
DOCUMENTO FINAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL PÓS-JUBILAR DE 2013 
 
 
Reunidos em sua 41ª Assembleia Nacional, os integrantes do Grupo 
Executivo Nacional e dos Grupos Executivos Regionais do Movimento de 
Cursilhos de Cristandade do Brasil, motivados e guiados pelo Espírito Santo 
para, como discípulos missionários, caminhar rumo a um novo Pentecostes, 
queremos partilhar com nossos irmãos e irmãs cursilhistas a nossa 
experiência de buscar atender aos apelos do Papa Francisco: não perder a 
esperança, deixar-se surpreender por Deus, guardar a alegria. 
 
 
Ao examinar nossas realidades, constatamos que têm sido incontáveis os 
frutos que o MCC tem produzido na Igreja e no mundo: 

ü Na maioria dos GEDs, é clara a compreensão do Carisma do Movimento. 

ü São muitos os GEDs que contam com grande apoio dos Assessores 
Eclesiásticos. 

ü Há muitas Escolas Vivenciais bem organizadas, preocupadas com a 
formação e frequentadas com regularidade. 

ü Os documentos elaborados pelo GEN são acolhidos, estudados e seu 
conteúdo é colocado em prática. 

 
 
Reconhecemos, entretanto, que algumas dificuldades persistem – talvez 
porque não tenhamos sido capazes de transformar em atos e de forma 
responsável, o grande amor que sentimos pelo MCC: 

ü Embora compreendido, nem sempre o Carisma do MCC é levado a efeito, 
provocando desvios na sua finalidade. 

ü Não há, no Pré-Cursilho, suficiente empenho em selecionar candidatos 
adequados e prepará-los. 

ü Nem sempre as decisões das Assembleias são adequadamente divulgadas 
e executadas. 

ü Nem todas as Escolas Vivenciais estão funcionando adequadamente. 
 
 
Desejosos de produzir mais e melhores frutos e de superar as dificuldades 
encontradas, analisamos as dimensões fundamentais da vida cristã e 
concluímos que devemos aprofundar a nossa formação integral – humana, 
teológica e espiritual – para nos capacitar a atingir a finalidade do MCC. 
 
 
 
 
 
Tomamos, então, algumas decisões para tornar efetiva a dimensão da 
formação: 



ü Buscar, através da formação permanente, a capacitação necessária para 
atuar como discípulos missionários, dentro e fora do MCC. 

ü Aprofundar o estudo dos documentos do MCC, em todos os níveis, para 
corrigir distorções, ser fiéis ao seu carisma, conseguir sua finalidade. 

ü Transformar a Escola Vivencial na grande ferramenta dessa formação, 
tornando-a: 

· planejada, organizada, acolhedora; 

· com conteúdos voltados para o estudo dos documentos do MCC e da 
Igreja; 

· empenhada em despertar a consciência crítica para a transformação 
dos ambientes; 

· formadora de responsáveis para o anúncio querigmático-vivencial, nos 
três tempos do MCC. 

· capaz de desenvolver a vivência e a convivência do fundamental 
cristão. 

 
Cheios da esperança que deve animar os cristãos na sua missão de sal, 
fermento e luz, invocamos o exemplo de Maria e a proteção de nosso patrono 
São Paulo, esperando que as decisões que tomamos na qualidade de 
responsáveis cheguem a todos os integrantes do MCC do Brasil. 
 
Embu das Artes, 20 de outubro de 2013, Dia Mundial das Missões. 


