
Movimento de Cursilhos de Cristandade 

GER  DE BOTUCATU – SP 

Casa Santo Inácio 

“vão pelo mundo inteiro e anunciem a Boa Notícia para toda a humanidade". (Mc 16, 15) "... 
 

ATA DA ASSEMBLÉIA REGIONAL 2014 
 

Abertura da assembleia  

Ger- 

 faz a Leitura do estatuto,  

Indicação comissão de relação e síntese, secretaria Eleni 

Inscrição e aprovação de moções GER SUL  1- 45 anos Cursilho Botucatu. 

Leitura das propostas aprovadas na AR/2013. 

Avaliação dos GED: 

GED Botucatu, não se pronunciou, Sr. Mendes fez a colocação,Botucatu sempre ativo, escola 

semanal, estudo dos documentos e teve dificuldade no passado com relação do GER hoje esta 

bem com o Ger. 

GED Araçatuba, tem diversas escolas semanais, formação, ultreias bimestral, blog em atuação 

permanente, bispo participativo, onde agem e acatam as decisões do AR, Cur de jovens e esta 

muito bem estruturado. 

GED Bauru, esta se estruturando passando por um nova faze buscando formação forte e 

constante tem escola de vivencia no momento turbulento. 

GED Ourinhos esta afastado  dos outros dos demais GED. Escola semanal, ultreia mensal,tem 

cursilhos de 2 dias com 60 pessoas fazendo e  3 dias com 45 pessoas, tem bom relacionamento 

com o clero  que a classe social e números de participantes tem a  vê com com os frutos 

(realidades)   do  CUR participa pessoas de cidades vizinhas Piraju, Ribeirão do Sul e Ourinhos. 

Todos o GED foram convidados os 8 e os que não vieram justificaram. 

Representante do GEM  Sr Maria Elisa apresentou a programação,: 

O que é AR. 

Exigência  estatutária. 

Revisão caminhada. 

Instância de formação. 

Ocasião de celebração. 



Para aqueles que têm responsabilidade no CUR. 

AR nunca termina. 

Formação transmitida, continua em vigor até a próxima, através da ADe das escolhas 

vivenciais. 

O material a ser utilizado:  já é de conhecimento de todos! Já foi estudado e assimilado por 

todos. 

Vamos rever e degustar esse material: 

Fundamentos do MCC, Cursilho por dentro  relançamento, documento de aparecida Evangeli 

Gaudiun e outros,  enfeites desfigura o movimento do cursilho e sufocan. 

Tema e Lema   

Celebração do jubileu=Ultreia/ Avante! 

Precisamos rever projetos, buscar melhoria constante e integral pois o processo é dinâmico 

precisamos ver além da aparência entender e por em pratica o carisma do MCC. 

Segundo dia. 

Abertura com a visita do Sr Arcebispo Dom Mauricio, que falou sobre a nossa província 

(Botucatu)ressaltou o dia de Santa´Ana e colocou sobre o evangelho do dia destacando ver e 

ouvir alem da aparência , ação de Deus em nossas vidas( a nossa Salvação), a salvação passa 

pelas relações familiares (lar e família) comunidade finalizando com elogio pelo cursilho. 

Temos instrumentos para fazer isto acontecer ver/julgar/ agir  temos que dar respostas as 

perguntas que o mundo nos faz e de forma clara, ser membros ativos de uma igreja saindo a 

campo ao encontro do irmão afastado,. 

- Ver    

Pergunta: 

Temos nos preocupados com nossa formação integral e permanente? Se não temos, por que? 

Se temos, como o fazemos?  

G 01-Escola deficiente não pratica o carisma MCC ausência de comprometimento. 

G 02-Completou apresentou programação formação buscando novos cursilhista 

G 03-Buscar integração entre GDs e implantar as experiências em nossos locais de atuação GDs  

e escolas de vivencia 

G 04-Falta de diretrizes , trabalho individualizado , precisando dar parâmetros únicos na 

ausência da informação AR,perda do foco. 

 



 

 Ver    

Será que a dificuldade que encontramos para atingir a finalidade do MCC não seriam devidas   

deficiências na nossa formação ? Se sim, quais seriam essas deficiências? 

G 01- Participação fraca nas escolas, numero deficiente de pessoas para trabalhar nos CUR 

G 02- Repete a primeira integra. 

G 03-Solicita que o GED visita os Núcleos e leve informação e diretrizes ( pessoa tem que ter 

boa formação) escolas de coordenador. 

G 04-Preparação constante nas escolas caminhar com a mesma metodologia . 

 

Conclusão:    

Maria Elisa  

Escola de dirigentes, reeditar, aprimorar, esse livro ( cursilho por dentro) e desiste aquele que 

não ama o movimenta e sim se serve dele.  

Caminhos da Formação: 

Processos integral e permanente. 

Aperfeiçoamento da pessoa Humana. 

Crescimento:   Humano, Social, espiritual e intelectual . 

Ser humano em 4 dimensões 

Biológico. 

Psicológico 

Social. 

Espiritual. 

Existem critérios que atende a certas dimensões: 

Pergunta.  

O que você procura?Onde Você mora? 

 Venham e veja. 

Encontro com Jesus Cristo.  

Seguimento de Jesus. 



02- Lugares de encontro: 

A igreja a sagrada escritura, liturgia, sacramentos, oração e movimentos eclesiais.(MCC) 

Aspecto do processo de formação: 

O querigma, conversão, discipulado, comunhão e a missão. 

Dimensão humana comunitária(vida é uma pluralidade) Maria caminhos, lugares, processos, 

critérios, modelo paradigma, artifício da comunhão. 

Temos diversas ferramentas para a comunhão. 

 

 

Julgar   

Pergunta 01 

Estamos cientes e conscientes da necessidade de uma formação integral, como acabamos 

descrever? 

01-Resposta   

Os quatros grupos responderam sim. 

Pergunta 02 

Dispomos de meios e instrumentos para obtela? Quais são esses meios e instrumentos? 

02 –resposta  

G 01-Meios de comunicação,rede social, assembleia em três níveis, cursilho, ultréia e  igreja.  

G 02- Confirma a resposta do G 01. 

G03- Confirma a resposta do G 01,  e acresenta  mais biblioteca e livros adequados. 

G 04-Confirma a resposta do G 01 e acresenta  com toda tecnologia possível. 

Pergunta 03 

Que uso temos feito desses meios e instrumentos? 

G 01-Nas escolas parcialmente não na integridade. 

G 02- Confirma o da G01. 

G  03- Confirma do G 01 e acrescentou os meios de comunicação. 

G 04-Criação  de formação simplificada para novos cursilhistas. 



 Obs. 

Que o nacional crie material sob diretrizes para escolas vivenciais, para que as mesmas siga a 

mesma linha de conduta.   

Pe. Jose Francisco Gonçalves 

Fez a  oração,  e comentou a origem, necessidade e quanto é agradável a Deus. 

Liturgia diária e para todos rezem diariamente. 

Salmo 150-22 e  canto de Ezequiel-36, 24-28 

Maria Eliza comentou: 

Tecnologia é importante mas não se isolar, vamos assumir compromisso de ação para cumprir 

sua finalidade o MCC. 

Igreja evangelizadora e permanente enriquecida pelo Espírito  Santo. 

Não há obediência no pré cursilho, omissão em relação as decisões do AR, escolas nem sempre 

funciona adequadamente. 

Efetivar as dimensões de formação, buscar capacitação para atuar como missionários, 

aprofundar o estudo do documento MCC.  Transformar escola de vivencia na grande 

ferramenta de formação. 

GER pergunta ao  GEN sobre números de pessoas e aproveitamento dos cursilhos de 2 ou 3 

dias. 

Res. Com 60 pessoas na sala e fica difícil dar  bons frutos pela falta de tempo de interagir. 

Cursilho misto: não significa CUR de casais.    

-Reunião GER e GEN  

Apresentação do GER e GED 

Todos reclamam da falta de comunicação, Marília colocação da situação drástica que vive. 

GEN  Conta valor percapta da inscrição. Rateio dos custos de locomoção, ate 3 parte GEN- 

contribuição financeira para abater despesas do rateio GER SUL 1-26 a 28/06/15 em Ourinhos  

 Reunião: 

Lins 

P. Prudente 

Marilia 

Bauru 



Araçatuba 

Ourinhos  

Botucatu 

O calendário poderá ser adequado . 

GER- comunicando a data de imediato, convocação com 30 dias de antecedência. 

GED s  façam reuniões, 

Maria Elisa, fez  uma leitura do  roteiro de uma reunião de coordenadores de GEDs, AR/2014-  

 

 Agir 

Pergunta 01  

Como desenvolver uma formação que capacite os discípulos Missionários do MCC a responder 

as exigências do evangelho no mundo de hoje?  

Pergunta 02 

Quais os caminhos a percorrer e os lugares onde encontrar essa formação, principalmente 

dentro da estrutura do próprio MCC? 

Pergunta 03 

Que aspectos novos – metodologia, estratégias – são necessárias para essa formação?    

Resposta as três perguntas. 

No pré Cursilho: 

Ter como prioridade buscar candidatos batizado afastado. 

Preparalos adequadamente. 

No cursilho: 

Adequar de acordo com as orientações e finalidades e carisma do MCC. 

GEDs pretende implantar o cursilho de dois dias aonde ainda não existe por período de 

experiência. 

Prioridade para os frequentam as escolas 

Escolas: 

Adequar nossas escolas para que se tornem efetivas a dimensões formação integral e 

permanente. 



 Rever o tempo das nossas escolas. 

Promover formação para responsáveis. 

Usar de forma mais consciente os documentos do MCC. 

Melhor uso do Meio de Comunicação Social. 

Criar Biblioteca do GED. 

Criar material simplificado para novos cursilhistas. 

Sugestão para o GEN. 

Elaborar roteiro para formação ideal para os GEDs, abordando dificuldades constatadas 

 

Todas as propostas acima no agir foram  aprovadas em comum acordo e unanimidade. 

 

 

 

Maria Elisa Zanelatto                                                       Silvio Noriaki Yamaia 

Representante do GEN                           Coordenador GER SUL 1                                                   

 

 

Eleni Albano                           Pe. José Francisco Gonçalves (Paquito 
Secretaria do GER SUL 1              Assessor espiritual do GER 
 

 
 
 
Luiz Ricardo Mantelli 
Relator do GER SUL  1 
   

 

 

 

           


