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REUNIÕES DAS EQUIPES BASES 

REUNIÃO DAS COORDENAÇÃO DA CIDADE- ECCi

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL - ECE  

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO REGIONAL - CONDIR

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL - CONDIN 

ENCONTRO NACIONAL DO MFC  - ENA 

ATUAÇÃO DO MFC EM ÂMBITO 

NACIONAL  NOS DIFERENTES NÍVEIS



FUNDAMENTO DO ENA 
(ENCONTRO NACIONAL)  



QUANDO O ENA COMEÇOU?

• Data: 1957

• Local: Rio de Janeiro, RJ

• TEMA: Unidade e Mística do MFC



QUAL A PERIODICIDADE DO ENA?

Acontece de 3 em 3 anos 



EM QUE EDIÇÃO ESTÁ?

20ª Edição 



QUEM ORGANIZA E PREPARA O 
ENA?

A EMC – Equipe de Metodologia e Conteúdo 

Como é composta a EMC?
• Por um membro ativo do MFC de cada regional (CONDIR);

• Por um membro da gestão nacional (CONDIN);

• Pelo secretário nacional de formação (SENFOR);

• Por um membro da equipe de infraestrutura (cidade sede);

• Pelo orientador espiritual do MFC



QUEM PARTICIPA DO ENA?

Qualquer membro do MFC que esteja em situação
regular e se comprometa em ser multiplicador do
aprendizado e das experiências adquiridas no ENA
para sua base.



COMO SE PREPARAM OS 
PARTICIPANTES ?

Com estudos elaborados pela EMC, pautados em
documentos, experiências e pesquisas na área de
interesse estabelecida para o ENA.

As equipes base também recebem material para estudo,
com a mesma finalidade e criarem expectativas para a
volta dos participantes.



COMO É DEFINIDA A CIDADE 
SEDE DO ENA?

A cidade interessada em sediar se manifesta, de forma
voluntária, no ENA.

Caso haja mais de uma cidade interessada, é realizada
uma votação durante o ENA, na AGN, para a escolha
da cidade que sediará o próximo encontro nacional.



COMO É FEITA A CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS?

A Captação de recursos acontece em três frentes:

• Pela cidade Sede (Infraestrutura): através de eventos próprios e
organizados por sua coordenação;

• Pela Coordenação Nacional: Através de uma ação entre amigos
que envolve todos os MFCistas do Brasil;

• Por todos os MFCistas: De forma sistemática, foi constituído MFC
o DNC – Dia Nacional de Contribuição, em que todos os MFCistas
são chamados a fazer uma contribuição extra para ajudar a
financiar o ENA.



COMO É DEFINIDO O 
TEMA E O LEMA?

A EMC avalia o desenvolvimento das atividades do
último triênio e, de posse dos eixos levantados ao final
do ENA anterior, procura ver onde estão situadas suas
maiores demandas de estudo e reflexão e pauta, sobre
elas, o próximo ENA.

Isso é feito sempre em sintonia com os anseios e da
sociedade e diretrizes da Igreja.



QUAL A DURAÇÃO DO ENA?

O ENA tem duração sete dias, sendo distribuídas
entre eles várias modalidades de atividades, todas elas
voltadas para troca de experiências e definição de
eixos, que vão nortear a caminhada do MFC nos
próximos anos, sempre respeitando o tempo histórico,
a mística e o carisma do MFC.



QUAL A METODOLOGIA 
USADA NO ENA?

Sempre participativa – sob linhas didáticas
variadas, mas que permitam a troca de experiências



FRUTOS DO ENCONTRO NACIONAL

• Eixos para trabalhos e estudos nas suas 
cidades/estado/região;

• Definição dos novos gestores para o triênio;

• Fortalecimento  do carisma do MFC;

• Exposição e avaliação das ações realizadas no período; 

• Atualização das ações do MFC no contexto sócio-cultural;

• Reafirmação dos valores e crenças do MFC;

• Aplicação  das experiências adquiridas e bem avaliadas; 


