
 
Assunto: O QUE É O MFC? 

 

TEXTO DE APOIO AO VÍDEO MOTIVACIONAL DO CONDIR SUDESTE 

SENFOR (SECRETARIADO NACIONAL DE FORMAÇÃO) 

Queridos membros do MFC no Brasil; 

Paz e Bem! 

É com muito carinho que o SENFOR – Secretariado Nacional de Formação, 
chega até você mefecista, com uma nova proposta de formação. Queremos 
apresentar, de forma dinâmica e com uma didática objetiva e agradável, um 
pouco mais do SER, da VIDA e da AÇÃO do Movimento Familiar Cristão. Este 
formato, através de vídeo, utiliza alguns irmãos de caminhada que se 
expressam descontraidamente, comentando o QUE É O MFC. 

Como dissemos, de forma descontraída, na simplicidade de ser mefecista e 
viver o MFC, produziu-se uma apresentação que tem por objetivo destacar o 
que é o MFC, quais as CONSEQUÊNCIAS e as RESPONSABILIDADES do 
nosso COMPROMISSO com a existência, a caminhada, a expansão, o 
sentimento de pertença, a manutenção, o carisma, a mística, a espiritualidade 
e a formação de nosso Movimento. 

É de bom grado destacarmos que o trabalho realizado e aqui apresentado, é 
totalmente “amador”, produzido na raça e no coração de irmãos que aceitaram 
o desafio de materializar este vídeo. 

       Isto posto, podemos prosseguir na reflexão sobre esta proposta, que não é 
assunto esgotado, porém, vai contribuir para despertar nossa consciência a 
respeito da responsabilidade e compromisso que temos com o MFC, certos de 
que este nosso gesto possibilitará que outras pessoas e outras famílias 
possam também conhecer, e receberem todo o benefício que este movimento 
nos proporciona. 

       Pudemos perceber que a mensagem passada pelos nossos irmãos, dos 
estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, seguindo a ordem das 
apresentações), foi a de destacar o MFC como um movimento transformador, 
enraizado na ação com a família, tendo esta como seu objetivo principal e sua 
razão de ser movimento. Fica notório pelo que foi relatado que o MFC, como 
movimento de Igreja e com uma visão de vanguarda, acolhe a pessoa na 
condição em que ela se encontra, independentemente de sua situação, 
condição ou credo religioso. Podemos ampliar este conceito dizendo que 
acolhe a todos, indistintamente: casais de primeira ou segunda união, padres 
casados, viúvas e viúvos, solteiras e solteiros, jovens, adolescentes, crianças, 
irmãos de outras crenças religiosas, enfim está aberto à toda pessoa humana. 
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       Esta maneira de ser MFC coloca o movimento como um baluarte da 
família, uma fortaleza onde as famílias se desenvolvem evangelizando a cada 
um de seus membros, para que estes evangelizem a sociedade. Desta forma 
podemos afirmar que nossa crença é que famílias mais felizes constroem um 
mundo melhor, transformando os homens, conduzindo-os para que vivam, já, 
aqui e agora, o maior dos mandamentos: “Amai-vos uns aos outros, assim 
como Eu vos amei” (Jo 15, 12). 

As reflexões e os testemunhos que o vídeo nos apresenta, onde nossos 
irmãos, de maneira segura e confiante, doce e carinhosa relatam em relação 
ao MFC, nos levam a concluir que: participar de um movimento como o nosso é 
uma graça, uma Graça Divina. Porém toda graça para se tornar efetiva, isto é, 
para ficar, exige ação. A ação da graça mefecista é trabalhar sempre para que 
a família seja valorizada, para que seja capaz de dignamente ter e educar os 
seus filhos, viverem em harmonia, para que sejamos todos, fermento, sal e luz, 
e pelo nosso trabalho aconteça a evangelização e a humanização das 
pessoas, e que estas ações transformem a sociedade. 

Nas entrelinhas dos comentários podemos perceber que há uma preocupação 
de estar em sintonia com as metas estabelecidas no último ENA, que são os 
eixos para o triênio 2016/2019: 

O MFC QUE ACOLHE 

O MFC SOLIDÁRIO 

ESPIRITUALIDADE 

O MFC QUE SE RENOVA 

Estas metas norteiam e conduzem as nossas ações para que sejamos um 
MOVIMENTO com ESPIRITUALIDADE ACOLHEDORA, SOLIDÁRIA e 
RENOVADORA (Revista Fato & Razão, n. 95) 

Pudemos descobrir o quanto o MFC é vibrante e cheio de entusiasmo, como 
consegue contagiar aqueles que dele se aproxima e toma parte. 

Os comentários, cheios de otimismo em relação ao MFC, traduzem o que 
muitos de nós já conhecem e experimentam: este movimento é diferente de 
muitos, pois, sua acolhida, sua mística e seu carisma são impressionantes, 
cativando profundamente seus membros. 

      Refletindo os comentários e aprofundando as afirmações contidas nos 
relatos, podemos concluir que participar do MFC é: 

ACREDITAR QUE O MUNDO PODE SER MELHOR SE CONVIVERMOS COM 
PESSOAS ESPECIAIS. NESTE ESPAÇO TEMOS A OPORTUNIDADE DE 
SABOREAR OS PENSAMENTOS, AS AÇÕES E AS ATITUDES QUE FAZEM 
A DIFERENÇA! 

MFC: SIM EU QUERO FAZER PARTE! 

 


