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Ref. Assembleia Nacional (1) 

 

 

 Prezados Irmãos e Amigos em Jesus Cristo: 

 

 

No período de 5 a 8 de novembro próximo acontecerá, em Brodósqui, nossa Assembleia 
Nacional de 2015, com a presença dos membros eleitos e assessores eclesiásticos dos 23 
GERs do Brasil, conforme preceituado no Estatuto do MCC. 

Com o objetivo de utilizar melhor o nosso tempo e proporcionar a todos os participantes da 
AN uma visão global da caminhada do MCC do Brasil durante este ano, o GEN preparou 
um formulário cujas informações servirão de base para as discussões em grupo antes da 
apresentação do VER por parte dos GERs. Referido formulário encontra-se em anexo. 

O tema das ARs deste ano foi a Missionariedade. Não apenas para responder ao apelo do 
Papa, mas também por sua própria natureza, o MCC é missionário – nasceu para levar a 
Boa Nova aos afastados. Ao dar as informações solicitadas, não descreva ‘coisas’ que 
foram feitas pelos cursilhistas (do tipo obras de misericórdia, por exemplo), mas as atitudes 
dos responsáveis do MCC que indicam que o espírito da missionariedade foi compreendido 
e assimilado. 

O GEN solicitou aos GERs que colhesse as informações junto aos seus GEDs, tabulasse 
as informações recebidas e as enviasse ao GEN até o dia 20 de outubro. Assim, contamos 
com a colaboração de vocês no sentido de nos enviar as respostas até o próximo dia 19. 

 

Que Deus continue a protege-los e o Espirito Santo a inspirar suas ações e atitudes. 
 

Um abraço, 

Teixeira 

 

 

 

 

 

Luiz Alberto Teixeira – Coordenador   
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