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EDITORIAL  

TEMPO DE ESPERANÇA PARA OS CRISTÃOS 

Grande parte do povo brasileiro vive tempos difíceis, enfrentando angústias e sofrimentos, 
infelizmente seculares em nossa história. Nossa desigualdade social teima em continuar matando 
e condenando pessoas excluídas a um cenário sombrio, como se fora uma febre persistente, que 
produz calafrios e mal-estar à sua vítima. 

Entretanto, diferentemente de motivos biológicos, o mal social que nos acomete não vem de 
micro-organismos que nos atacam por dentro. Trata-se de do mal moral, alimentado pelo egoísmo 
daqueles que, detentores do poder econômico e político, e não raramente amparados em aspectos 
“legais”, oprimem os mais fracos, produzindo injustiça e desalento a milhões de humanos. 

Perguntamo-nos: Por que agem assim? Por que se fazem insensíveis e indiferentes ao mal que 
promovem? As respostas quase sempre apontam para a ganância e a maldade. Com frequência, 
constatamos nossa reação de tristeza à sensação de impotência diante das artimanhas dos maus. 
Sim, temos direito a esse sentimento de dor. Afinal, “a caridade não se alegra com a injustiça” (I 
Cor, 13, 6). Contudo, não é permitido aos cristãos comprometidos o desânimo e a acomodação. 
“No mundo tereis de sofrer; mas tende confiança: eu venci o mundo”, disse Jesus (Jo 16, 33). 

Esses cristãos são chamados à prática do amor: “Assim como o corpo sem alma é morto, a fé sem 
obras é morta”, ensina-nos São Tiago (Tg 2, 26). Entretanto, vale lembrar que a motivação de cada 
pessoa, ou seja, a sua disposição para agir vem do seu próprio interior. É o fazer pelo querer, 
impulsionado pela energia que brota de nossas necessidades. Ora, se todos temos necessidades e 
assumimos compromissos em função delas, por que parece ser tão difícil encontrar cristãos, 
seguidores do Evangelho, comprometidos com a busca da justiça, com a prática da misericórdia, 
com a construção do Reino? Eis aqui outra questão que incomoda muitos de nós.  

Já sabemos que não há respostas fáceis no que diz respeito ao comportamento do outro. O 
amadurecimento na fé nos mostra que qualquer mudança precisa começar a partir de nós mesmos, 
de nossas atitudes e exemplos de vida. O tempo de Advento, preparação para a chegada do 
Senhor, torna-se propício para um esforço de entendimento mais profundo do sentido da prática 
cristã. Assim como Deus divide conosco Seu amor ao se fazer semelhante a nós, que possamos 
também partilhar o que temos e o que somos, com o coração cheio de esperança. 

Feliz Natal! Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade!  

Com um abraço fraterno e pleno de alegria no Senhor, 

 

EQUIPE DE COORDENAÇÃO ESTADUAL DO MFC DE MINAS – 2016-2019 
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ENCONTRO REGIONAL DE FORMAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES 
 

No último dia 30 de setembro aconteceu em Governador Valadares o último Encontro Regional de 

Formação do MFC-MG em 2018.  

Noventa e sete pessoas estiveram presentes, demonstrando o habitual ânimo e o interesse do MFC da bela 

cidade do Vale do Rio Doce. Patrício, Magda e Fábio estiveram presentes pela Equipe de Coordenação 

Estadual. Começamos o dia participando da missa na Igreja São Raimundo, celebrada pelo Pe. Ernandes, 

que, junto à comunidade, a todos acolheu atenciosamente. Em seguida dirigimo-nos à Escola Municipal 

Ronaldo Perim, para início dos trabalhos. 

O tema central do Encontro, Comprometimento do cristão com a construção do Reino, foi desenvolvido 

pelo casal formador do MFC de Minas, contando com intensa participação dos presentes, tanto nas 

discussões dos vários grupos de trabalho como nas sínteses apresentadas ao plenário, com ativa 

colaboração dos jovens, que também cuidaram do entretenimento das crianças presentes. A formação foi 

precedida da apresentação institucional sobre o Movimento Familiar Cristão como instrumento de 

evangelização, envolvendo vários aspectos. Trata-se de abordagem sempre necessária para quem ainda 

não o conhece ou participa há pouco tempo. As questões formuladas representam oportunidade para 

esclarecimento de dúvidas ou mesmo para agregar mais informações sobre o trabalho, especialmente 

importante no caso de Valadares, que apresenta um dos maiores índices de nucleação no estado.  
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CONSELHO ESTADUAL PLENO – DIVINÓPOLIS  
 

A sempre disponível cidade de Divinópolis sediou mais uma reunião do Conselho Estadual Pleno do 

MFC, nos dias 10 e 11 de novembro último. Setenta e nove pessoas tiveram o prazer de serem acolhidas e 

desfrutar de momentos importantes e agradáveis de convivência, propiciados pela equipe guerreira 

daquela cidade, que abre os braços sempre que solicitada. 

Além de Fábio, Patrício, Sílvio e Dilva, da Equipe de Coordenação Estadual e de seu Assistente 

Eclesiástico, Pe. José Augusto, dez cidades estiveram presentes: Astolfo Dutra, Conselheiro Lafaiete, 

Divinópolis, Governador Valadares, Itaúna, Juiz de Fora, Ouro Preto, Pitangui, São Gonçalo do 

Pará e São João del-Rei. Lamentamos muito a ausência de representantes das demais cidades que 

compõem o quadro do MFC em Minas Gerais. Entendemos que as distâncias envolvidas (no caso da 

Região Três, do Norte de Minas) e outros compromissos (no caso das cidades mais próximas, das Regiões 

Um e Dois) dificultem o comparecimento. Entretanto, acreditamos que as Coordenações dessas cidades 

devam se empenhar mais para pelo menos se fazerem representar em eventos dessa natureza. São apenas 

duas reuniões por ano que temos para partilha de experiências e reencontros, além das discussões e 

decisões importantes que apenas o Conselho Estadual pode tomar. Enfim, esperamos que possamos nos 

organizar melhor nesse sentido.  

O sábado, dia 10, foi iniciado com uma singela homenagem ao Padre José Augusto da Silva, pelos 

sessenta anos de sacerdócio comemorados em 2018. Um vigoroso canto de parabéns com muitos 

cumprimentos saudou nosso querido Assessor Eclesiástico de tantos anos. 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, após uma pequena formação sobre o tema estudado ao longo do ano (Comprometimento do 

cristão com a construção do Reino), foi feito um importante mapeamento das ações que o Movimento 

Pe. José Augusto, celebrando a Eucaristia (foto de arquivo). 



4 

 

Familiar Cristão desenvolve em Minas Gerais, cuja síntese já foi encaminhada aos e-mails cadastrados do 

MFC-MG.  

A reunião administrativa do Conselho teve início ainda na tarde de sábado, em função da disponibilidade 

de tempo, com a apresentação sobre assuntos de Finanças pelo casal tesoureiro Sílvio e Dilva. Em 

seguida todos pudemos participar da missa, celebrada pelo Pe. José Augusto. O jantar com música ao 

vivo e muita alegria fechou com “chave de ouro” um dia de muito trabalho.  

Na manhã do domingo, recomeçamos a pauta. Dentre os principais itens tratados, foi aprovado o Plano de 

Trabalho do MFC-MG para 2019, construído o calendário de atividades (abaixo) e comunicado o 

resultado do processo eleitoral para a nova Coordenação Estadual. Todos os detalhes da reunião e 

assuntos estão registrados na ata da reunião, já encaminhada a todos os Coordenadores de Cidades. 

Esperamos que estes possam retransmitir as informações às suas respectivas equipes-base. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECADO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL 
 

 Conforme já informado por meio de Carta Informativa Extraordinária em 13/11/18, comunicamos a 

todos os filiados a conclusão do Processo Eleitoral da Coordenação Estadual do MFC-MG para o 

período julho/2019 a junho/2022. Com a participação no processo de 20 das 21 cidades onde atua o 

MFC, foi eleito o casal Luiz Cláudio PATRÍCIO de Resende e Maria LÚCIA Correia de 

Resende, de Conselheiro Lafaiete, atuais Vice-Coordenadores Estaduais, também responsáveis pela 

Secretaria do MFC-MG. Agradecemos a todos os que contribuíram para esse trabalho, e, em especial, 

ao Patrício e à Lúcia, que aceitaram, com muita alegria, mais esse desafio no caminho da 

evangelização, por meio desse precioso instrumento, o Movimento Familiar Cristão. Que o Senhor da 

Vida os anime, fortaleça e ilumine para conduzirem com sabedoria a liderança que lhes foi confiada! 

 Aos Coordenadores de Cidades da Região Dois: O Encontro Regional de Formação está marcado 

para 1º de setembro de 2019 e não 2 de setembro, como ficou registrado na ata da reunião do 

Conselho. Pedimos desculpas pela falha. 

Calendário do MFC-MG para 2019 

 Reunião do CONSELHO ESTADUAL ADMINISTRATIVO: BELO HORIZONTE, 9 e 10 de março 

 ENCONTROS REGIONAIS DE FORMAÇÃO (solicitados pelas Regiões) 

 Região 1: PITANGUI, 21 de abril 

 Região 2: JUIZ DE FORA, 1º de setembro 

 Região 3: Sem definição (não houve representantes na reunião do Conselho) 

 Reunião do CONSELHO ESTADUAL PLENO: 9 e 10 de novembro. A cidade-sede será 

definida na reunião do Conselho em março. 

 Reunião do CONDIR SUDESTE: SANTO ANDRÉ (SP), 9 a 11 de março 

 Encontro Nacional (ENA): CAMPO GRANDE (MS), 13 a 19 de julho 
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 O MFC Nacional, por meio do seu Secretariado de Formação (Senfor), vem trabalhando na produção 

de um programa de formação à distância. Nesse sentido, já está disponibilizado vídeo Escola de 

líderes. O acesso é feito pelo endereço: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrkuJRQ87RdmlvS5iBu2Gg4h4gG2odMp  

 Nessa época do ano, algumas cidades promovem a substituição de suas coordenações locais. Pedimos 

aos atuais coordenadores que nos informem os dados (nomes, endereços, telefones, etc.) dos que 

assumem a função para que possamos manter a comunicação adequada. 

 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. 

 Atenção Coordenadores de Cidades: A reunião administrativa do Conselho Estadual em Belo 

Horizonte está prevista para 9 e 10 de março próximo. A presença de vocês ou de seus 

representantes é fundamental. Importantes decisões serão tomadas, incluindo a utilização ou não das 

vagas destinadas a Minas Gerais. É responsabilidade de cada coordenador(a) a definição dos nomes 

dos que irão participar do Encontro Nacional (ENA) em Campo Grande em julho. Por favor, não 

deixem para tratar do assunto após o Carnaval. Temos quase três meses até a data-limite, 10 de março. 

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

http://www.mfc.org.br 

 

 

E CONTINUA O MFC ATUANTE... 
 

Muita coisa aconteceu nesses últimos quatro meses. Também no universo do Movimento Familiar 

Cristão, com a graça de Deus, muitas ações de comprometimento cristão foram desenvolvidas em Minas 

Gerais. A todos os irmãos e irmãs das cidades, o nosso fraterno abraço de parabéns (!!!) pelo esforço. 

Nesse tempo de aproximação do Natal, desejamos que o Senhor os fortaleça ainda mais na 

perseverança do amor! Nosso obrigado àquelas Equipes de Coordenação de Cidades que nos enviam 

notícias e fotos, de modo que possamos partilhar com todo o estado. 

BELO HORIZONTE 

 

 

 

Uma nova equipe-base formada em 

Belo Horizonte tem sido razão de 

alegria e esperança para todo o MFC 

da cidade.  
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No último dia 6 de dezembro aconteceu mais uma Noite Beneficente, em favor da manutenção das Casas 

Miguel Magone e José Carlos, projeto no qual são cuidadas mais de uma centena de carentes na faixa 

etária de 6 a 14 anos. O Movimento também presta assistência às respectivas famílias.  

 

CONSELHEIRO LAFAIETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em parceria com a Pastoral da Criança 

e Paróquia São João Batista, aconteceu 

em outubro 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 09 de setembro o MFC de Conselheiro Lafaiete participou, com muita alegria, da 

Celebração Eucarística na Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, em comemoração ao Jubileu 

de Ouro de Sacerdócio do Pe. Lambert Noben, Assessor Espiritual do Movimento na cidade. 

Cumprimentamos o querido Pe. Lambert pela conquista, pedindo ao Senhor que continue 

abençoando sua caminhada! 
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Atividades de vários tipos de artesanato 
continuam animadas, acontecendo uma vez 
por semana na sede do MFC local. É mais 
uma atividade de promoção humana e 
convívio entre as pessoas. 

A Festa das Crianças é sempre um ponto 
alto no trabalho do MFC da cidade. Neste 
ano, a comemoração aconteceu em 
novembro, na sede do 31º Batalhão da 
Polícia Militar, em parceria com os 
escoteiros.  

O grupo Crer Sendo Jovem comemorou 
dois anos de formação e continua firme, 
servindo de exemplo para o MFC de Minas 
e de todo o país.  
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GOVERNADOR VALADARES 

 

 

 

 

 

Em novembro foi realizada a 3ª edição do 

Louvai em Família com ativa participação 

do MFC jovem de Governador Valadares. 

O “MFC Atuante” ficou mais triste no 

dia 7 de novembro... Ficamos sem o 

convívio do amigo-irmão Doracy 

Apolinário, que partiu para o Pai. O 

MFC de Lafaiete perdeu um de seus 

fundadores e uma grande referência. 

Nós, seus amigos de mais longe, 

juntamo-nos a eles na saudade, na 

gratidão e no compromisso de 

continuarmos a caminhada no trabalho 

da evangelização. 

A confraternização do MFC da cidade 

aconteceu em outubro, com alegria e 

descontração, celebrando um ano de muito 

trabalho. 
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JANAÚBA  

 

 

JUIZ DE FORA 

 

Com enorme alegria, cumprimentamos o MFC de Juiz de Fora pelos sessenta anos de existência (!!!), 

celebrados no último 30 de setembro. A missa comemorativa, celebrada pelo Pe. Dalton, Assessor 

Eclesiástico do MFC local, foi momento significativo de render graças ao Senhor pela graça concedida a 

todos por meio desse instrumento valioso de evangelização. Na sequência, foram homenageados os 

irmãos Carminha, Neide e Itamar, participantes mais antigos dessa dedicada equipe. 

 

 

 

 

O MFC de Janaúba realizou, em setembro, 

um animado leilão visando à arrecadação 

de fundos para o Segundo Reencontro do 

MFC na cidade, que aconteceu em 10 e 11 

de novembro. O tema foi: “A força do 

amor e da fé na recriação da família”. 

Foto extraída do jornal Contato (out/2018), veículo informativo do MFC de Juiz de Fora. 
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MAMONAS  

 

 

 

 

 

OURO PRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MFC de Mamonas atua também na 

preparação de noivos para o casamento. 

Em setembro aconteceu mais um 

Encontro de Preparação. 

O MFC de Ouro Preto realizou, em outubro, o passeio anual com as crianças e adolescentes do 

projeto Casa do Crer Ser, atendendo um de seus objetivos específicos, de promover uma maior 

integração social dos participantes por meio de visitas educativas e atividades de lazer.  
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RESENDE COSTA 

 

 
 

 

 

SÃO JOÃO DEL-REI 
 

 

O MFC de São João del-Rei realizou um Encontro de Casais no último dia 24 de outubro. É mais 

uma iniciativa que a cidade agrega ao seu conjunto de trabalhos. 

No dia 06 de novembro, foi inaugurado o Bosque da Família, com o plantio de cerca de 600 

árvores nativas da região, fazendo valer o que diz o Artigo 3º, item c do Estatuto do Movimento 

Familiar Cristão (revisão de 2010) sobre suas finalidades: “Promover ações de qualquer natureza 

em defesa da preservação ambiental”. 

 

 

 

 

O MFC de Resende Costa realizou, em 

setembro, mais um Encontro de Noivos 

paroquial, desta vez com a participação 

de 21 casais. 
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A PALAVRA DE FRANCISCO 
 

 

 

“É do silêncio da escuta que precisamos para 
reconhecer a voz deles. Se falarmos demasiado, 
não conseguiremos escutá-los. Muitas vezes, 
tenho receio que tantas iniciativas, apesar de 
meritórias e necessárias, estejam mais 
orientadas para nos satisfazer a nós mesmos do 
que para acolher realmente o grito do pobre”. 

 

(Mensagem especial do Papa Francisco relativa ao Dia 
Mundial do Pobre, celebrado em 18 de novembro). 

(http://www.cnbb.org.br/lancada-mensagem-do-papa-
francisco-para-o-dia-mundial-dos-pobres-em-
novembro/) 

 


