
1 

 

 

Declarado de Utilidade Pública Federal (Decreto nº 1.400 de 26/09/1962); reconhecido pelo Pontifício Conselho para os Leigos 
do Vaticano como Associação de Fiéis de Direito Privado (Dec.1126/89/AIC-85); estatuto próprio registrado em 29/12/1960 no 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro, livro “A”, nº 5, nº de ordem 8124. 
E-mail: mfc.ece.mg@gmail.com 

 
 

Carta Informativa nº 44 – maio/junho/julho/agosto 2018 

 

EDITORIAL  

O COMPROMISSO DOS CRISTÃOS INCLUI A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

Começamos nosso informativo dando as boas-vindas ao tempo de esperança para nosso povo! 
Dentro de algumas semanas, estaremos exercendo um dos nossos mais importantes direitos: o de 
escolher nossos representantes políticos.  

Alguns de nós certamente já escutamos (ou falamos) expressões de repulsa e antipatia ao assunto, 
de uma forma geral: “Não gosto de política!” ou “Política é coisa suja!”. É difícil não concordar 
com essas posições, especialmente no cenário atual brasileiro. São muitos os tais políticos que 
contribuem para formar essa mentalidade entre nós. Corruptos, interesseiros, ladrões e traidores 
da promoção do bem comum estão sobrando no trato da coisa pública. 

O que poucos percebem é que essa atitude de afastamento e desinteresse pelo assunto é 
exatamente o que atende aos verdadeiros donos do poder, aqueles que manipulam as notícias dos 
meios de comunicação e influenciam decisões nas várias instâncias dos poderes públicos. Quanto 
mais as pessoas se afastarem da reflexão sobre nossos problemas e ficarem distantes das 
discussões sobre a construção de um país melhor e mais justo, certamente mais fácil será o 
trabalho dos agentes do mal. Os exemplos de tais ações são tantos que nem precisamos de grande 
esforço de memória para encontrá-los. 

É urgente, pois, que nós, eleitores cristãos, nos preparemos adequadamente para votar com 
consciência nas próximas eleições. Para tal, destacamos dois pontos fundamentais: 

1º Desconstruir a ideia de que voto branco ou nulo é a melhor alternativa. Na verdade, votar 

“em branco” ou “nulo” só facilita o caminho para quem não queremos, porque eles excluem os 

votos válidos, permitindo a eleição de candidatos com poucos votos.  

2º Informar-se sobre os candidatos. Ninguém quer (re)eleger maus políticos. Mas quais são 

eles? Não existe outro caminho senão conseguir informações. Vale chamar a atenção para: 

 I- Não se deixar manipular pelos noticiários de grandes redes de TV e jornais. 

II- Tomar cuidado com mensagens de celular de origem desconhecida (“encaminhadas”). 

 III- Buscar sempre mais de uma fonte: internet, televisão, jornais, etc. 

 IV- Avaliar os fatos e discuti-los com os amigos. 

 V- Decidir de acordo com sua própria consciência e reflexão. 

 

Esperamos que Deus, em sua infinita sabedoria, nos ilumine! Boa escolha e bom voto a todos! 
 

EQUIPE DE COORDENAÇÃO ESTADUAL DO MFC DE MINAS – 2016-2019 

 

MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO
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ENCONTRO REGIONAL DE FORMAÇÃO EM ITAÚNA 
 

 

Itaúna, famosa como cidade universitária e local da gruta de Nossa Senhora de Itaúna, onde acorrem 

muitos fiéis todos os anos, sediou o Encontro Regional de Formação da Região Um do MFC das Minas 

Gerais, no último dia 6 de maio.  

Quarenta e oito pessoas de Belo Horizonte, Divinópolis, Itaúna, Pitangui e São Gonçalo do Pará fizeram 

grande a sua participação. Sentimos a ausência de Curvelo (sede do Encontro em 2017)... Quem sabe da 

próxima vez? Lúcia e Patrício, Magda e Fábio estiveram presentes pela Equipe de Coordenação Estadual, 

junto ao Pe. José Augusto, Assessor Eclesiástico do MFC-MG. Na parte da manhã, pudemos participar da 

Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida junto à comunidade do Santuário, celebrada pelo 

nosso assessor.  

 
 

Já sabido por muitos, o MFC de Minas Gerais, em todos os eventos de formação, aborda primeiramente o 
próprio Movimento como instrumento de evangelização, envolvendo sua criação, constituição, 
estruturação, finalidades, sustentação financeira, ações desenvolvidas, dentre outros tópicos. Mesmo que 
repetitiva para o pessoal que participa há mais tempo, essa informação é sempre necessária para os novos 
participantes, além de se constituir em oportunidade para esclarecimento de eventuais dúvidas. A segunda 
parte abordou o tema central: Comprometimento do cristão com a construção do Reino, tratado neste 
ano por meio do Programa Estadual de Formação. Após discussão em grupos, os trabalhos foram 
apresentados em plenário para aprendizado e benefício de todos.   
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I ENCONTRO CRER-SENDO JOVEM 
 

 

Um banho de esperança!... Muito bacana poder testemunhar o renascer do nosso MFC por meio dos 

jovens que estiveram presentes em um local aprazível nos arredores de Conselheiro Lafaiete, onde 

aconteceu o 1º Encontro Crer-Sendo Jovem, nos dia 14 e 15 de julho último. Nem o frio, nem a final da 

Copa do Mundo foram empecilho para que os quarenta e seis jovens de Lafaiete, Governador Valadares, 

São João del-Rei e Congonhas desfrutassem do convívio fraterno para o estudo e reflexão de diferentes 

temas, incluindo o de participação politica. Em contraponto a muitos que não querem nem saber do 

assunto, nossos jovens mostraram-se antenados inclusive com sugestões nas discussões em grupo.  

Nossos parabéns entusiasmados à Coordenação Regional para a Juventude, à Equipe de Coordenação do 

Crer-Sendo Jovem e a todo o MFC de Conselheiro Lafaiete. Que outras cidades possam se inspirar nessa 

iniciativa! 

 

 

 

ENCONTRO REGIONAL DE FORMAÇÃO EM BARBACENA 
 

Barbacena, a bela Cidade das Rosas das Minas Gerais, sediou o Encontro Regional de Formação da 

Região Dois do MFC no dia 26 de agosto, no convento das Irmãs Vitorianas, que todos acolheram com 

muita simpatia. 

Setenta e sete pessoas de Astolfo Dutra, Barbacena, Conselheiro Lafaiete, Juiz de Fora, Ouro Preto e São 

João del-Rei estiveram presentes, aproveitando a oportunidade para o crescimento conjunto na formação 

continuada e também para a convivência com os irmãos e irmãs de caminhada. Nossos parabéns àqueles 

Coordenadores de Cidades que se prepararam com antecedência, ajudando na motivação do pessoal e, 

assim, valorizando a atividade desenvolvida há muitos anos em nosso estado. Esperamos que, em 

próxima oportunidade, o MFC de Resende Costa possa comparecer. Lúcia e Patrício, Magda e Fábio 

estiveram presentes pela Equipe de Coordenação Estadual. 

Como habitual em todos os Encontros, visando à manutenção do bom nível de informação dos 
participantes, foi feita a apresentação sobre o Movimento como instrumento de evangelização, 
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envolvendo sua criação, constituição, estruturação, finalidades, sustentação financeira, ações 
desenvolvidas, dentre outros tópicos. O tema central, Comprometimento do cristão com a construção 
do Reino, foi abordado em duas partes. Após a primeira, ainda na parte da manhã, pudemos participar da 
Santa Missa celebrada na capela do Convento pelo Mons. Osmar Mateus que nos brindou com sábias 
palavras sobre a liturgia do dia, marcada pela inspirada expressão de São Pedro a Jesus: “A quem iremos, 
Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna”. À tarde, após a segunda parte da formação, grupos de 
trabalho discutiram sobre o tema e apresentaram suas valiosas conclusões em plenário, para partilha 
completa.   
 

 

 

 

 

 

RECADO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL 
 

 Atenção todo o MFC de Minas! Começou o Processo Eleitoral da Coordenação Estadual para o 

período julho/2019 a junho/2022. Todos os filiados que têm e-mail cadastrado foram comunicados e 

muitas Coordenações das Cidades já estão discutindo o assunto com suas equipes-base e enviando seu 

voto. Pedimos ao Senhor que ilumine todos nesse trabalho e que o processo transcorra com a maior 

participação possível. O prazo final para essa etapa do processo é 20 de setembro. 

 Aproveitamos a oportunidade para lembrar às cidades sobre o rodízio saudável das Coordenações 

locais. Neste ano, por exemplo, temos novos coordenadores em Espinosa e Curvelo (que Deus 

abençoe!). Assim, recomendamos que fiquem atentos a essa prática necessária. Embora exista uma 

orientação do MFC-MG (Resolução 07/2012) de efetuar tal substituição a cada três anos, cabe às 

cidades avaliar conforme suas normas e sua própria situação atual. 
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 Lembramos aos Coordenadores de Cidades de sua responsabilidade em providenciar uma cópia 

impressa das Cartas Informativas e Módulos de Formação para cada Coordenador(a) de 
equipe-base. Muitos dos nossos irmãos não fazem uso de e-mail, WhatsApp ou similares. Esperamos 

que, assim, todos os participantes do MFC-MG fiquem bem informados. 

 Alô, Coordenadores! Já fizeram a revisão do cadastro de filiados? O prazo combinado era o mês de 

junho passado.   Iniciaremos nesse segundo semestre o cadastramento nacional, instrumento criado 

pelo MFC Nacional para melhor organização do Movimento. Não fiquem de fora! 

 A Reunião do Conselho Estadual Pleno em Divinópolis está prevista para 10 e 11 de novembro 

próximo. Seria muito bom se cada cidade pudesse ter representante(s). Por que não?  

 Partiram ao encontro do Pai nossas irmãs Lourdes, de Itaúna, Alaíde, do Fabrício, de Monte Azul; 

Mariza, do Mazinho, de Conselheiro Lafaiete. Todo o MFC de Minas se solidariza com as famílias 

pela fé na ressurreição. 

 Todos já sabem que o 20º Encontro Nacional (ENA) está programado para Campo Grande (MS), de 

13 a 19 de julho de 2019, com o tema O MFC e sua prática humanizadora. Sua cidade fará parte da 

delegação de Minas Gerais? Já é tempo de começar a planejar e decidir.  

 Informações sobre o MFC no Brasil? Acesse o portal do Movimento como referência: 

http://www.mfc.org.br 

 

E CONTINUA O MFC ATUANTE... 
 

 

Com a graça de Deus, muitas ações do MFC de Minas Gerais aconteceram nesses últimos quatro 

meses, envolvendo nucleação e expansão, formação, ações sociais, celebrações e muitas outras. Nosso 

forte abraço de parabéns a todos, junto ao desejo de que o Senhor possa fortalecê-los na 

perseverança! Agradecemos às Equipes de Coordenação de Cidades que enviam as notícias e fotos a fim 

de partilharmos nesse informativo com todo o estado. 

 

BELO HORIZONTE 

Aconteceu o Encontro de Nucleação promovido pelo Secretariado Nacional de Expansão e Nucleação 

(SENEN) em Belo Horizonte no dia 3 de junho. Em 21 de julho e 19 de agosto foram realizadas duas 

reuniões, conduzidas com perseverança pelo próprio MFC local, para consolidação das novas equipes-

base.  
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Além dos eventos, o MFC de Belo Horizonte promoveu, em maio, a Noite Beneficente do MFC, evento 

já tradicional naquela cidade, que visa à arrecadação de recursos para manutenção do trabalho social nas 

Casas Miguel Magone e José Carlos, com mais de cem crianças. 

 

CONSELHEIRO LAFAIETE 

 

 

 

 

 

 

 Continua firme o projeto Vida em Movimento, animando e promovendo a saúde das pessoas. 

Em junho, a Câmara Municipal da cidade 

emitiu uma Moção de Aplauso ao Movimento 

local pelo projeto O MFC na Câmara, por 

meio do qual representantes das equipes-base 

participam com frequência nas sessões do 

Poder Legislativo Municipal. 
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Em junho último aconteceu mais uma 

Celebração da Vida, projeto do MFC 

da cidade que promove pesagem das 

crianças de até seis anos e orientação à 

gestantes. No dia do evento, lanches e 

brincadeiras com os irmãos mais 

velhos das famílias atendidas. 

Em 28 de julho foi realizado, a pedido da 

APAC (Associação de Proteção e Assistência 

ao Condenado) e em parceria com a Pastoral 

Familiar, o Encontro de Corações, para os 

recuperandos e respectivas esposas ou 

namoradas daquela entidade. É mais uma 

iniciativa que constitui oportunidade 

diferenciada de evangelização! 

Não podia faltar a já tradicional Festa Julina do 

MFC de Conselheiro Lafaiete, como sempre, 

muito animada! 
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DIVINÓPOLIS  

 

 

O MFC de Lafaiete, sempre presente na Caminhada de encerramento da Semana da Família, da 

qual participaram também o ECC, o SAV e a Pastoral Familiar, unidos pelo mesmo ideal! 

Em agosto aconteceu o Reencontro Conjugal, 

com a dedicação usual do MFC da cidade. 

O MFC de Divinópolis promoveu bazar 

beneficente em favor do INFA (Instituto da 

Família) em parceria com o clube de futebol da 

cidade, que cedeu o espaço para o evento 

Futebol e solidariedade de braços dados. 
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GOVERNADOR VALADARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na última edição da Carta Informativa, cumprimentamos antecipadamente o MFC de Governador 

Valadares pelos quarenta e cinco anos de existência. A missa comemorativa, celebrada pelo bispo 

diocesano D. Antônio Carlos Félix acompanhado por mais três sacerdotes aconteceu no último dia 10 

de junho, com participação significativa da comunidade. Registramos também os cumprimentos da 

bispo diocesano de Caratinga, D. Emanuel Messias de Oliveira, convidado para o evento, e a 

presença de Milton Faustino, do Secretariado Nacional de Finanças e de Maurício e Laura, 

coordenadores do MFC de Belo Horizonte. 

No dia 16 de junho, muito romantismo e 

confraternização no Baile dos Eternos 

Namorados, evento promovido pelo MFC 

da cidade. 
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JANAÚBA  

 

 

 

MAMONAS  

 

 

 

 

O MFC de Janaúba trabalhou firme no 

preparo de almoço para 600 pessoas (!) por 

ocasião da ordenação de quatro diáconos 

na diocese em junho último. 

O MFC de Mamonas organizou o 5º 

Arraiá do MFC na cidade, com 

muitas atrações musicais.  

Nos últimos dias 4 e 5 de agosto foi 

realizado evento de formação e 

implantação do MFC na Paróquia São João 

XXIII com grande participação. É a 

nucleação acontecendo com força no Vale 

do Rio Doce! 
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MATO VERDE  

 

 

OURO PRETO 

 

 

RESENDE COSTA 

 

 

 

 

 
 
 

 

Arraiá do MFC de Resende Costa, 

com casamento da roça e música 

ao vivo.  

O MFC de Mato Verde realizou, em 

maio último, o projeto Afago, em 

favor das famílias da cidade. 

O MFC de Ouro Preto realizou a 

festa julina com os participantes do 

projeto Casa do Crer Ser. No dia 

seguinte, no mesmo local, mais um 

Bazar do MFC, visando à 

arrecadação de fundos para 

continuidade do projeto, há onze 

anos trabalhando com crianças e 

adolescentes no bairro Santa Cruz. 

 



12 

 

 

SÃO JOÃO DEL-REI 
 

De 27 a 31 de agosto, o MFC de São João del-Rei celebra a Semana da Família promovendo 

vários eventos com temas de interesse geral. A iniciativa conta com parceria de outras entidades e 

pessoas da cidade, dinamizando o trabalho conjunto em favor da instituição familiar. 

 

VALE DAS CANCELAS 

 

 
 
 
A PALAVRA DE FRANCISCO 
 

 

 

“A família é o centro natural da vida humana e 
da sociedade. Estamos preocupados com a crise 
da família em muitos países. Ortodoxos e 
católicos compartilham o mesmo conceito de 
família e são chamados a testemunhar que ela é 
um caminho de santidade, que testemunha a 
fidelidade dos cônjuges em suas relações 
recíprocas, a sua abertura à procriação e à 
educação dos filhos a solidariedade entre as 
gerações e o respeito pelos mais fracos” 
(Declaração conjunta do Papa Francisco e do 
patriarca Kirill de Moscou e de toda a Rússia 
em 12 de fevereiro de 2016 – Quem sou eu para 
julgar?). 

Comemoração junina do MFC de 

Vale das Cancelas, mantendo a 

tradição local. 


