
CONDIR

CENTRO-OESTE



Quem somos e onde estamos

•Somos mfecistas que buscamos evangelizar e
promover as famílias, desenvolvendo seu
valor humano e cristão.

•Estamos nas casas das famílias a fim cumprir
nossa missão de formar pessoas educadas na
fé e promotoras do bem comum.



Em nosso CONDIR atuamos nas Estados / 
Cidades

•O movimento familiar cristão no Centro-Oeste
conta com 206 membros cadastrados, nas cidades
de Campo Grande, Paranaíba e Terenos, no Mato
Grosso do Sul, e no estado de Mato Grosso, até
2016 era só em Rondonópolis. Mas as
coordenações dos estados não têm medido
esforços para a nucleação, e o resultado é que
nessa gestão, a partir de 2017 Mato Grosso conta
com mais três cidades nucleadas: Guiratinga, Dom
Aquino e São José do Povo



Principais projetos desenvolvidos

•Visita às famílias

•EBI-Encontro Bimestral de Integração entre 
Equipes Base

•Relacionamentos Harmoniosos das Famílias na 
Visão Sistêmica

•Momento Cultural das Famílias 

•Encontro  de Aliança

•Encontro de famílias



• Encontro de recém casados

• Encontro de corações

• Reverdecer

• Festival de prêmios

• Seminário de Integração

• Encontro de noivos



Nossas expectativas

•Esperamos que o MFC continue sendo um
meio de integração das famílias, na promoção
dos leigos, no compromisso dos cristãos;

•Que o MFC seja um meio para que as famílias
sejam promotoras do bem comum e
educadoras na fé.



Metas e objetivos

• Levar o MFC para outras cidades desses estados e
também para o estado de Goiás e Distrito Federal.

• Realizar encontros de famílias nas cidades a ser
implantado.

• Formar, estruturar e acompanhar os grupos iniciados.

• Divulgar e valorizar os trabalhos realizados.

• Apoiar os jovens na realização de um encontro com o
objetivo fortalecer os membros engajados e nuclear
novas lideranças;

• Incentivar o trabalho voluntário dos jovens.



Conclusão e Agradecimento

•Agradecemos a Deus pela oportunidade de
fazermos parte desse movimento tão acolhedor,
que tem sido esteio para nossa orientação familiar.
•Agradecemos a todos os mfecistas de todo o Brasil
e da América Latina pela dedicação e cuidado com
as famílias.
•Agradecemos especialmente à coordenação
nacional pelo empenho constante em conhecer,
amar e cuidar da família brasileira.


