


 Coordenador: Cristina

 Vice Coordenação: 

Fátima

 Secretários: Jorge e 

Mercedes

 Finanças: Paulo

 Formação: Mariana e 

Cacilda

 Nucleação

 Comunicação

 Jovem



 Sol do INFA

 Hélio e Selma

 São Bartolomeu

 Zona Sul

 Dom Hélder Câmara

 Grupo das Mulheres 

(?)

















Participação de todo 
o Brasil

SUDESTE

NORTE

SUL

NORDESTE

CENTRO OESTE





Tu e 

tua 

Esposa

Os filhos 

como 

Broto de 

Oliveira 

Um 

Rastro 

de 

Sofrimen

to e 

Sangue

O Fruto 

do teu 

próprio 

trabalho

A 

ternura 

do 

abraço

À LUZ da Palavra



O MFC 

tem JOVENS



 Participação da Solange e 

Airton ao apresentar o livro “ 

Encontrar-se para juntos 

caminhar.”

 Participação da Cacilda e 

Laércio na elaboração do 

Intralaços

















Tivemos 176 “Práticas 
Humanizadoras”

08 projetos foram apresentados

1. CRER SER

2. GOTA D`ÁGUA
3. ACAMPAMENTO 

JOVEM 

(Acajovem)

4. ENCONTRO 

DE 

CORAÇÕES

5. ENCONTRO 

BOM PASTOR

6. DIA DA 

FAMÍLIA

7. VISITA ÀS 

FAMÍLIAS

8. INFA (Instituto 

da Família)



 Solidários  e Serviço 

 Expansão/Nucleação

 Formativos/ 

Evangelização 



 1- CRER SER Ouro 
Preto (MG)

 2 – Gota D´Água Paço 
do Lumiar (MA)

 3- Acampamento 
Jovem

 ( Vários estados)

 4- Encontro de 
Corações Maringá, 
Curitiba, Paranavaí 
(PR)

 5- Encontro do Bom 
Pastor Londrina ( PR)

 6- Dia da Família 
(Maceió- AL)

 7-INFA - Rio de 
Janeiro  (RJ)

 8-Visita as Famílias 
Rondonópolis (MT)



Trocar experiências de projetos que 
vem dando certo;

Apoiar, organizar e estimular nossos 
filhos, desde a infância até 
adolescência, a entender seus papéis 
sociais enquanto cristãos e estimulá-
los à discussão e à pratica do bem, ante 
a uma nova perspectiva humanizadora
e realizadora.



Mudança de Estatuto

Prestação de contas

Eleição  dos Coordenadores Nacionais

Próxima cidade do 21º ENA





 Divisão em grupos

 Fazer uma síntese por 

escrito 







PORQUE SOU MEMBRO DO MFC ?

O MFC é PROFÉTICO, portanto deve discernir e iluminar, a 
partir do Evangelho e seu ensinamento, as situações 
injustas, desumanas, excludentes; e realizar ações 

eficazes que venham promover a dignidade da pessoa 
humana, a integridade e os valores da família!





Demais membros

Jane e José

Coordenadores 

Padre Adenilson

Padre Assistente



 Que o MFC do Rio de 

Janeiro se anime com 

nossos irmãos do MFC 

do Brasil.

 Arregace as mangas na 

prática do abraço 

fraterno às famílias de 

nosso Estado

 Agir em  direção a 

nucleação no aqui e 

agora do Rio de Janeiro

Rembrandt











Para hoje 

um sorriso 
nos olhos, 
GRATIDÃO no 
coração e 
uma 
esperança 
bonita de 
encontrarmo
s algo de bom 
logo ali, 
dobrando a 
curva sinuosa 
do nosso 
caminho e de 
nossa família.
Feliz 
Domingo!

Por um 

domingo mais 

leve, porque 

uma pitada de 

amor resolve 

tudo. Porque a 

gente luta por 

um mundo 

mais gentil, 

recheado de 

gente que 

elogia, gente 

que sonha 

acordado e 

que ri a toa. 

Por uma rotina 

de acasos e 

detalhes, 

aqueles que 

fazem toda a 

diferença. Por 

uma rotina 

mais leve na 

família, um 

mundo mais 

positivo e feliz

Feliz 
Domingo!

Bom dia, 

sorria você 
está em 
família . 
Encontre a 
fraternidade 
o carinho, a 
beleza de 
estar com o 
outro e 
mergulhe nas 
águas 
cristalinas. 
Sinta a 
emoção de 
estar aqui.
Feliz 
Domingo!


