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Movimento de Cursilhos de Cristandade 

Regional: GER SUL 1 – BOTUCATU 

ITEL - INSTITUTO TEOLÓGICO DE LINS 

 
“O MCC em estado permanente de missão” 

 
 

ATA DA ASSEMBLEIA REGIONAL DO MCC  
GER SUL 1 – BOTUCATU - SP 

23 a 25/MARÇO DE 2018 
 

Dia 23/03/2018 – Sexta-Feira 

Às 18:00h do dia 23 de março de 2018, na cidade de Lins, Estado de São 

Paulo, no INSTITUTO TEOLOGICO DE LINS, se deu inicio à recepção dos 

participantes da ASSEMBLEIA REGIONAL DO MOVIMENTO DE CURSILHOS 

DE CRISTANDADE da região GER SUL 1 BOTUCATU/SP. 

As 19:00h Celebração Eucarística, presidida por Padre Lucio Bento de Souza – 

Assessor Eclesiástico do MCC no GER SUL 1 Botucatu, seguida da abertura 

oficial da Assembleia por Aristeu Gonçalves - Coordenador do GER. 

Às 20:00h – servido jantar.  

Às 21:00h – Aristeu, fez a acolhida aos presentes, realizando apresentação 

pessoal de cada participante (ver quadrante). Agradeceu a acolhida e 

montagem da Assembleia ao Sebastião Rizzo Junior (Sebas) – coordenador do 

GED de Lins, destacando João Gimenez Barciela Marques, coordenador do 

GEN, que cumprimentou a todos com abraço de PE Xiko e PE Beraldo, 

lembrando que o papel do GEN é partilhar entre as assembleias, as 

experiências frutíferas que outros GERs e GEDs tiveram, inclusive superando 

dificuldades na caminhada do MCC. Sebas agradeceu a presença de todos, 

lembrando que o Cursilho é um movimento que passa de pessoa em pessoa, 

lembrando que seu pai foi cursilhista e agora seus filhos o são. Joaquim 

Benicio Peruzzo, vice-coordenador do GED de Araçatuba, lembrou que a 

origem da diocese de Araçatuba veio na divisão territorial da diocese de Lins e 

muitos cursilhos da diocese de Lins, ainda, aconteceram na casa de São 

Paulo.     

Às 22:00h – Silvio Noriaki Yamaia (secretário do GER) fez a leitura do 

Regimento Interno da Assembleia. Escolhidos Jorge Tadeu Abrahão e 

Sebastião Rizzo Junior para secretariar a assembleia, os quais foram aceitos 

pelos presentes em aclamação e por unanimidade. Apresentou, também, o 

AGIR da AR-2017 na cidade de Botucatu.   
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As 22:20h – Oração da noite, na capela, com direção do GED de Araçatuba.   

_______________________________________________________________ 

Dia 24/03/2018 – Sábado  

As 7:00h – Oração da manhã, na capela, com orientação do GED Botucatu  

Às 7:15h – Na sala de mensagens, Silvio promoveu a formação de três grupos 

de estudo, e apresentação de vídeo do GEN com a palavra de João Barciela e 

Padre Xiko (assessor eclesiástico do GEN), destacando o tema da Dimensão 

Comunitária do cristão cursilhista.     

Às 8:30h – João Barciela lembrou que o Cursilho seguindo sua metodologia, 

tem se apresentado mais alegre, seguindo as orientações de Papa Francisco, 

na busca de uma Igreja em saída. 

O lema “Vós sois o sal da terra e a luz do mundo” e o tema “dimensão 

comunitária”, repassando os atos realizados pelo GEN desde 2010, quando se 

verificou que ao completar 50 anos, o MCC precisava ser adequado aos novos 

tempos, procurando acontecer um novo Pentecostes. 

 2013 – Retorno ao carisma 

 2014 – Dedicação à formação 

 2015 – Busca da missionariedade 

 2016 – Vocação, sujeito e protagonismo na Igreja 

 2017 – Espiritualidade 

 2018 – Laicato e a sua Dimensão Comunitária. 

Observou que somos um movimento eclesial, formados por leigos, por esta 

razão, precisamos seguir a caminhada da Igreja. Para tanto precisamos ter 

formação, através da escola de formação. 

Em especial neste ano do laicato, o cursilhista que é um sujeito eclesial, sendo 

verdadeiro cristão, protagonista de transformação dos ambientes, atuando na 

dimensão comunitária. 

A dimensão comunitária se fundamenta nos sete passos da vida em 

comunidade segundo Marcos.  

 Jesus está a caminho (16), encontra Simão e André e convida a segui-lo 

(17), para que anunciem a todos e sejam pescadores de homens (20), 

que se maravilhavam com o seu ensinamento (22), expulsa o mal e cura 

os doentes, para que libertos se coloquem a serviço (23-34). Acontecia 

momento de oração para o fortalecimento da caminhada no anúncio a 

todos os povos (35-39). Reconhecendo a sua purificação, eles deveriam 

se apresentar ao sacerdote (40-44), ou seja, “à Igreja”. 
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Lembrando que a comunidade primeira e antes de tudo é um dom de Deus. O 

documento de Medelin destacava a importância da ação dos leigos na igreja, e 

na sociedade. O documento de Santo Domingo chamava os leigos de 

protagonistas da transformação da sociedade. O documento 105 da CNBB 

reclama uma participação mais ativa dos leigos (Papa Francisco). 

VER – é preciso sair de uma pastoral de conservação para uma pastoral de 

transformação. 

No mundo:  

 Avanços: progresso científico, preocupação com  ecologia, lutas contra 

corrupção, violação de direitos, crescimento do voluntariado, consciência 

de ser sujeito da história. 

 Sombras e recuos: Enfraquecem os vínculos familiares, fascínio do 

imediato e sem limites, globalização da indiferença, dificuldade de 

pensar no outro, comodidade do sofá, eu e meu smartphone.   

Na Igreja: 

 Avanços: Incentivo e valorização do leigo como sujeito eclesial, crianças, 

adolescentes, jovens e adultos missionários, o leigo como protagonista 

de uma nova evangelização, comprometimento com os movimentos 

sociais e PEQUENAS COMUNIDADES DE FÉ ( PCF). 

 Sombras e recuos: Domínio do clericalismo, religião de curas e um deus 

para consumo, pluralismo religioso, igrejas sem raízes, sem endereços, 

alienação, acomodação, indiferença, a igreja transformada numa ONG, 

os “ismos” da tentação. 

No MCC: 

 Avanços: Mudança de rosto, Liderança evangélica, Consciência de que 

os três tempos se completam, escolas com vivência, testemunho, maior 

abertura e integração com os jovens, jovens evangelizando, unidade e 

comunhão com o clero, um movimento mais estruturado. 

 Sombras e recuos: Isolamento e fechamento em pequenos grupos, 

escolas que não proporcionam formação integral, não aceitação do 

novo, falta do senso de pertença, não abertura aos sinais dos tempos, 

ainda “presos nos meu tempo”, fechamento às estruturas, cada um em 

seu quadrado, desconhecimento e infidelidade ao carisma, “escolinhas 

de grupos”: oba, oba e tchau.   

Onde estamos como cursilhistas? 

 Estamos mais no egoísmo ou na solidariedade? 

 Estamos mais no sofá ou na rua? 

 Estamos mais na sacristia ou no coração do mundo? 
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 Estamos mais no comodismo ou na generosidade? 

 Estamos mais nas pastorais ou nos ambientes? 

 Estamos mais na esperança ou no desânimo? 

 Estamos mais na alegria ou no pessimismo? 

 Estamos mais na lei ou no amor? 

As 10:00h apresentado o VER dos grupos de reflexão: 

 Grupo 1: cada um dentro de sua particularidade tem uma forma de estar 

inserido na sua realidade. Assumindo ações sociais de solidariedade 

(entidade e família). No processo de conversão nos relacionamos 

sempre com o outro. Somos missionários que vão ao encontro das 

necessidades. Temos que manter o equilíbrio nas ações da igreja. No 

GED de Araçatuba tem ações diferenciadas, tais como, partilha da 

Palavra e Eucaristia em assentamentos, terços  e novenas de natal. 

Evangelizamos e somos coração no mundo, nas pequenas coisas no dia 

a dia. É preciso colaborar e contribuir cada um com seu perfil e junto 

com outros na comunidade, assim teremos uma pastoral da igreja que 

responde a sua necessidade própria, respeitando a opção de cada 

irmão, fazendo acontecer o reino de Deus. Deve prevalecer dentro de 

nossas opções o Amor, muitas vezes, acima da lei (acolher o próximo). 

 Grupo dois: estamos inseridos na solidariedade, na rua, na sacristia e 

no coração do mundo, sendo generosos, envolvidos nas pastorais e nos 

ambientes, sempre com muita esperança, com alegria do cursilhista e na 

lei do Amor. 

 Grupo três: Os cursilhistas estão presentes em todas as pastorais, mas 

na hora de representar o MCC não se identifica o cursilhista como 

membro atuante. Nos pontos antagônicos de cada questão do VER, os 

cursilhistas se apresentam nos dois lados, mas sempre buscando o lado 

mais positivo. É preciso mostrar a nossa identidade “cara” em outras 

pastorais. 

Às 10:25h o representante do GEN, apresentou um resumo do VER no Brasil. 

O GEN acredita que nas questões do VER, os cursilhistas estão presentes nos 

dois lados de cada questão, contudo é preciso que cada cursilhista se mostre 

atuante, presente, buscando o lado mais positivo, pois essa é vocação de cada 

cristão, por meio de seu batismo, descoberta essa no retiro do cursilho, que 

deve ser apresentada nos ambientes que vivemos, iniciando na família, 

passando pelo trabalho, lazer, politica, etc. É preciso escolher o MCC para ser 

prioridade nos trabalhos que os cursilhistas estão inseridos. 

Às 10:30h apresentado o DISCERNIR (significa aprender a separar as coisas 

positivas das negativas que fazem parte do mesmo modo da vida atual). 

No mundo: 
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Quem exclui Deus de seu horizonte, falsifica o conceito da realidade e só pode 

terminar em caminhos equivocados e com receitas destrutivas. Existe grande 

procura de um deus ou mais deuses para solução dos problemas, mas não de 

Deus para segui-lo. 

O sacramento da Reconciliação para nos aproximarmos dignamente a fim de 

recebermos a Eucaristia é deixada de lado, em razão do relativismo imposto 

pelo mundo, que distorce a noção do pecado. 

As respostas às interrogações de cada geração, às suas angústias e 

esperanças, alegrias e tristezas, diante dos sinais dos tempos, se perde diante 

de um mundo globalizado.  A “alma do mercado” ocupa o espaço da alma do 

ser humano, baseada num sistema social, tecnológico, jurídico, econômico e 

financeiro em escala mundial. Quem nega essa condição corre o risco da 

hipocrisia, na medida em que nos fazemos socialmente desde as condições 

básicas da produção da vida. Essa globalização que inclui a todos, ainda que 

de maneira desigual e perversa, os separa pelas condições particulares de 

cada vida. Ninguém pode se declarar fora dela, mesmo que nela esteja inserido 

de modo seletivo ou parcial. 

Na Igreja: 

 A Igreja deveria transformar-se em um lugar em que aprendemos a viver 

a fé experimentando-a e descobrindo-a encarnada nos outros irmãos 

cristãos. Significa aprender permanentemente, a seguir o caminho e a 

verdade do Evangelho dentro das condições concretas do mundo, que 

são apresentadas pelo MCC com seu método querigmático-vivencial. 

 Para viver a sua missão, a Igreja como um todo e os cristãos leigos, são 

desafios à aprendizagem permanente de distinguir: (Doc 105, 80): 

 

 A pluralidade que respeita as diferenças  

 A secularidade que valoriza as conquistas humanas e a liberdade 

religiosa 

 Os benefícios da tecnologia presente nas diversas dimensões da 

vida 

 Uso do dinheiro para justa aquisição de bens 

 A autonomia, a liberdade e a responsabilidade pessoal. 

 Os valores e as instituições tradicionais 

 A vivência comunitária, que possibilita a justa relação do “eu” com 

o outro ”nós”. 

No MCC: 

 No retiro cursilho, temos como base três encontros:  

 

1. Conhecer a si mesmo (programa de vida) 
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2. O encontro com o Cristo 

3. A inserção da comunidade 

A prioridade do MCC é buscar o cristão afastado da igreja, porventura da 

família e o ponto inicial do convite está no encontro do candidato com a sua 

realidade pessoal, isto é, encarnada na sua própria vida.  

Neste sentido, o MCC está determinado que a mensagem de meditação “O 

filho Pródigo”, seja realizada na noite de entrada, para introduzir o candidato 

no contexto do cursilho com conhecimento de que existe um Pai 

Misericordioso, que está pronto para recebê-lo de braços abertos.  

No MCC, cada um conhece o carisma do MCC e recebe o dom do Espírito 

Santo, portanto, cada um é chamado a compreendê-lo e vivê-lo, por meio da 

utilização de um método próprio, realizado em três tempos. 

A Escola (terceiro Tempo) é instrumento para auxiliar na formação integral do 

cursilhista, conduzindo-o a ser um cristão autêntico, cuja vida é um 

testemunho, cujas palavras anunciam a verdade do Evangelho, conduzindo 

cada cursilhista a ser um cristão no ser, no saber, no anunciar, de forma 

completa, “evangelizador com espírito”. 

Devemos ter em mente que a pessoa (ser humano) é o centro da atuação 

do MCC. A primeira e mais importante atividade é fazer com que pessoas 

concretas se encontrem com o Senhor e que com Ele vivam em plenitude 

(IFMCC 119). 

A amizade é uma forma privilegiada de convivência e por isso a amizade é 

outro dos pilares de atuação do MCC (IFMCC 128-130). 

Assim, amizade é a vivencia de dois ou mais, que criam uma nova unidade 

(amigos) e essa afinidade surge um movimento vivo e dinâmico, testemunhal e 

secular, que apaixona, convoca e aglutina as pessoas, projetando-as 

novamente aos ambientes em que vivem. Uma maneira nova e eficaz de 

motivar as pessoas (afastadas) para que decidam a viver o fundamental 

cristão (Cursilho). 

Diante do VER e do DISCERNIR, o representante do GEN questionou “ONDE 

DEVEMOS ESTAR E O QUE QUEREMOS TRANSFORMAR?”. 

As 12:30h – Almoço e descanso. 

As 14:00h – Trabalhos em grupo. 

Às 14:50h: Plenária para apresentação do resumos dos grupos. 

 Grupo 1: Transformação da realidade a partir dos problemas e 

dificuldades que se apresentam na vida cotidiana, começando pelo 
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planejamento e executando plano de ação comunitário e individual. Usar 

as ferramentas (NCA) do MCC, a partir disso estudar buscando uma 

formação que nos leva a um grau de conscientização para partir dai 

transformar as realidades. 

 Grupo 2: O cursilhista deve ter em seu coração o carisma do 

movimento, que é o próprio Jesus nos mandou: “Ide pregai o evangelho 

por todo o mundo” por isso temos que estar em todos os ambientes que 

necessitam e tenham carência de agentes transformadores, seja na 

família , trabalho, politica, etc. Sempre lembrando que o primeiro 

ambiente a ser transformado é a nossa família, depois os outros 

ambientes de acordo com a necessidade da comunidade ou de cada 

realidade.      

 Grupo 3: O grupo concluiu que deve estar presente na família, trabalho, 

na igreja, mas sempre com o pé no chão. Fazer-se presença como 

cristão verdadeiro, sempre procurando ser a diferença. Por primeiro, 

transformando-se a si mesmo, e depois as coisas e pessoas ao seu 

redor. Procurar viver aquilo que quer transformar, sabendo que toda e 

qualquer transformação vem de Deus que pela junção de nossa 

vontade, faz acontecer. Tendo em mente que a partir do meu 

conhecimento cristão, com pequenas ações, podemos ir transformando 

os lugares onde estamos e vivemos.     

 
Às 15:00h – Apresentação do AGIR do GEN. 
 
João Barciela inicia lembrando “O mundo e a história da humanidade são o 
grande campo da Ação do amor de Deus” (Doc 105, 15), que “Os cristãos 
são alma do mundo. Assim como a alma está no corpo, assim os cristãos 
estão no mundo“ e essa “alma está espalhada por todas as partes do 
corpo; os cristãos, por todas as partes do mundo” (Doc 105,22). 
 
Neste sentido Papa Bento XVI destacou que “Os leigos não devem ser 
considerados como ‘colaboradores’ do clero, mas pessoas 
corresponsáveis do ser e do agir da Igreja”, pois  participam do pleno direito 
na missão da Igreja e têm um lugar insubstituível no anúncio e serviço do 
Evangelho (Doc 105, 128),  exigindo o equilíbrio entre o eu e o outro, sem 
isolamento nos dons e funções individuais e sem aniquilamento da 
individualidade em função da comunidade. 
 
É verdade que a Igreja não é uma ilha de perfeitos, mas uma comunidade 
missionária e de aprendizagem em seu modo de ser, organizar e agir como 
seguidora de Jesus Cristo, o próprio que envia seus discípulos como fermento, 
sal e luz ao mundo. 
 
A ação transformadora do cristão leigo, como sujeito eclesial no mundo, pode 
ser de diferentes modos de realização, entre os quais: 
 O testemunho 
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 A ética e a competência 
 O anúncio querigmático 
 Os serviços, pastorais, ministérios 
 A inserção na vida social 
 Os meios de organização e atuação na vida cultural e política 

 
Para tanto encontramos urgências pastorais, destacando a formação de um 
Movimento em saída, um movimento, alegre e vibrante, um MCC atualizado, 
um MCC em comunhão, um MCC com nova mentalidade. 
 
Ás bases dos GEDs é preciso levar informações da assembleia no sentido: 
 
 Conhecer o MCC e torná-lo vivo, mais atuante.  
 Estudar e divulgar seus documentos 
 Abertura ao novo, participação de todos os cursilhistas. 
 Fidelidade ao carisma. 
 O Pré-cursilho – banco de dados de candidatos 
 Cursilho – querigmático-vivencial, atualizado e comprometido 
 Pós-cursilho – transformador, atuante, integrado na comunidade e na 

Pastoral de conjunto. 
 A escola é a pupila do cursilho – sem Escola não há cursilho. 

 
O GEN, através das caminhadas de seus representantes pelo Brasil encontra 
dificuldades comuns, tais como: 
  
 Falta conhecimento do MCC e de seu carisma.  
 Poucos assumem o compromisso. 
 A maioria assiste, acompanha, mas não se compromete. 
 O carisma ainda não é assumido como deveria ser. Falta trabalho em 

comunidade (equipe). 
 O pré ainda deixa muito a desejar, pois é feito na última hora. 
 O cursilho (retiro) é mais catequético que querigmático, mensagens 

muito longas, falta testemunho, falta espiritualidade e unidade nas 
mensagens. 

 O Pós-cursilho desorganizado, faltam estratégias de ação, EV sem 
programação. 

 
Para auxiliar as distorções do seguimento da metodologia própria do MCC, 
João Barciela apresentou cinco passos de um movimento em saída: 
 

1. Tomar a iniciativa, 
2. Envolver-se,  
3. Acompanhar,  
4. Frutificar  
5. Festejar 

 
Por fim, deixou o questionamento do AGIR diante do VER e DISCENIR, 
apresentado pelo GEN e discutidos na assembleia. 
 

Como vamos Agir? 
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O que vamos fazer? 

 
As 15:25h – Dom Francisco Carlos da Silva, bispo diocesano de Lins, 
visitando a assembleia lembrou a importância de todos os participantes, que se 
dispuseram passar um fim de semana, para aumentar sua formação, no 
trabalho de evangelização, principalmente neste ano dedicado ao laicato. 
 
As 17:30h – Santa Missa celebrada por Padre Eder Zechi  Dias (Assessor  
Eclesiástico do GED de Lins) .  
 
As 18:25h – Plenária dos grupos para apresentação do AGIR.   
 
As 18:30h – Retorno das atividades com AGIR da assembleia, para respostas 
das seguintes questões: 
 

1. Quais as ações transformadoras no sentido de criar 
consciência e vivência comunitária que serão assumidas 
pelo GER? 

2. Que compromisso o GER assumirá para que os leigos (e 
leigas) assumam a vocação, o ser sujeito e o protagonismo 
que propõe o Doc 105? 

3. O que vamos propor aos nossos GEDs (Três tempos e 
Escolas)? 

 
Grupo 1:  
 
Resp. 01 – Visitas periódicas do GER aos GEDs – trazendo atualizações e 
diretrizes do GEN – documentos (livros). Retomada dos GEDs afastados. 
Buscar apoio dos bispos de Assis e Itapeva, os dois recém-ordenados e que 
eram participantes atuantes no GED de Araçatuba. 
 
Resp. 02 – Parceria dos GEDs para que aconteça o compromisso com a Igreja 
(caminhando em unidade). 
 
Resp. 03 – No Pré-cursilho manter as equipes, ter um banco de dados de 
cursilhistas. No Pós-cursilho, formar e montar NCA. No Cursilho retiro, informa 
o GED de Araçatuba está realizando cursilho em dois dias e neste momento 
estão atualizando o cronograma e mensagens. Manter a escola itinerante, com 
o espirito de formação das escolas vivenciais, buscando a formação de novos 
mensageiros, caminhando com a Igreja e o MCC. 
 
Grupo 2: acompanhou o grupo 1. 
 
Grupo 3: acompanhou o grupo 1. 
 
As 19:00h – Silvio Yamaia abriu a palavra para: 
 
 Apresentação aos presentes, dos componentes do GER e dos 

coordenadores do GEDs. 
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 A montagem de caravana para Romaria do MCC para Aparecida em 
30/06/2018 será por meio de comunicações digitais. 

 Informar que a 46ª Assembleia Nacional do MCC e 8º Encontro Nacional 
do MCC, na cidade de Itaici, com per capita em R$660,00. 

 Encontro Regional de Jovens cursilhistas do GER Sul 1 Botucatu – SP 
com GER Sul 1 Sorocaba, realizar programação. 

 João Mauro informou que as Assembleias Diocesanas do GED de 

Araçatuba, são realizadas no dia de domingo entre 8:00h e 17:00h, e os 

materiais das Assembleias Regionais, são repassados, 

antecipadamente, na reunião das escolas vivenciais 

 Silvio disse ser obrigatória a presença de um representante do GER na 

assembleia diocesana. 

 Sebas solicitou que as assembleias regionais comecem no sábado de 
manhã e terminem no fim de tarde do domingo. 

 Agendamento da AR-2019 será eletiva e ocorrerá na cidade de 
Araçatuba (casa de são Paulo) em 31/05/2019 a 02/06/2019. 

 Taxa mensal do GED para o GER, igual a 30% do salário mínimo 
nacional, sem pagamento de 13º, que foi abolida na Assembleia 
Nacional que ocorreu em Aparecida. 
 
João Orsi apresentou as contas do ano de 2017 e 2018.  

  

  Saldo Bancário em R$ 7.123,00; 

 (Botucatu-R$ 3.653,00 / Bauru-R$ 3.653,00 / Ourinhos-R$ 4.705,00), 
ainda, com o décima terceira taxa. 

 Divida com o GEN R$4.685,00, até dezembro de 2017, ainda, incluso a 
taxa de décima terceira. 

 Dívida com o GEN R$2.862,00 até março 2018 referente a jan/fev/mar. 
 
As 20:00h – Jantar e confraternização.  
 
__________________________________________________ ___________ 
Dia 25/03/2018 – Domingo 

As 7:00h – Despertar 

As 7:30h – Oração da manhã 

As 8:00h – Café da manhã 

As 8:20h – Apresentação e deliberação do AGIR para o GER no ano de 2018, 

que foram votadas e aprovadas por aclamação:  

 Visitas periódicas do GER aos GEDs – trazendo atualizações e diretrizes 

do GEN – documentos (livros). 

 Retomada dos GEDs afastados, incialmente, contando com apoio dos 

bispos locais.  
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 Integração dos GEDs para que aconteça a unidade na caminhada do 

MCC com a Igreja. 

 Criar e fortalecer as equipes de Pré-cursilho.  

 No Pós-cursilho, formar e montar EVF e NCA.  

 No Cursilho retiro, atualizar/adequar  mensagens e formação de novos 

mensageiros, lembrando que a mensagem é mais importante que o 

mensageiro, devendo sempre aparecer Jesus Cristo. 

 Manter a escola itinerante, com o espirito de formação das escolas 

vivenciais, buscando a formação de novos mensageiros, caminhando 

com a Igreja e o MCC. 

As 9:20h – Aristeu pediu a palavra e agradeceu a disponibilidade do 

coordenador do GEN para apresentar os trabalhos da assembleia do GER sul 

1 – Botucatu (SP). Também agradeceu a recepção do GED de Lins, cozinha e 

auxiliares em nome do Coordenador Sebas. Agradeceu a presença de todos os 

demais na construção e continuidade do MCC.  

Recados do GEN, GER e GEDs 

João Barciela informa: 

 O GEN contratou uma empresa para informatizar as informações que 

são geradas a partir dos cursilhos, tais como banco de dados de 

candidatos e formatação de crachás, sem custo adicional aos GERs. 

 Indicou aos presentes o documento do GEN, livro “Escola Vivencial – 

um Caminho de Formação” para estudo e formação das escolas que 

estão se iniciando. 

 Agradeceu a acolhida de todos, lembrando que como representante do 

GEN, mais um desafio realizado, lembrando que somos Igreja e como 

sujeitos eclesiais, devemos dar continuidade nos trabalhos, agora dentro 

dos GEDs.  

 O GEN está sempre à disposição de todos. 

João Mauro: 

 Agradeceu a acolhida do GED de Lins, lembrando que o MCC está vivo 

na Regional, apesar das dificuldades maiores em outros GEDs que não 

estiveram presentes. Informou que GED de Araçatuba fará o 16º 

cursilho para jovens (misto), sempre uma vez por ano. 

 

André Parré: 

 Agradeceu a oportunidade de representar o coordenador, lembrou que 

na sua diocese possui o movimento do TLC (onde participou) e que este 
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agora está se aproximando do MCC, partilhando entre si, as suas 

experiências e seus carismas. 

 

Sebastião Rizzo:33939 

 Lembrou que agora começa outra fase da assembleia, onde os trabalhos 

serão de disseminação de todas as informações da assembleia nos 

GEDs e nas escolas vivenciais, dando continuidade na Igreja em saída. 

Agradeceu a presença de todos e lembrou o pessoal da cozinha. 

 

As 11:00h –  Santa Missa de ação de Graças e encerramento da assembleia, 

presidida por Padre  João Geraldo Carinhena (vigário geral de Lins) 

 

Terminados os trabalhos, após lida em plenário, aceita nos termos e por ser 

expressão da verdade, firmamos o presente.  

 

 

   
             Aristeu Gonçalves                                                    João Gimenez Barciela Marques 

Coord. do GER SUL um – Botucatu – SP                                          Coordenador do GEN                      

 

                    

 

        PE Lúcio Bento de Souza                             

     Ass. Espiritual do GER SUL 1                                                                           

 
                                                              
 

            Silvio Noriaki Yamaia 

              Primeiro Secretário 

 

 

   

            Jorge Tadeu Abrahão                                                    Sebastião Rizzo Junior  
        Primeiro Secretário (ad oc)                                                  Segundo Secretário 
 
 


