
Relatório de Atividades 
 
Evento: REUNIÃO FESTIVA EM AGRADECIMENTO A DEUS PELAS  365 
REUNIÕES DA EQUIPE MFC SAGRADA FAMÍLIA 

Local: residência da Zélia e do Willian  

Data: 11 de agosto de 2018 

Pessoas envolvidas: Equipe Sagrada Família do Movimento Familiar Cristão 

Pessoas atendidas: Todas presentes 

Custo: Partilha de alimentos e bebidas 
 

Objetivo: Agradecer a Deus pelas 365 reuniões da equipe base Sagrada Família- 19 
anos de funcionamento. 

 
Resumo:  
Aos onze dias do mês de agosto de 2018, às 19:30 horas nos reunimos na residência da Zélia e 
do Willian para agradecermos a Deus por tantas bênçãos recebidas e por termos conseguido 
realizar 365 reuniões da nossa equipe. Foi um momento de descontração, alegria e memória da 
caminhada da equipe. No momento da oração foram lembrados os esforços da Nalva e do 
Ronaldo para a criação da equipe e das famílias que já participaram conosco. Tivemos a alegria 
da presença do casal Flávia e Anderson que fizeram o encontro de noivos, se casaram no mês 
de junho e já estão participando da nossa equipe. Também foram feitas homenagens aos pais, 
por ser o dia dos Pais. Foram dados alguns testemunhos bonitos e ao final algumas pessoas 
deixaram registrados seus sentimentos em relação ao MFC: 
Cidinho: “O MFC sempre foi o meu alicerce. Eu me alimento da amizade e do acolhimento que 
recebo dos mefecistas. É a minha família. Principalmente nos momentos mais difíceis da 
caminhada, a equipe do MFC foi o que me sustentou e me ajudou a continuar firme em minha 
caminhada de fé”. 
Francislaine: “ O MFC para mim é uma grande família onde me sinto muito acolhida e supre um 
pouco da falta que sinto dos meus familiares que estão tão longe de mim, porque moram em 
outro estado”. 
Márcia: “O MFC é outra família que ganhei no Mato Grosso, depois do meu casamento. É um 
dos  tijolinhos do meu casamento”, 
Ariane:” O MFC é um movimento encantador. Ele me faz sentir que vale a pena lutar pela família. 
A entrega ao trabalho, sem cobrança, sem forçar, nos deixa mais motivados para servir. 
Realmente encontramos Deus em nossas reuniões”.  
Flávia: “ O MFC para mim é o momento de encontrar com Deus e vê-lo nas pessoas. Com os 
membros do MFC me sinto acolhida e a paz e o espírito de família reina nesse lugar”. 
Laura: “ O MFC para mim é uma base e me mostra que a família é uma instituição forte; é lugar  
onde se vive o amor em família; onde aprendemos cada dia uns com os outros. Cada dia cresço 
mais e me apaixono ainda mais pelo movimento e por essa equipe linda que é a Sagrada Família. 
Como é lindo ver as crianças crescerem unidas. Hoje não me vejo mais sem o MFC. 
Simplesmente amo o MFC”. 
Zélia: “ O MFC para mim é outra família que Deus me permitiu escolher. Onde amo e sou amada. 
Onde o amor reina, sem cobranças. Onde não tenho receio de abrir o coração. Onde encontro 
amigos que, mesmo no silêncio é como se me dissesse: “estou aqui com você; tudo vai dar 
certo”. Onde as pessoas têm um olhar de irmão e por isso amo a todos do MFC”. 
Luciano: “O MFC para mim é um movimento instituído pelo Espírito Santo de Deus para proteger 
as famílias. Como Maria cuidou e protegeu o menino Jesus, o Espírito Santo também faz o 
mesmo. Eu sou muito feliz por fazer parte desse lindo e abençoado movimento. Sou muito grato 
e rezo por todos os mefecistas. Realmente é uma família de fé que Jesus Cristo me apresentou 
e onde sou muito acolhido. Podem contar sempre com o meu sim para a minha Igreja e para o 
nosso MFC. Sou um cristão comprometido e muito melhor depois que me tornei mefecista”.  
Lúcia:” O Movimento Familiar Cristão para mim é um apoio e uma base para a caminhada tanto 
na educação dos meus filhos quanto na convivência com o meu esposo e toda a minha família”. 
Laci: Estou na equipe desde a sua criação. Meus filhos cresceram junto com os filhos de outros 
mefecistas e hoje são cristãos engajados na Igreja. Creio que muito desse engajamento se deveu 
à participação nas reuniões e no convívio tão acolhedor com a nossa equipe. Agradeço a Deus 



por tantas bênçãos recebidas e cada dia me encanto mais com os trabalhos que Deus nos 
permite realizar por meio do MFC. 
 

Avaliação: maravilhosa a ideia de comemorarmos as 365 reuniões da equipe 
base Sagrada Família. Momento precioso de fortalecimento da equipe. 
  
FOTOS 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 



 

 



 

 


