MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE DO BRASIL
ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DIOCESANA DE 2019
CAMPO GRANDE – MATO GROSSO DO SUL
ATA
As 07:15 do dia 30 de março de 2019, na Capela da Casa de Cursilhos São João Paulo II, o
coordenador do grupo executivo diocesano (GED), Carlos Alberto Nogueira Lima, deu início

a Assembleia Diocesana (AD) desejando a todos uma boa assembleia. Na sequência D. Dimas Lara
Barbosa presidiu a Santa missa concelebrada com Pe. Emilson Jose Bento. Antes da benção final
D. Dimas Lara Barbosa desejou uma boa e santa AD a todos participantes. Na sequência todos se
dirigiram ao café da manhã e ao credenciamento para participar da AD. As 08:40, o Coordenador
do GED Campo Grande - Carlos Alberto Nogueira Lima, com a invocação do Espírito Santo,
agradeceu a presença de todos e reforçou a participação nas assembleias. Explicou sobre o
funcionamento da AD que constará com formação dada pelo grupo executivo regional (GER),
seguida de trabalhos de grupos e plenárias. O coordenador do GED convidou o assessor eclesiástico
diocesano D. Vitorio Pavanello para acolhida a todos os participantes, onde o mesmo exaltou o
lema do ano 2019, “Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso” Lc 6,36, propondo uma
reflexão para todos os cursilhistas para serem misericordiosos. Carlos Alberto Nogueira Lima
convidou o coordenador do GER - Mauricio Alves Ferreira para abertura e boas-vindas. O
coordenador Carlos Alberto Nogueira Lima explanou sobre a Assembleia Regional, realizada na
cidade de Naviraí/MS, nos dias 15 a 17 de março de 2019, e da importância da AD ser realizada na
sequência para podermos propor o nosso Agir de acordo com as orientações do grupo executivo
nacional (GEN). Na sequência foi composta a Comissão de Redação e Síntese, composta pelos
cursilhistas: Sergio Luiz Campos Paes, Paula Vitorino Guimarães, Simone Fiorezze Cesco e Renata
Cristina dos Santos Oliveira. O vice coordenador do GED Carlos Alberto Mota dos Santos foi
convidado para ler o Edital de Convocação da AD. O coordenador Carlos Alberto Nogueira Lima
informou que o prazo para envio de propostas foi até o dia 25/03/19 e que não foi entregue
nenhuma proposta para essa AD. O ex-coordenador do GED Marcos Luis Oliveira repassou os
demonstrativos de entrada e saídas da gestão passada do GED - 2017/2018, com descrições de
débitos e créditos dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2018. Explicou que a
média de despesas: 17 mil por mês e média de receitas: 21 mil por mês. Exaltou a importância da
nossa contribuição mensal para a manutenção do nosso movimento e explicou que os meses de
janeiro, fevereiro e março, são um período crítico para o movimento, visto que não é realizado
eventos, aonde temos o maior valor de arrecadação. Exaltou a importância da participação de toda
a comunidade cursilhista para a continuidade do trabalho com a gestão atual. Convidou todos para
participar do evento que será amanhã realizado no Poliesportivo Dom Bosco, DECOCUP, para
arrecadação de doações para o movimento de cursilhos de cristandade (MCC)a. Na sequência o
coordenador Carlos Alberto Nogueira Lima colocou em votação a prestação de contas do ano de
2018 e está foi aprovada pelos presentes. Carlos Alberto Nogueira Lima convidou e passou a
palavra para o coordenador do GER para início dos trabalhos da AD. Inicialmente ressaltou a
importância da participação da comunidade cursilhista nas assembleias e eventos do movimento.
Explicou o funcionamento do MCC, com informações definidas do GEN, repassando ao GER, após
o GED e depois aos setores. Falou sobre a preocupação do Pe. Francisco Luiz Bianchin “Pe. Xico”
(ex-assessor espiritual nacional do movimento) com a importância do carisma do MCC. Falou sobre
a dificuldade das informações repassadas pelo GEN/GER chegarem aos setores, onde cada setor
acaba trabalhando de forma individual e não com as definições previstas pelo GEN. Fez memória
dos últimos lemas trabalhados pelo MCC, nos triênios de 2013-2015 e 2016-2018. Realizou a
motivação e a explicação da escolha do tema/lema do triênio atual 2019 - 2021, sendo o tema: MCC
- Caminho da Santificação e o lema de 2019 – “Sede misericordiosos como vosso Pai do céu é
misericordioso”, exaltando a importância de ter misericórdia com todos, principalmente com os
neos-cursilhistas. Após essa motivação nos mostrou a importância da realização do VER, de
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trabalhar todos os pilares do movimento: Ser um movimento em saída, viver a santidade e ser
misericordiosos. Mauricio Alves Ferreira – coordenador do GER falou sobre as ações de
motivações propostas pelo GER e sobre a importância do comprometimento das equipes em tentar,
o mais próximo, alinhar as informações e realizar de forma correta o caminho a trilhar dentro do
movimento. Realizou o VER sobre o movimento, ressaltando a importâncias das 03 etapas: précursilho, cursilho e pós-cursilho. Falou também sobre a importância das escolas de formação e do
privilégio do nosso GED com uma preparação de 03 meses, conseguindo dessa forma uma melhor
preparação das equipes. Informou que todos os participantes vão para o trabalho de grupo, com as
perguntas: Quais os conceitos mais comuns de santidade que perpassam nossa comunidade? O
cursilho, em seus três tempos, está sendo sinal de misericórdia e assim tem sido caminho de
santidade? Na sequência os participantes foram encaminhados para o trabalho de grupo. Após o
trabalho de grupo foi iniciado a plenária com o VER discutido durante os trabalhos, foram formados
sete grupos com os seguintes secretários: Grupo 01 - Maykol Duarte / Grupo 02 - Tony / Grupo 03 Maria Inês / Grupo 04 - Valéria / Grupo 05 - Carina / Grupo 06 - Clotildes / Grupo 07 - Lisandro,
que leram o resumo dos trabalhos que foi discutido nos grupos (anexo I). Após apresentação de
todos os grupos, o coordenador do GER - Mauricio Alves Ferreira finalizou a dinâmica do VER,
enfatizando a observação que fez ao participar dos trabalhos de grupo, sobre manter o carisma do
MCC sem comparar, mas mantendo a caridade com os outros movimentos, mostrando como ser
misericordiosos com os outros. Após o fechamento com o Mauricio Alves Ferreira, o coordenador
do GED - Carlos Alberto Nogueira Lima explicou sobre a aprovação do estatuto que será realizada
durante a AD. O vice-coordenador Carlos Alberto Mota dos Santos fez a leitura do Estatuto do
GED - Campo Grande/MS que foi colocado em votação e aprovado por unanimidade por todos
participantes da AD. Após a aprovação do Estatuto do GED - Campo Grande/MS, os participantes
seguiram para o almoço. A AD retornou após o almoço/descanso com uma explanação do
DISCERNIR com a vice-coordenadora do GER - Carla Passos dos Santos, trabalhando com o tema
Rumo à Santificação, com exemplos de como viver em santidade e de exemplos de santidade para
trabalharmos nos dias atuais. Exortando a importância do movimento em nos tornar um movimento
de saída, com ações e exemplos de ser santos nas atitudes diárias. Ao finalizar o DISCENIR, os
participantes da AD voltaram para o trabalho em grupo com as perguntas: Temos consciência que o
pré-cursilho, o próprio retiro do cursilho e nossas escolas deveriam se tornar caminhos especiais de
santificação? Como deveríamos viver a misericórdia no pré-cursilho, cursilho e em nossas escolas
para que tornem caminhos de santificação? Como deveríamos buscar a santidade no cotidiano de
nossas vidas? Após o trabalho de grupo foi iniciado a plenária com o DISCERNIR discutido
durante os trabalhos, com os mesmos grupos e respectivos secretários: Grupo 01 - Jessica Klener /
Grupo 02 - Tony / Grupo 03 - Maria Inêz / Grupo 04 - Valéria / Grupo 05 - Carina / Grupo 06 Paula / Grupo 07 - Lisandro, que leram o resumo dos trabalhos que foi discutido nos grupos (anexo
II), após a conclusão com o assessor eclesiástico D. Vitório Pavanello e Carla Passos dos Santos, o
coordenador do GER - Mauricio Alves Ferreira aproveitou o momento para apresentar a equipe do
GER triênio 2019-2021. Ao finalizar as discussões do VER e DISCERNIR, a tesoureira do GER –
Clotildes de Freitas Ramires realizou a motivação para o AGIR, com o compromisso de inserir
ações onde é possível o comprometimento. Através dos nossos compromissos que facilitem a nossa
peregrinação rumo a santidade. Com base na reflexão temática, quais serão as propostas para o
AGIR? Quais as ações transformadoras que devemos assumir como compromisso, para que o MCC
seja caminho de santificação nos seus três tempos? Após os trabalhos de grupos foram recebidas as
propostas de cada grupo (anexo III), considerando as reflexões propostas pelo tema e lema. Após a
análise do GED Campo Grande e Comissão de Síntese, das propostas apresentadas, foram
selecionadas as seguintes que foram colocadas em votação: 1) Formação sobre o papel dos padrinho
e do perfil do candidato para fazer o cursilho, na Escola Vivencial em que for apresentadas as
equipes para os cursilhos; 2) Criar um plano de divulgação do MCC, realizando visitas nas
paróquias e propondo a criação de líderes paroquiais; 3) Reformular o processo de entrevistas para
candidatos/padrinhos ao Cursilho para Jovens; 4) Iniciar a implantação de PCF (Pequena
Comunidade de Fé) para integração dos grupos de pós cursilho; 5) Melhor alinhamento entre GED
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e coordenador dos cursilhos, para alinhamento das responsabilidades de cada um; 6) Motivar ao
setor de Sidrolândia realizar um mapeamento de jovens cursilhistas ou não cursilhistas, visando a
implantação de escola vivencial para jovens no setor; 7) Formar equipe junto ao casal pós-cursilho,
que com as informações adequadas vinda dos coordenadores de grupos, visando orientar e motivar
os grupos para vivência do cristão comprometido; e 8) Procurar melhor alinhamento e integração
entre Cursilho e Decolores. As propostas foram aprovadas com a exceção da proposta nº 4. Foi
assumido pela coordenação do Ged e aprovado pela AD que as propostas aprovadas e não
cumpridas durante o ano vigente, deverão ficar como compromisso para o próximo ano. Para
alteração do regimento interno, será realizada nova Assembleia Diocesana para aprovação das
moções apresentadas em data a ser determinada e divulgada pelo GED - Campo Grande. Após a
aprovação das propostas o coordenador Carlos Alberto Nogueira Lima lembrou que a realização das
propostas é compromisso de toda família cursilhista não só dos integrantes do GED. Agradeceu a
participação de todos e incentivou a participação da comunidade cursilhistas em todas as
assembleias para melhor alinhamento de informações e orientações. Na sequência todos se
dirigiram a capela onde o assessor espiritual D. Vitorio Pavanello realizou a celebração de envio.
Após a celebração de envio, o coordenador do GED - Campo Grande informou que a data da
próxima Assembleia Regional será realizada nos dias 06, 07 e 08 de março de 2020, ficando a
Assembleia Diocesana para os dias 21 e 22 de março de 2020, salvo se as datas do Regional forem
cumpridas. As 18:50 a Assembleia Diocesana foi encerrada pelo coordenador do GED - CG. Foi
lavrada essa ata que vai assinada por mim, secretária, Renata Cristina dos Santos Oliveira e pelo
coordenador Carlos Alberto Nogueira Lima. As listas de presença estão em anexo.
Campo Grande (MS), 30 de março de 2019.

______________________________
Carlos Alberto Nogueira Lima
Coordenador Diocesano

_______________________________
Renata Cristina dos Santos Oliveira
Secretária
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