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Assunto : TEXTO DE ENGAJAMENTO E ENVIO A MISSÃO 

Observando hoje a convivência social, vemos que é necessário melhorar muita para chegarmos 
perto do que seria uma sociedade que valoriza as pessoas e famílias. Com o avanço tecnológico 
as coisas acontecem rapidamente e   as pessoas têm a falsa impressão de se sentir empoderada 
e achando que pode viver sozinha e por isso estamos caindo no individualismo.  Com essa 
observação vem agora um questionamento: Será que as coisas tem que ser assim mesmo? se 
não; o que podemos fazer para promover uma situação mais próxima daquilo que aprendemos nos 
Evangelhos de JESUS CRISTO de como viver em comunidades?    

 

“Mergulhando novamente na valorização do homem. Vivemos na era do conhecimento, um retorno 
à natureza divina, onde o ser humano deve estar no centro de tudo. A tecnologia pode substituir 
tarefas pesadas do cotidiano da sociedade, mas jamais conseguirá substituir a criatividade do 
homem. Esta valorização do bem-estar, da felicidade, da satisfação e do prazer buscam justamente 
reforçar a ideia de que nada é mais importante do que a plenitude do homem. Somente um ser 
humano feliz, cheio de amor e de vontade pela sua vida e pelas suas funções, desempenhadas 
diariamente, pode construir uma sociedade mais justa e mais fraterna. Uma sociedade onde 
possamos sentir que somos um prolongamento do irmão que está desempregado, ou com fome, 
ou desiludido, ou depressivo, ou contaminado pelo vírus do ódio, da cobiça e do ressentimento. 
Um homem feliz e que ama jamais pode cometer mal a quem quer que seja”. 

 

Como você vê o trabalho do MFC voltado para a construção de uma sociedade mais justa que 
permita às famílias realizarem plenamente suas funções humanizadoras e evangelizadoras? 

Como você se sente participando de um movimento tão grande de leigos engajados? (Visando a 
promoção de seus valores humanos e cristão) 

                                                   

                                                           NARRATIVA DO VÍDEO  

O MFC com sua metodologia, seu carisma, com a forma democrática de agir possibilita que as 
famílias, com sua participação e vivencia, encontram valores que norteiam suas vidas. 

A família passou e passa por grandes transformações em sua estrutura, em suas funções, em seus 
valores, em suas relações e na questão sócio-econômica. Vivemos certa crise familiar. Crise no 
ponto de vista da oportunidade para o crescimento e para o amadurecimento. 

É muito gratificante ver o MFC através de seus membros trabalhando para manter os valores 
essenciais da família. 

Convivemos com o desafio de tornar nossa sociedade mais humana.   Estamos vivendo num 
momento em que as coisas acontece tão rapidamente que muitas vezes nem dá tempo para vermos 
o que é certo ou errado. Por isso é necessário que formemos pessoas com censo crítico para 
podermos clarear os caminhos por onde estamos indo.  Precisamos entender melhor a evolução e 
transformação social para podermos trabalhar com as famílias contemporânea. É inevitável que 
com o avanço cientifico e tecnológico surge novos conceitos novas maneira de comportamentos, 
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mas teremos que estar atento para que valores essenciais para vivencia em família e em sociedade 
sejam sempre lembrado. 

 

O sentimento de que estamos fazendo a nossa parte nesse Movimento e contribuindo para a 
formação das famílias para que cumpram sua missão evangelizadora nos torna pessoas 
compromissadas à buscar mais conhecimento, mais entendimento para cumprir nossa missão 
como cristãos. 

É muito importante valorizar aqueles que desempenham a função de facilitar e promover os valores 
familiares em todas as atividades que o MFC promove. 


