
ATA DA 47ª ASSEMBLEIA NACIONAL DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE 

CRISTANDADE DO BRASIL 

 Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, no 
Centro de Eventos e Hospedagem Sagrada Família da Rede Santa Paulina – Rua 
Padre Marchetti, 237 , Ipiranga , CEP: 04266-000 , São Paulo, Estado de São Paulo 
compareceram os senhores e senhoras(lista em anexo) conforme convocação feita 
através do EDITAL de CONVOCAÇÃO 47ª ASSEMBLEIA NACIONAL do 
MOVIMENTO de CURSILHOS de CRISTANDADE Do BRASIL, de 16 de Agosto Ano 
de Dois Mil e Dezenove(em anexo).As 21 horas no auditório do referido centro de 
formação foi feita abertura oficial da Assembleia Nacional pelo Coordenador 
Nacional do MOVIMENTO de CURSILHOS de CRISTANDADE Do BRASIL, Sr. 
Wladimir Francisco Barros Comassetto. No primeiro ato foi realizada a verificação de 
coro para o prosseguimento dos trabalhos, em primeira chamada constatou-se a 
presença de 52 (cinquenta e dois) participantes convocados conforme edital, não 
atingindo o quórum necessário de dois terços do total de 81 pessoas para as 
deliberações, que seria de 54. Então foi realizada, a segunda chamada, na qual 
verificado existir o quórum necessário para o prosseguimento das deliberações, ou 
seja, 1/3 participantes convocados conforme edital, de acordo com o § 1˚ Art. 23 do 
Estatuto Social do  Grupo Executivo Nacional  do MOVIMENTO de CURSILHOS de 
CRISTANDADE do BRASIL, desta forma os trabalhos prosseguiram observadas as 
regras estatutárias. Foi eleita a comissão de síntese dos trabalhos com os seguintes 
componentes: Alexandre Caetano Pontes – GER LESTE 2 MG 1, Antônia Kátia 
Pinheiro de Medeiros – GER NE 2, Gisele Colombari Gomes – GER SUL 2 PR 2, 
José Calil Nassur – GER SUL 1 CAMPINAS e Roberto Leandro Alves – 2º Secretário 
do GEN. A seguir foi apresentada pelo Sr. Iramar Lubiana, coordenador do GER 
Leste 2-Espírito Santo a moção de unificação das orientações do Grupo de Apoio  
do GEN-MCC para as AR’s e formações sigam o modelo de "Formação Orante” a 
exemplo da última formação do Pe. Francisco Luis Bianchin - Pe. Xiko no GER Leste 
2 ES no GED de São Mateus. A moção foi acolhida com 45 votos a favor e 7 votos 
contra. O próximo ato foi o avaliar dos GERs. Encerraram-se os trabalhos do dia. No 
dia dezoito de outubro do ano do ano de dois mil e dezenove os trabalhos iniciaram 
com a reflexão sobre o MOVIMENTO de CURSILHOS de CRISTANDADE do 
BRASIL e o direito canônico, realizada pelo Padre Wagner Luis Gomes, vice-
assessor eclesiástico do GEN. O trabalho seguinte foi o momento jovem, com o 
relato das atividades dos jovens do MCC em todo o Brasil no corrente ano e foi 
conduzido pelo representante jovem no GEN, Sr. Vinícius de Matos Brandão 
Raposo. No período da tarde foram realizadas oficinas de reflexão com os    
seguintes temas e responsáveis: 1) Encontro Cone Sul, Cursillo de Cursilhos a luz 
do Ideías Fundamentais Nr 03, responsável: Wladimir Francisco Barros Comassetto; 
2) O Carisma do MCC, responsáveis: Adair José Batista, Coordenador do GER 
Leste 2 MG 1 e Marcelo Moura, coordenador do GER Leste 1-RJ; 3) Plataforma 
Virtual: Maristela Conz Pereira Mansi 1ª tesoureira do GEN, Roberto Leandro Alves 
2º Secretário do Gen e Vinicius de Matos Brandão Raposo, representante Jovem do 
GEN. A seguir o Padre Francisco Luis Bianchin fez apresentação sobre a pedagogia 



do Cursilho e sua dinâmica de conversão. Encerraram-se os trabalhos do dia. No dia 
dezenove de outubro os trabalhos iniciaram com a apresentação do Monsenhor 
Antonio Luiz Catelan Ferreira, assessor da Confederação Nacional dos Bispos do 
Brasil, com o tema: Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 
2019-2023. A reflexão seguinte foi apresentada pelo Vice-Coordenador do GEN, Sr. 
Corinto Luiz do Nascimento Arruda e versou sobre os Núcleos de Comunidades 
Ambientais, estatutários do MCC. Na sequência foi apresentada, pelo 1º Secretário 
do GEN, Sr. Adriano de Oliveira, a proposta de alteração do Estatuto Social do 
Grupo Executivo Nacional MOVIMENTO de CURSILHOS de CRISTANDADE do 
BRASIL, a proposta de alteração abrangendo os  artigos 16, Nr 4 e inclusão de 
parágrafo único neste artigo, e o artigo 18. Após deliberação e debate na Assembleia 
as alterações estatutárias foram colocadas em votação na Assembleia e aprovadas 
por unanimidade, ficando o Estatuto Social do Grupo Executivo Nacional  do 
MOVIMENTO de CURSILHOS de CRISTANDADE do BRASIL com a seguinte 
redação: Art. 16 – O Coordenador Nacional tem por atribuições:(...)4. Assinar, 
juntamente com o primeiro tesoureiro ou segundo tesoureiro, este como 
coadjuvante e substituto do primeiro, cheques e demais papeis que impliquem 
em movimentação financeira do GEN – MCC. Art. 16 – O Coordenador Nacional 
tem por atribuições: Parágrafo Único: Na hipótese de a movimentação dos 
recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por cartão magnético, fica 
autorizado ao Coordenador ou ao Primeiro Tesoureiro e ou o Segundo 
Tesoureiro – este como coadjuvante e substituto do primeiro - a utilização 
desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar 
pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as 
operações financeiras necessárias à movimentação de valores. Art. 18 – Ao 
Vice Coordenador incumbe: 1. Auxiliar o titular em suas funções;2. Substituir o 
titular em suas ausências; 3. assinar como coadjuvante e substituto do 
Coordenador, juntamente com o Primeiro Tesoureiro e ou Segundo Tesoureiro, 
cheques e demais papéis que impliquem em movimentações financeira do 
GEN – MCC. Art. 18 A. Ao Vice Assessor Eclesiástico incumbe:1. Auxiliar o 
titular em suas funções; 2. Substituir o titular em suas ausências. A Assembleia 
prosseguiu com a proposta de recebimento de moção extraordinária e, após votação 
foi aceita por unanimidade, a moção apresentada pelo Pe. Francisco Luis Bianchin, 
para que a assembleia reconhecesse que o entendimento de que o número 2 do 
artigo 18 do Estatuto Social do Grupo Executivo Nacional do Movimento de 
Cursilhos de Cristandade onde consta substituir o titular em suas ausências abrange 
o direito a voto nas Assembleias Nacionais. Colocada a moção em votação, esta foi 
aprovada por unanimidade. Na sequência a Sra. Maristela Conz Pereira Mansi 1ª 
tesoureira do GEN, apresentou a prestação de contas do ano de 2018. O Sr. João 
Gimenez Barciela Marques, ex- coordenador nacional do MCC e atual conselheiro 
do GEN realizou esclarecimentos e deixou transparente os resultados financeiros da 
gestão financeira de mandatos anteriores. A prestação de contas foi colocada em 
votação e aprovada por unanimidade. Posteriormente foi apresentada a proposta de 
rateio fraterno das despesas, foi aprovado por unanimidade. Encerraram-se os 
trabalhos. No dia vinte de outubro os trabalhos iniciaram com a apresentação da 
proposta da dimensão do tema: MCC, caminho de santificação para o ano de 2020, 
pelo assessor nacional do MCC , Pe. José Roberto Ferrari. A dimensão profetismo 
foi colocada em votação e foi aprovada pela assembleia por unanimidade. O 
próximo ato foi a colocação em votação da moção apresentada no primeiro dia pelo 
Sr. Iramar Lubiana, Coordenador do GER Leste 2-ES, de unificação das orientações 



do Grupo de Apoio  do GEN-MCC para as AR’s e formações sigam o modelo de 
"Formação Orante” a exemplo da última formação do Pe. Francisco Luis Bianchin - 
Pe. Xiko no GER Leste 2 ES no GED de São Mateus. A moção foi rejeitada por 
unanimidade e ficou registrada como sugestão para os agentes de formação do 
MCC no Brasil. Foi apresentado a seguir o cronograma de Assembleias Regionais 
2020, o qual foi conferido e corrigido. O Pe. Francisco Luis Bianchin manifestou-se 
pedindo que se iniciem os preparativos para o Jubileu do MCC de 60 anos no Brasil, 
que ocorrerá no ano de 2022. 2º secretário do GEN Roberto Leandro Alves e o 
Alexandre Caetano Pontes, GER LESTE 2 MG 1 integrante da comissão de síntese, 
fizeram a leitura da Ata que foi aprovada por unanimidade pela assembleia nacional. 
Foi declarada encerrada às 12 horas e 10 minutos do dia vinte de outubro do ano de 
dois mil e dezenove a 47ª Assembleia Nacional do Movimento de Cursilhos de 
Cristandade do Brasil, da qual lavrou-se a presente ata, para todos os efeitos legais, 
a qual vai assinada pelo Coordenador Nacional,Sr. Wladimir Francisco Barros 
Comassetto, pelo 1º Secretário,Sr. Adriano de Oliveira e acompanhada da lista e 
assinatura dos presentes.  

São Paulo, SP , 20 de Outubro de 2019. 
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