
“Deus nos ama. Não devemos ter medo de amá-lo. A fé se professa 
com a boca e com o coração, com a palavra e com o amor.” (Papa 
Francisco).



Quem somos e onde estamos

Conselho regional nordeste e estamos dentro da
estrutura do MFC Brasil , devidamente constituído
por hierarquia.
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Alagoas atua nas Cidades

•Maceió

•Barra de são Miguel 

•Murici 



Principais projetos desenvolvidos
ECCi – Alagoas – Maceió- eventos 

Executados 
• ENCONTRO QUARESMAL;

• VARAL SOLIDÁRIO;

• 33ª NUCLEAÇÃO DE CASAIS;

• SÃO JOÃO DO MFC;

• ENCONSTRO DE NOIVOS;

• ENCONTRO DE ALIANÇA;

• ESTUDO BÍBLICO;

• ACAMPAMENTO JOVEM;

• DIA NACIONAL DA JUVENTUDE;

• ENCONTRO DAS MULHERES;

• EVENTOS DE DATAS ESPECIAIS(DIA DA CRIANÇA, PAIS E MÃES;

• REUNIÕES DO CONSELHO;

• ENCONTRO MFC KIDs

Para execução novembro e 
dezembro

• NATAL DO MFC;

• DIA DA FAMÍLIA DIA ;

• CARNAVAL 2018;

• 34ª NUCLEAÇÃO DE CASAIS ;

• NUCLEAÇÃO DE JOVENS.

• ENCONTRO DE MULHERES



• 33ª NUCLEAÇÃO DE CASAIS

MAIO - 23 casais participaram da 33ª
nucleação comandada pelo casal FIEL E
CLAUDETE. Mais de 100 pessoas
trabalharam neste evento.

Principais projetos desenvolvidos
ECCi – Alagoas – Maceió- eventos 

• VIOLÃO NA SEDE

O MFC Maceió realiza o violão na sede. Cerca de dez alunos
do colégio Benedito de Morais, que fica localizado em frente
a sede do MFC no bairro.



• ENCONTRO DE NOIVOS

• O grupo de base Irmão na Fé realiza
bimestralmente o encontro de noivos da paróquia
de São Pedro no bairro da Ponta Verde.

Principais projetos desenvolvidos
ECCi – Alagoas – Maceió- eventos 

• ACAMPAMENTO JOVEM

• SETEMBRO- A equipe Cidade coordenou o primeiro
Acampamento MFC JOVEM para jovens com idade entre 15 e
20 anos. Foram 50 jovens inscritos que participaram das
atividades de 02 dias no Sítio Santo Onofre.



Principais projetos desenvolvidos

ECCi – Barra de São Miguel - AL ECCi – Murici  - AL



Bahia atua nas Cidades

• SALVADOR

• JEQUIÉ

• PLANALTO

• VITORIA DA CONQUISTA

• EUNAPOLIS

• PORTO SEGURO

• ITAMARAJU

• TEIXEIRA DE FREITAS



Principais Projetos Desenvolvidos

ECCi – BAHIA –Itamaraju -Projeto Feliz Idade

CENTRO DE 

CONVIVÊNCIA DO IDOSO

MFC Itamaraju

Outubro de 1998.

O Projeto Feliz Idade é uma 

proposta de trabalho continuada, 

que visa o atendimento ao idoso, 

mediante o desenvolvimento de 

atividades que favorecem o 

convívio social, o fortalecimento 

de práticas associativas, de 

práticas produtivas e o pleno 

exercício da cidadania, 

contribuindo, com isto para sua 

valorização e integração na 

família e na comunidade.



Principais Projetos Desenvolvidos

ECCi – BAHIA –Eunápolis - Projeto Saber Melhor

08 de Julho de 2001.

O projeto é uma proposta de trabalho de
educação continuada, tem característica de
biblioteca comunitária e dá suporte aos
estudantes depois do horário escolar. Oferece
espaço, livros didáticos, de pesquisa, internet,
acompanhamento pedagógico e todo material
necessário à sua execução.

Todos os anos acontece o concurso de leitura
onde os estudantes apresentam textos
interpretados a partir da leitura de um
determinado autor de forma criativa como,
música, teatro, poesia e outras formas de
interpretação; a comunidade e família
participam desse momento de integração e
confraternização.



Projeto Centro de Formação e Promoção Humana - Vitória da 

Conquista - Ba

30 Março de 2007.

O proposito da instituição é desenvolver atividades de 
promoção familiar e social, com a participação dos membros 
de suas equipes:

• as mais conhecidas são os cursos e reuniões com famílias, debates 
com pais ou com alunos, nas escolas;

• a manutenção de instrumentos e centro de orientação conjugal e 
familiar, além de desenvolver

• trabalhos com jovens e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade econômico-social.

• Principais atividades desenvolvidas:

• Manutenção de programas e projetos de promoção de atividades 
sócias educativas no âmbito da família e da sociedade, a exemplo 
de mobilização social em favor do meio ambiente, como o Projeto 
de Olho no Óleo; Mobilização pela solidariedade, como o Projeto 
Irmãos de Sangue, manutenção de banco de potenciais doadores 
de sangue; Encontros de formação em prol da família.



Projeto Centro de Orientação Familiar – Salvador/Ba.
COFAM

Desde de 1980

Local de funcionamento: Av. Joana Angélica, 124/559 - Bairro Nazaré -
Salvador - BA
Sem fins lucrativos, se pauta pelos princípios da participação, colaboração e
solidariedade dos seus membros.
• O objetivo principal - é o Atendimento a pessoas e famílias em crise de

relacionamento intra e interpessoal.
• O atendimento é indiscriminado quanto ao credo religioso, sócio-

político, idade, sexo e cor, dando-se preferência à clientela de baixa
renda. Além disso, constituem-se em objetivos principais:

• - Promoção de estudos e pesquisas relacionados à temática
Família/Sociedade;

• - Promover atividades socioeducativas no âmbito Família/Sociedade.
Principais atividades desenvolvidas:
• O Atendimento Terapêutico - através da orientação psicológica e

tratamento especializado junto a pessoas e famílias em crise de
relacionamento intra e interpessoal, com duração, em média, de dois
anos.

• Atendimento psicoterápico e psicopedagógico no tratamento de
crianças, adolescentes, jovens e adultos.



Principais Projetos Desenvolvidos
ECCi – Sergipe 

• Retiro espiritual;

• Reuniões quinzenais;

• Comemorações de data festiva com familiares( dias dos pais, 
mães crianças;

• Envolvimento com a arquidiocese;  



Principais Projetos Desenvolvidos
ECCi – Ceará

• MFC Ceará passou restruturação para Reverdecer, ao longo
dos anos vem caindo número de membros e agora se
revitaliza para enfrentar novos desafios de formação;

• Projeto missas mensais e bazar;

• Projeto feijoada mensal + palestra;

Momento de reafirmar o compromisso com o MFC Ceará

• Assinar simbolicamente uma carta compromisso
• Proposta de um retiro anual
• Encontro de nucleação feito por nós em nossas redes de

conhecimento de pessoas;



Principais Projetos Desenvolvidos
ECCi – Ceará

O Diálogo Atual é um resgate do Jornal O Diálogo
que existiu há muitos anos atrás no MFC Ceará.



Principais Projetos Desenvolvidos
ECCi – Ceará

• Projeto missas mensais e bazar;
• Projeto feijoada mensal + palestra, desde

2016

• Ginástica

Laboral

• Palestra sobre educação infantil

e os novos desafios



Principais Projetos Desenvolvidos
ECCi – Ceará

PROJETO FEIJOADA MENSAL + PALESTRA



Principais projetos desenvolvidos
ECCi – Piauí – Teresina



Nossas expectativas

• Estimular formas de animar e motivar as Estaduais e Cidades com
mefecistas para que assumam com responsabilidade o sentido da
pertença ao Movimento;

• Estimular novas formas de atrair novos membros em cidades
nordestinas comprometidos com o carisma do Movimento para que
não sejamos apenas mais um;

• Estimular continuamente na CEE e nas CEC, formar novas lideranças
com o proposito de dar continuidade aos projetos do Movimento;

• Estimular processo de nucleação de novos grupos no MFC, além de
estimular criação de novos núcleos de jovens;

• Fazer com o MFC estja sempre interagindo com a igreja.



Metas e objetivos

O CONDIR NE segue objetivo fundamentais do MFC Brasil e difunde sua 
aplicabilidade na CEE e CEC.

• Humanizar as pessoas a partir da família;

• Evangelizar as pessoas da família para evangelizar a comunidade;

• Promover a família e a educação de seus membros, capacitando as
pessoas para o desenvolvimento e a vivência dos valores humano-cristãos,
a fim de que possa cumprir a sua missão de formadora de pessoas,
educadora na fé e promotora do bem comum.



Conclusão e Agradecimento

• Gratidão a todos os irmãos Mefecista que estão neste
contínuo processo de aprendizado e crescimento.

• A cada equipe de Coordenação Estaduais e cidade – Condir
NE, com perseverança mantiveram vivo e aceso o carisma do
MFC em seu servir.

• Agradecer ao Coordenador Nacional.


