


“Completai a minha alegria, 
deixando-vos guiar pelos mesmos 
propósitos e pelo mesmo amor, em 

harmonia buscando a unidade.” 
(Filipenses 2,2)

A vivência comunitária



e os três tempos
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não vive

Se não semear 
não nasce 

Se não regar 

Se não cultivar 

não cresce 

O MCC
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e seu carisma
O MCC

Graça especial do Espírito Santo, que 
capacita e motiva as pessoas que a 
recebem para servir à edificação da 
Igreja, ao bem do ser humano e às 

necessidades do mundo. (CIC, 799)

Carisma



A. À pessoa - levando-a à 
conversão - mudança de 
mentalidade e de atitudes;

O Carisma do MCC é um dom para servir:

B.  À comunidade eclesial
C.  Ao mundo

e seu carismaO MCC



A. À pessoa - levando-a à conversão - 
mudança de mentalidade e de atitudes;

O Carisma do MCC é um dom para servir:

B.  À comunidade eclesial

e seu carismaO MCC

                - levando-a à conversão - 
mudança de mentalidade e de atitudes;
                                      - ajudando a 
pessoa a descobrir e realizar a vocação 
pessoal, chamando a realizar o projeto 
de Deus;



O Carisma do MCC é um dom para servir:
C.  Ao mundo

e seu carismaO MCC

                 , anunciando a Palavra e 
testemunhando-a como fermento, 
sal e luz.

                   - levando a pessoa a 
fermentar de evangelho os ambientes, 
quer pessoalmente, quer através de 
pequenas comunidades de fé nos 
ambientes



e sua definição
O MCC



O MCC
O MCC é um Movimento de Igreja

ajudando a descobrir e realizar

possibilita a vivência e a convivência

que fermentem de Evangelho

propicia a criação

e sua definição

que, mediante um método próprio,

do fundamental cristão,

a vocação pessoal, e

de núcleos de cristãos

os ambientes



a vocação pessoal, e

que, mediante um método próprio,
O MCC é um Movimento de Igreja

ajudando a descobrir e realizar

possibilita a vivência e a convivência

que fermentem de Evangelho

propicia a criação

do fundamental cristão,

de núcleos de cristãos

os ambientes

e sua finalidade

Imediata

Mediata

Última

O MCC



O MCC
e sua essência



A. Que seja um Movimento Eclesial; 
B. Que seja Vivencial; 
C. Que leve o(a) cursilhista a um encontro com Deus vivo e 

pessoal, consigo mesmo, com os irmãos e com mundo; 
D. Que promova a espiritualidade cristã; 
E. Que seja um agente com função específica na     

pastoral ambiental; 
F. Que fermente de Evangelho os ambientes; 
G. Que crie comunidade; 
H. Que se comprometa e que motive o comprometimento. 

O MCC e sua essência
Movimento Eclesial

Vivencial

espiritualidade cristã

   pastoral ambiental
fermente de Evangelho os ambientes;
crie comunidade

comprometimento

Deus vivo e
pessoal, irmãos mundo

agente

se comprometa

consigo mesmo



Evangelizar

 É a ação de levar a Boa Nova do 
Evangelho a todos os ambientes da 
humanidade e, com sua influência, 

transformar, a partir de dentro,          
a consciência pessoal e coletiva
(homens e mulheres). (cf. EN 18, 21, 22)



A tecnologia cada vez mais avançada     
requer atualização constante. 

As influências são significativas. 
São visíveis as dificuldades para se 

desenvolver e colocar em prática                   
o Carisma do MCC. 

O mundo se torna dinâmico a cada dia                            
e exige agilidade e conhecimento.

Evangelizar



O homem e a mulher contemporâneos 
são considerados “AFASTADOS”

O ser humano está longe da         
Graça de Deus.

está 
“de costas para Deus” 

O mundo

“AFASTADOS”



O ser humano está longe da         
Graça de Deus.

está 
“de costas para Deus” 

O homem e a mulher contemporâneos 
são considerados “AFASTADOS”

O mundo

“Os batizados afastados são os que 
perderam o sentido vivo da fé e já não se    

reconhecem como membros da Igreja,  
levando uma existência distanciada            

de Cristo e de seu Evangelho.” (São João Paulo II)

Pessoas que, por circunstâncias da vida 
ou por decisão própria, afastaram-se de 
Cristo e da Igreja, e para as quais a fé 

cristã não tem importância vital. (IFMCC 209)

“AFASTADOS”



DGAE 2019-2023

Neste mundo é possível concretizar a 
coexistência fraterna, na qual se realiza a                  

promessa do Senhor: 

urbano atual,
embora marcado por contradiçōes e desafios,                                    

é lugar da presença de Deus,                           
espaço aberto para a vivência do Evangelho.

O mundo

“Onde dois ou três estiverem reunidos em meu 
nome, alí eu estarei, no meio deles.” Mt18,20



O mundo

CASA

“Onde dois ou três estiverem reunidos em meu 
nome, alí eu estarei, no meio deles.” Mt18,20

Comum

DGAE 2019-2023

“Com a Sabedoria constrói-se a casa  
e com a prudência ela se consolida”        

(Pr 24,3).



O mundo

CASA nidade

“Onde dois ou três estiverem reunidos em meu 
nome, alí eu estarei, no meio deles.” Mt18,20

Comuunidade

DGAE 2019-2023

“Eles eram perseverantes na 
comunhão fraterna” (At 2, 42).



nidade

“Onde dois ou três estiverem reunidos em meu 
nome, alí eu estarei, no meio deles.” Mt18,20

Comu

DGAE 2019-2023

Pequena Comunidade de Fé
Núcleo de Comunidade Ambiental

Comunidade
Eclesial Missionária

O mundo

- PCF
- NCA



nidade

“Onde dois ou três estiverem reunidos em meu 
nome, alí eu estarei, no meio deles.” Mt18,20

Comu

DGAE 2019-2023

Eclesial Missionária
PCF - Pequena Comunidade de Fé

NCA - Núcleo de Comunidade Ambiental

Comunidade

O mundo Conjunto de cristãos vinculados entre si 
pela amizade, para crescer, amadurecer e 

dar fruto apostólico. (cf. ChI 57)

O MCC propicia a criação de grupos 
cristãos nos quais se compartilhe a vida 

cristã por meio da amizade,         
ajudando a cada um dos seus membros a 

viver a Graça de modo consciente, 
crescente e compartilhado.



“A formação de pequenas comunidades 
eclesiais missionárias, como prioridade da ação 
evangelizadora, oferece um referencial concreto 

para a conversão pastoral.”

DGAE 2019-2023

O mundo

“Importa evangelizar, não de maneira 
decorativa, como que aplicando um verniz 

superficial, mas de maneira vital,                      
em profundidade e isto até às suas raízes,          

a civilização e as culturas.” (EN- 20)

pequenas comunidades
de fé nos ambientes 



É preciso dar um novo impulso na ação 
missionária da Igreja, para enfrentar os 
desafios de levar o Cristo Ressuscitado.  

Fazer chegar às periferias, aos ambientes 
humanos e culturais ainda alheios ao 

Evangelho.

Missio ad gentes



nos                    é preciso.ambientes
A vivência do "quarto dia"

Os ambientes são um dos eixos da atuação 
do MCC que pretende, como finalidade 

última - Fermentar de Evangelho.  

Contexto social composto por pessoas, 
ideias, valores e circunstâncias que 

ocorrem simultaneamente num 
determinado lugar e tempo, e que 

influenciam o modo de ser, de pensar e 
de atuar de todos. (IFMCC 209)



nos                    é preciso.ambientes
A vivência do "quarto dia"

Porque eles necessitam de 
ação transformadora.
Como Evangelizá-los?



É a inserção na Pastoral Ambiental, 
através dos grupos ou núcleos

O Pós-Cursilho e sua finalidade

ambientesAtuando nos

Pequenas Comunidades de Fé nos 
ambientes - PCF’s



FAMILIA R
é o único ambiente que merece 

ser evangelizado?



FAMÍLIA 

Trabalho Educação

Política

LazerSocial



FAMÍLIA 

Trabalho Educação

Política

LazerSocial



ambientes

O ser humano vive e se relaciona

Trabalho Comunidade

EscolaUniversidade

LazerVizinhança

O ser humano vive e se relaciona

NCAs

Família



O NCA é formado por um 
grupo de cristãos com 
capacidade de liderança,  
pertencentes a um mesmo 
ambiente e que, conscientes 
de sua responsabilidade    
de transformar o mundo 
com base no cristianismo,  
juntam-se para                
Ver-Discernir-Agir-Avaliar-
Celebrar a conquista do seu 
ambiente. 

ASSOCIAÇÃO DE 
CLASSE

EDUCAÇÃO

SAÚDE

POLÍTICA

PROFISSIONAL

RELIGIÃO

FAMÍLIA

Núcleo de Comunidade Ambiental

NCAs



• Afinidade ambiental, 
• Formação de uma 

consciência crítica, 
• Foco na formação na 

ação, 
• Base sistemática nos 

fundamentos da fé, 
• Ensino social da Igreja 

NCAs

Núcleo de Comunidade Ambiental

Escola Vivencial.

Grupo de pessoas:
• Cristãos, 
• Cursilhistas ou não, 
• Até não-católicos.

• Detectar, 
• Motivar, 
• Comprometer-se, 
• Estar convencido de 

sua responsabilidade, 
• Buscar apoio, 

  AGIR.

Objetivo:



Uma pequena fração da grande sociedade,           
cujos integrantes, com capacidade de liderança,       

O que é um NCA? 

se relacionam e convivem                                               
com os mesmos problemas do cotidiano 
(injustiça, desamor, infidelidade, rancor) 
e tantos males que assolam o mundo e 
prejudicam o relacionamento humano.

Núcleo de Comunidade Ambiental



Núcleo de Comunidade Ambiental

 É promover o crescimento na vivência do 
 fundamental cristão, reunir em amizade
 em torno de Cristo a fim de fortalecer o

  sentido eclesial (ser Igreja) e impulsionar
  o compromisso nos ambientes.

(Fundamentos Pré-Pós do MCC - 52)

               Os núcleos de cristãos é instrumento do
 Pós-cursilho com a mesma finalidade última

(Evangelizar os ambientes).



Podem começar a partir de circunstâncias 
humanas para que se desenvolva e 

amadureça a atitude cristã. 

Constituídos por homens e mulheres de 
boa-vontade, líderes nos seus ambientes, 

insatisfeitos com a realidade que os cerca.

Núcleo de Comunidade Ambiental



planejar a ação no ambiente.ação no ambiente.

- Discernir -Ver Agir
Avaliar - Celebrar

Método usado nas reuniões

Seus membros se reúnem para

Núcleo de Comunidade Ambiental



Para transformar os ambientes:  
família, trabalho, bairro, escola, lazer etc

A fé e a ação se complementam

Capacidade de perceber a realidade como ela é

e)  Ser uma ferramenta eficaz 

c)  Ligar a religião com a vida

a) Desenvolver a pedagogia de 'Formação na Ação' 
b) Formar e desenvolver o 'Senso Crítico'

- Viver exclusivamente para a ação

Finalidades do método VJAAC

Igreja Sentada 
Ativismo

- Formar primeiro para agir depois

d) Descobrir e formar líderes cristãos

Núcleo de Comunidade Ambiental



NCA

Para se criar e implementar         

Núcleos de Comunidades Ambientais 

é preciso repensar e desenvolver nova

Mentalidade

e o MCC



Mentalidade

A mentalidade é a chave explicativa do 
MCC, a causa da sua origem.

 É uma perspectiva vital, uma forma de 
entender a realidade, nascida da 

vivência do carisma, livremente adotada 
pelos que compartilham essa 

experiência e se integram ao MCC.

A



Quem somos

Mentalidade
Define:

A

O que fazemos 
Porque fazemos 
Como fazemos



?
Diretrizes do MCC x missionariedade
A ação transformadora é de vital importância 

para se conseguir um relacionamento       
interpessoal mais humano, com reflexos  

positivos nos ambientes. 
O método utilizado no MCC, afirma que é possível 

evangelizar os ambientes desde que se crie 
NCA's / PCF's, experiência iniciada no Cursilho. 
Diante dessas afirmações, quais as dificuldades 

que impedem a criação desses                     
grupos de cristãos?



Que o Espírito Santo suscite   
uma nova primavera missionária 

a todos os enviados                
pela Igreja de Cristo. 

(Papa Francisco)

A vivência comunitária



De Colores!

Viva a vida!


