
Manifesto da resiliência MFCista

Todos somos um há 66 anos. Esta afirmativa é Crística.

Viemos  de  um  mundo  globalizado  onde  “tudo  funcionava”.
Vivemos hoje  o  momento  da  modernidade líquida  para  definir  um
mundo globalizado (Zygmunt Bauman) e sua volatilidade é uma das
características que desorganizaram todas as esferas da vida social,
como o amor, a cultura, o trabalho. Assim a modernidade líquida é
fluida, imprevisível e sempre em movimento. Houve uma mudança
global  sobre os comportamentos e modo de viver da humanidade.
Devemos, portanto, ser criativos na busca de soluções. “não tenhais
medo de arriscar” Papa Francisco.

O MFC antes estava fragmentado e a partir do ENA de Vitória da
Conquista iniciou-se uma mudança.

Viemos  também  de  um  dado  estatístico  “desatualizado”,
inchado,  não  tínhamos  dados  corretos.  Com  a  pandemia  só
permaneceram no  MFC  aqueles  que  realmente  tem o  sentido  em
pertencer ao movimento.  Viemos de uma situação que achávamos
“normal” a acomodação. Viemos de um MFC já amadurecido (não de
pessoas idosas) e com a pandemia permaneceram; e não meçamos
esforços para agregar a nossa juventude, hoje dispersa.

A pandemia nos traz esse momento de introspecção de onde
viemos, fazendo uma reflexão de tudo o que passamos e para onde
querermos ir.

A pandemia mexeu com a nossa insensibilidade, com a nossa
indiferença,  com  nosso  egocentrismo.  Aprendemos  a  enfrentar  os
desafios, aumentando assim a nossa criatividade, e ver novas formas
de  manter  acesa  a  “tocha  do  MFC”.  Dar  mais  valor  às  pequenas
coisas,  viver  intensamente  cada  momento  e  fazer  da  oração  um
ingrediente em nossas vidas.

Aprendemos que na era da tecnologia a expressão adaptação é
uma  necessidade  de  sobrevivência,  utilizamos  desta  poderosa
ferramenta  para  permanecer  junto  às  famílias,  enfrentando  e
quebrando  paradigmas  criados  por  uma  existência,  seguimos
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alimentando os nossos objetivos, carisma e finalidades na certeza de
fortalecer a solidariedade.

Aprendemos a dar valor às coisas simples, coisas pequenas da
vida,  a  conviver  com  a  família.  Que  o  dinheiro  não  diferencia
ninguém, somos todos iguais diante dos homens e perante a Deus.

Evoluímos  olhando  para  dentro  de  nós  mesmos,  vendo  a
importância  da  vida  dos  outros  na  nossa,  e  a  nossa  na  vida  dos
outros.  Mudar  a  “velha  opinião  formada  sobre  tudo”!  deixar  o
materialismo de lado  e  termos  mais  gratidão e  fazer  mais  com o
coração.

A pandemia não nos abateu, nosso desejo é o de seguir  em
frente,  permanecendo  e  perseverando  no  MFC,  lutando  para  que
sejamos sempre um só, enfrentado as dificuldades juntos pois assim
seremos melhores e mais fortes.

Temos de evoluir para um novo e renovado MFC em todos os
sentidos (Equipes base, Cidades, Estados, CONDIRs, CONDIN).   Dar
continuidade  e  significado  aos  nossos  pilares  (acolhimento,
solidariedade,  espiritualidade  e  renovação)  método  de  cultivar  à
amizade, conhecendo, amando e cuidando. 

Queremos  viver  mais  intensamente  o  amor  da  família  em
particular. Queremos ser a essência de Deus e praticá-la no dia a dia.
Ir em busca de um mundo melhor, de continuar as nossas práticas
para ajudar a mudar o mundo em nossa volta.

Devemos  continuar  com  o  trabalho  híbrido,  pois  precisamos
tanto da tecnologia, como também precisamos do presencial (sentir,
abraçar, tocar – estar presente de qualquer forma). Continuar fazendo
parte dessa grande família MFCista, ajudando e fortalecendo o MFC.

Novo  planejamento  das  ações,  analisando  prioridades  e
juntamente com nossos secretariados,  buscar melhores  realizações
em cada Estado, Cidade, Equipe base, atendendo às demandas locais.
Realizar encontros presenciais das equipes bases, motivá-las. Ver o
que é essencial, se  nos dedicarmos a buscar o essencial, viveremos
cada  dia  melhor  e  seremos  muito  mais  agradecidos  pelas
oportunidades que Deus nos dá.

Formação  e  renovação  de  mais  lideranças,  continuar  a
motivação,  sabemos que temos muito amor e  vontade para servir
com a ajuda de todos os MFCistas.
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Vamos evidenciar ser mais família,  ser mais presentes na vida dos
nossos, seguir aprendendo a prosseguir evangelizando. Valorizar mais
as pessoas e os momentos em que estamos passando. Não sermos
mornos, mas sermos quentes.

Este é um manifesto de amor, consciência, acolhimento,
fortalecimento, tolerância e esperança à retomada dos trabalhos do
nosso MFC no Brasil, construído por todos os presentes no Conselho
Diretor Nacional realizado em São Luiz do Maranhão em outubro de
2021.  A  partir  de  questões  chaves  (de  onde  viemos  e  para  onde
vamos; o que aprendemos; o que mais evolui; com o aprendizado o
que  vou  fazer)  encontramos  caminhos  para  trilhar  este  nomo
momento que se apresenta diante de nós.

São Luís do Maranhão, 24 de outubro de 2021.

Conselho Diretor Nacional – MFC Brasil
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