
CONHECENDO, 
AMANDO 

E CUIDANDO.

VIVER A PERTENÇA NO MFC.

SENFIN & CONDIR´s



 SENFIN em números (M)

 Reflexão inicial (M)

 O sentido da pertença (M)

 Valores que devemos “cultivar” (S)

 A Contribuição “com” o Sentido da Pertença

 Orçamento e Contribuição (S)

 AGN – Deliberações (S)

 A multiplicação (S) Su
m

ár
io



SENFIN em números:

SENFIN

NORTE
04

AP-PA-MA-AM
CIDADES EQUIPE BASE

NORDESTE
05

AL-BA-SE-PI-CE
CIDADES EQUIPE BASE

CENTRO-OESTE
02

MT-MS
CIDADES EQUIPE BASE

SUDESTE
04

MG-SP-ES-RJ
CIDADES EQUIPE BASE

SUL
03

PR-SC-RS
CIDADES EQUIPE BASE

CONDIR´s

5

ESTADUAIS

18

? ?



 O que o MFC representa para mim ?
 Qual a sua importância para minha Família ?
 Quanto vale o MFC para mim ?
 Como era minha vida antes de conhecer e participar 

do MFC ? E como é agora ?
 O que mudou ? Melhorou ?

Reflexão Inicial:

Após esta reflexão acerca de nossa visão do que o MFC representa para cada 
um de nós, vamos ter um novo sentido de PERTENÇA ?

Porque passaremos a ter mais consciência dos benefícios que o MFC trouxe, 
traz e trará para nossas vidas ?



O Sentido da Pertença

Considerando que o Movimento Familiar 
Cristão é uma entidade sem fins 

lucrativos, e a sua manutenção deve 
ser realizada pelos seus próprios 

membros, permita-nos chamar a isto de 
PERTENÇA

Fonte: documentos “Sentido de Pertença MFC” divulgados no SIR 
CONDIR Sudeste de fev/2014.



Valores que devemos “cultivar”



Valores...

Equidade se refere à capacidade de 
apreciar,  julgar e agir com retidão, 
imparcialidade e justiça.

A igualdade consiste em tratar 
igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais, 
essas diferenças existem e devem ser 
tratadas com a finalidade de integrar 
os grupos com suas especificidades.



A Contribuição “com” o Sentido da Pertença
Estatuto

Artigos 7º. e 8º. Dos direitos e deveres dos associados



A Contribuição “com” o Sentido da Pertença

Da arrecadação financeira, Artigos 65º. a 68º.

Regimento Interno



Orçamento e Contribuição

CONDIN

CONDIR´s

EQUIPES
DOS ESTADOS

EQUIPES
DAS CIDADES

EQUIPES BASES
DAS CIDADES

Art. 65 RI – apresenta seu 
orçamento para os CONDIR´s

Art. 66 RI – apresenta seu 
orçamento para os ESTADOS

Art. 67 RI – apresenta seu 
orçamento para as CIDADES

Art. 68 RI – apresenta seu 
orçamento para as EB´s

Apresenta o valor de 
contribuição para os 
integrantes da EB

Orçamento e Contribuição devem incluir os gastos próprios e o repasse!

Recebe dos CONDIR´s e cumpre com 
suas obrigações

CONDIR arrecada e repassa para 
CONDIN conforme orçamento

Equipe do Estado arrecada e 
repassa para CONDIR conforme 
orçamento

Equipe de Cidade arrecada e 
repassa para o Estado conforme 
orçamento

EB arrecada e repassa para 
Equipe de Cidade

ContribuiçãoOrçamento



DELIVERAÇÕES DA A.G.N.:

ESTATUTO: ALTERAÇÕES, 
MODIFICAÇÕES, AJUSTES

ORÇAMENTO: 
CONTRIBUIÇÕES MENSAIS E 
NECESSIDADES EXTRAS

ENA: D.N.C. e PROMOÇÕES
EXTRAS, RIFAS etc)



Gratidão por multiplicar...
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