudo Preparatório  - Pré ENA. 
 
3. GRUPO DE ESTUDO 
Nos grupos de estudo a metodologia adotada diariamente será: 

I. Cada grupo de estudo ficará formado por 20 pessoas, que estudará um assunto por dia. 
II. As propostas desse assunto trazidas pelos participantes serão discutidas e analisadas 

nos grupos. 
III. Após discussão e análise, as propostas serão sintetizadas em três. 
IV. As três propostas serão encaminhadas à secretaria da EMC (Equipe de Metodologia e 

Conteúdo) para elaboração de um pré-texto para síntese final. 
 
4. PRÉ-TEXTO DA SÍNTESE FINAL ELABORADO PELA EMC. 
 As propostas de todos os grupos, enviadas à secretaria da EMC, serão sintetizadas em três 
para cada assunto por um grupo de trabalho durante o ENA.  
 



5. DOCUMENTO  
O pré-texto da síntese final será enviada a todos os grupos de estudo para uma leitura crítica e 
avaliação. O resultado desta discussão será enviado a EMC com as devidas recomendações 
para redação do documento final. 
 
6. DOCUMENTO FINAL 
No encerramento o documento final será entregue para nova Coordenação Nacional, com as 
propostas sugeridas nos grupos de estudo do ENA, servindo como base para desenvolver um 
plano de ação para o MFC do Brasil. 
 
 
 
 

“Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer 
pessoa pode receber; tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em 
nossas vidas, e fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa 

alegria”  

(DAp 29). 


