
49ª ASSEMBLEIA NACIONAL DO MCC DO BRASIL 
Casa Divino Paraíso – Brasília, DF 

18 a 21 de Novembro de 2021 

A 49ª Assembleia Nacional do MCC do Brasil (AN) realizou-se de 18 a 21 de 

novembro de 2021, na Casa Divino Paraíso, situada na DF-180 Núcleo Rural Casa 

Grande MD 01/06 Via Tamanduá DF-180 Gama – Ponte Alta, em Brasília-DF. 

Seguindo a programação da AN (Anexo 1), às 19h, na capela montada no auditório, 

o Coordenador do GEN, Wladimir Francisco Barros Comassetto, deu as boas-vindas 

a todos e destacou que devemos viver nosso carisma em amor a igreja, declarando 

oficialmente aberta a AN, tendo então início a Celebração Eucarística de Abertura, 

presidida por Dom Vitório Pavanello – Bispo Emérito de Campo Grande e 

concelebrada por Pe. Jose Roberto Ferrari, Assessor Eclesiástico Nacional e pelos 

demais Assessores Eclesiásticos Regionais e Diocesanos presentes. Em sua 

homilia, Dom Vitório ressaltou a importância do MCC caminhar juntamente com a 

igreja e recordando a importância da unidade tendo como básico o paraclito - o 

Espirito Santo aquele a qual Jesus nos prometeu, ainda enfatizou o pedido da 

sinodalidade de Papa Francisco. À celebração seguiu-se o jantar e teve início, logo 

depois, a primeira sessão de trabalhos no auditório. O Coordenador do GEN iniciou 

com oração do Espirito Santo. Convidou o Roberto Leandro Alves – 2º secretário do 

GEN para realizar a composição da mesa. Roberto, acolheu e cumprimentou todos e 

posteriormente como primeiro ato da 49º AN fez a composição da mesa de 

honra:WLADIMIR FRANCISCO BARROS COMASSETTO ,COORDENADOR DO 

GEN; DOM VITÓRIO PAVANELLO, BISPO EMÉRITO DE CAMPO GRANDE e 

ASSESSOR ECLESIÁSTICO DO GER OESTE 1, Padre JOSÉ ROBERTO 

FERRARI, ASSESSOR ECLESIÁSTICO NACIONAL DO MOVIMENTO DE 

CURSILHOS DE CRISTANDADE; DAIANA CRISTINA BUZZO, REPRESENTANTE 

JOVEM DO GEN; ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO, 

COORDENADOR GER CENTRO - OESTE, representando todos os Coordenadores 

de GER. Cada integrante da mesa fez uso da palavra. O Coordenador do GEN 

agradeceu aos integrantes da mesa de honra, esta foi desfeita e seguiu para 

verificação de quórum dos presentes. Constatou-se a presença de 44 participantes 

com direito a voto, ou seja, maioria absoluta dos membros associados, conforme 



parágrafo primeiro do artigo 23 do estatuto social do GEN. Acompanha esta ata a 

lista com nome completo, RG e assinatura de todos os membros com direito a voto. 

O total de participantes na AN é de 81 pessoas, conforme Anexo 2 – Quadrante. O 

Coordenador do GEN realizou a leitura do Regimento Interno (RI), conforme 

Anexo 3, que foi aprovado por unanimidade. Logo após, foi realizada a leitura da 

Programação da AN, conforme Anexo 1, que foi aprovado por unanimidade. O 

Coordenador do GEN solicitou, que os seguintes participantes da AN fizessem parte 

da comissão de redação e síntese, os quais foram aprovados por unanimidade, 

Alexandre Pontes, GER LESTE 2 MG 1,  Anísia Adriana Cândida de Souza, GER 

LESTE 1 RJ, Antônia Kátia Pinheiro de Medeiros, GER NE 2, Marcelo Moura, GER 

LESTE 1 RJ, Roberto Leandro Alves 2º Secretário do GEN e Vinícius de Matos 

Brandão Raposo – GER LESTE 2 MG 1 / GA. A seguir foi nomeada a comissão 
eleitoral, que foi aprovada por unanimidade. Adriano de Oliveira , 1º Secretário do 

GEN,  Jose Adelvan da Fonseca, GER NE 3 / 1 e Rosane Maria Granemann de 

Souza – GER SUL 2 PR 1.O Coordenador do GEN abriu a palavra para assembleia 

para apresentação das moções, esclarecendo que a AN acataria ou não as 

mesmas, mediante votação, examinando-as no momento apropriado, para o que 

deveriam ser entregues por escrito à Secretaria. Primeira Moção: o GER SUL 1 

APARECIDA sugeriu que as Assembleias Diocesanas (AD’s) fossem realizadas em 

pelo menos dois dias. A moção foi acolhida por unanimidade. O Coordenador do GEN 

apresentou a proposta de Alteração do artigo 4º do Estatuto do Organismo Mundial 

do Movimento de Cursilhos de Cristandade, sendo que a AN deliberou, que seja 

providenciado vídeo explicativo para estudo e apresentação das propostas pelos 

GER’s, sendo fixado o prazo de 20 de dezembro para estas. O dia encerou-se com 

a Oração da Noite. O dia 19 de novembro de 2021 – dia da misericórdia- , iniciou-se 

com as orações da manhã e reflexão do Pe. Wagner Luiz Gomes, Assessor 

Eclesiástico Nacional Adjunto. Logo após o café foi realizada a apresentação do 

Momento do Avaliar da caminhada do MCC, o qual prosseguiu com trabalhos de 

grupo com o debate das seguintes questões:1) Como foi a caminhada na pandemia? 

2) Quais as ações que consideram positivas no GER e nos GED’s? 3) Quais foram 

as dificuldades com as escolas vivenciais e NCA’s? Como estão sendo superadas? 

Ou persistem?4) A caminhada dos jovens como esta? Quais os pontos positivos e o 

que tem dificultado? Após os trabalhos, os grupos apresentaram suas conclusões 



em plenário. Todas as ideias levantadas estão no Anexo 4 - Síntese dos Grupos – 

Plenária Momento Avaliar. Na sequência foi apresentado o Momento do Ver sob a 

perspectiva da eclesialidade e sinolidadade da igreja em saída, com a motivação da 

caminhada do MCC com os seguintes pontos - Eclesialidade, comunhão, 

Sinodalidade, corresponsabilidade e assim viver o carisma por amor à igreja. Após 

os grupos fizeram o exercício do ver e apresentaram suas conclusões em plenário. 

Todas as ideias levantadas estão no Anexo 5 - Síntese dos Grupos – Plenária 

Momento Ver. As 14:00h o presidente a Comissão Eleitoral, Adriano de Oliveira 

apresentou a única chapa inscrita para eleição do triênio 2022 – 2024, sendo para 

Coordenador do GEN -  Adair José Batista e para Vice Coordenador - Corinto Luiz 

Arruda do Nascimento. Os trabalhos prosseguiram com a motivação de - COMO 
NOS PROPOMOS A VIVER O CLIMA DE JUBILEU DE DIAMANTE 2022- GEN-
GER, os grupos elaboraram suas propostas e as apresentaram em plenário. Todas 

as ideias levantadas estão no Anexo 6 - Síntese dos Grupos – Plenária Proposta de 

Viver o Clima de Jubileu de Diamante. Passou-se, a seguir, ao Momento Jovem, 

explicado pelos representantes jovens das macrorregiões presentes: Daiana Cristina 

Buzzo - Macrorregião Sudeste e representante do GEN. Taynara Cristina Knebel  - 

Macrorregião Sul. Jovens presentes na AN expuseram suas realidades e realizações 

nos respectivos GER’s. Padre Wagner enfatizou a Fratelli Tutti (encíclica do Papa 

Francisco), todos nós somos chamados a assumir a missão que Deus nos confiou, e 

quando colocamos empecilhos devemos lembrar que precisamos voltar a essência e 

caminhar juntos, somos irmãos e estamos na mesma estrada, cada um ao seu 

tempo.  Sobre a idade de solteiro até 30 anos, devemos entender a condição da 

pessoa, se tem 30 anos e é solteiro, ao colocarmos no cursilho para adultos, pode 

se sentir um peixe fora d’agua e se tem 25 anos e, é casado, tem filhos, se 

colocarmos no cursilho para jovens, não terá um bom aproveitamento, pois, sua vida 

é outra, ideal é participar no cursilho para adultos. Temos que confiar no Espirito 

Santo, que sempre aponta o momento certo e a forma que vai acontecer. Este 

momento jovem está registrado no Anexo 7– Apresentação Momento Jovem. As 

19:00h, os participantes da AN reuniram-se a seguir na capela para a Celebração 
Eucarística, presidida pelo Padre Francisco Bianchin (Pe. Xiko). Em sua homilia, 

Pe. Xiko enfatizou oportunidade de realizar esta celebração. Disse que vem 

sofrendo com esta pandemia, pois lhe roubaram os abraços, o aperto de mão e 



alegria do encontro e que esperava este momento para reencontra-los e assim 

precisamos com coragem criar cinco rostos – amizade, esperança, comunitário, 

misericórdia e alegria e a partir destes precisamos refletir e nos impulsionar na 

reflexão para com a missão daqui para frente. A nossa reflexão como tema 

misericórdia tendo como base as leituras. Hoje, durante o dia, fizemos o ver desde o 

tempo que não nos encontrávamos e ao olhamos as nossas realidades podemos 

nos projetar na mudança de conversão levando consigo as três palavras que 

acompanham a misericórdia. Que Deus é misericórdia, Cristo e Mãe igreja onde 

recebemos o imperativo “Sede Misericordiosos como Vosso Pai é Misericordioso”, 

assim o cursilho é chamado a ser voz, igreja acolhedora que pensa e age. Após o 

jantar, seguiu-se para a sequência dos trabalhos com a Apresentação da Equipe 

Mídias SociaisO Coordenador do GEN convida a Maristela – 1º Tesoureira do GEN 

para apresentar a equipe de mídias sociais. A equipe é composta por: Vinicius de 

Matos Brandão Raposo – GER LESTE 2 MG 1, Daiana Cristina Buzzo – 

REPRESENTANTE JOVEM GEN, Carlos Tainan Moreira dos Santos – GER SUL 1 

APARECIDA, LEONARDO ZACARONE RODRIGUES – GER SUL 1 RIBEIRÃO 

PRETO; ELENILDA MARIANO DE SOUZA– GER SUL 1 APARECIDA e MARISTELA 

CONZ PEREIRA MANSI – PRIMEIRA TESOUREIRA GEN. O dia encerrou-se com a 

oração da noite. O dia 20 de novembro de 2021 dia de Nossa Senhora iniciou com 

as orações da manhã e reflexão do Pe. Jose Roberto Ferrari, Assessor Eclesiástico 

Nacional do GEN. Logo após o café foi realizada a apresentação de proposta de 

alterações nos Estatutos Social e Canônico. No Estatuto Social os seguintes itens 

foram alterados: Incluiu parágrafo único no Artigo 22º - sendo aprovado por 

unanimidade. Parágrafo único - A AN poderá ocorrer em formato presencial, virtual 

ou híbrido (presencial e virtual), devendo a forma de sua realização constar 

expressamente do Edital de Convocação. O artigo 27º - § 2º e § 3º passa a ter a 

nova redação -  sendo aprovado por unanimidade. §2º - O voto, em quaisquer 

decisões da AN, pode ser presencial, virtual ou certificado por meio eletrônico 

idôneo, desde que, a AN em questão seja realizada em formato virtual e ou hibrido 

(presencial e virtual). § 3º – Os membros não eleitos dos GERs e membros 

associados das estruturas de serviço do MCC, desde que regularmente inscritos e 

na forma da respectiva convocação, podem participar da AN com voz, sem voto 

deliberativo. No artigo 28º alíneas E e F passa a ter nova redação – sendo aprovado 



por unanimidade. e) Para a votação tomar-se-ão, quanto a local, urna e cédula, as 

medidas que garantam a seriedade e a lisura dos atos, quando realizadas em 

formato presencial; f) Para a votação em AN, em formato virtual e ou hibrido (virtual 

e presencial), além do quanto disposto na alínea ‘e’, o voto, poderá ser presencial, 

virtual ou certificado por meio eletrônico idôneo. O artigo 35º passa a ter nova 

redação – sendo aprovado por unanimidade. Art. 35 – O presente Estatuto será 

encaminhado para registro no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

competente, entrando em vigor na data de sua publicação. Estatuto Social do GEN 

na integra, no Anexo 8. O Estatuto Canônico foi alterado para ficar de acordo com o 

estatuto social, nos seguintes itens: O artigo 18º no inciso 4 passa a ter nova 

redação – sendo aprovado por unanimidade. 4. assinar, juntamente com o 

Tesoureiro, cheques e demais papéis que impliquem em movimentação financeira do 

MCC; a. 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 MCC; b. 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 ao 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. O artigo 20º teve nova redação – sendo 

aprovado por unanimidade. Art. 20 – Ao Vice-Coordenador incumbe: a) Auxiliar o 

titular em suas funções;  b) Substituir o titular em suas ausências;  c) 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.  Parágrafo Único. Na hipótese de a 

movimentação dos recursos efetivarem-se por meio eletrônico, inclusive, por cartão 

magnético, fica também autorizado ao Vice-Coordenador 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. Artigo 20º A foi incluído – sendo aprovado 

por unanimidade. Art. 20-A. Ao Vice Assessor Eclesiástico incumbe:  a) Auxiliar o 

titular em suas funções;  b) Substituir o titular em suas ausências. O artigo 30º teve 



nova redação – sendo aprovado por unanimidade. Art. 30 – Ao Vice-Coordenador 

incumbe: a) Auxiliar o titular em suas funções;  b) Substituir o titular em suas ausências;  

c) 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. Parágrafo Único. Na 

hipótese de a movimentação dos recursos efetivarem-se por meio eletrônico, 

inclusive, por cartão magnético, fica também autorizado ao Vice-Coordenador 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.  Artigo 30º A foi 

incluído – sendo aprovado por unanimidade. Art. 30-A. Ao Vice Assessor Eclesiástico 

incumbe:  a) Auxiliar o titular em suas funções;  b) Substituir o titular em suas 

ausências. O artigo 39º teve nova redação – sendo aprovado por unanimidade. Art. 

39 – Ao Vice-Coordenador incumbe: a) Auxiliar o titular em suas funções;  b) 

Substituir o titular em suas ausências;  c) 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.  Parágrafo Único. Na hipótese de a movimentação dos recursos efetivarem-se 

por meio eletrônico, inclusive, por cartão magnético, fica também autorizado ao Vice-

Coordenador 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.  Artigo 39º A foi 

incluído – sendo aprovado por unanimidade. Art. 39-A. Ao Vice Assessor Eclesiástico 

incumbe:  a) Auxiliar o titular em suas funções;  b) Substituir o titular em suas 

ausências. No artigo 46º o parágrafo único passou a figurar como §1º e foram 

incluídos os §2º e 3º - sendo aprovado por unanimidade. § 1° A alteração do 

presente Estatuto somente poderá ser feita pela AN. § 2° A AN ocorrerá em formato 

presencial. Excepcionalmente, desde que devidamente justificada, poderá ocorrer 

em formato virtual ou hibrido (presencial e virtual).  § 3º A forma de realização da AN 

deverá constar expressamente do Edital de Convocação.O artigo 54º os números 5 

e 6 passam a ter nova redação – sendo aprovado por unanimidade. 5.Para as 

eleições tomar-se-ão, quanto a local, urna e cédula, as medidas que garantam a 

seriedade e a lisura dos atos, quando realizadas em formato presencial; 6.Para a 

votação em formato virtual e ou hibrido (virtual e presencial), além do quanto 



disposto na alínea ‘5’, o voto, poderá ser presencial, virtual ou certificado por meio 

eletrônico idôneo. O artigo 61º e seu respectivo parágrafo único tiveram nova 

redação - sendo aprovado por unanimidade. Art. 61. A partir da entrada em vigor 

deste Estatuto, cada GER deve apresentar ao GEN, para homologação, seu próprio 

Estatuto e ou Regimento Interno, elaborado conforme os dispositivos deste Estatuto e 

aprovado pela Assembleia Geral respectiva. Parágrafo Único: Nas mesmas 

condições, cada GED deve apresentar ao respectivo GER, para homologação, seu 

próprio Estatuto e ou Regimento Interno, aprovado pela Assembleia    Geral 

respectiva. O artigo 64º teve nova redação - sendo aprovado por unanimidade. Art. 

64. O presente Estatuto, que revoga o anterior, foi aprovado na 49ª Assembleia 

Geral Nacional realizada de 18 a 21 de novembro de 2021, na Cidade de Brasília, 

DF, e somente   entrará em vigor após sua homologação pelo Conselho Permanente da 

CNBB. Estatuto Canônico do GEN na integra, no Anexo 9. Na sequência dos 

trabalhos a proposta para Venda da Sala do GEN foi retirada da pauta com 

aprovação unanime da AN. A comissão eleitoral conduziu o momento da eleição 

para nova coordenação do GEN – Triênio 2022 – 2024. Foi realizado a eleição em 

cédula com inclusão da chapa única sendo para Coordenador do GEN -  Adair José 

Batista e Vice Coordenador – Corinto Luiz Arruda do Nascimento. E escolha do 

conselho fiscal, tendo como candidatos:1. Rozania Aparecida Cinto e Frare (SUL 1 – 

SOROCABA); 2. Antônio Sergio Giordano (SUL 1 – CAMPINAS); 3. Julio César da 

Encarnação (SUL 1 – APARECIDA); 4. Jose Renis de Carvalho (LESTE 2 MG 1); 5. 

Janio Gomes Rocha (NE 3/2); 6. Emerson Antônio Andrade (SUL 2 PR 2). A 

Comissão Eleitoral realizou a chamada nominal conforme lista com nome completo, 

RG e assinatura de todos os membros com direito a voto, que receberam a cédula 

de votação e depositaram na urna. A Comissão Eleitoral fez a contagem das cédulas 

com total de 44 votos, sendo eleita a chapa única com 44 votos e o Conselho fiscal, 

eleitos:  Julio César da Encarnação com 10 votos; Janio Gomes Rocha com 8 votos; 

Jose Renis de Carvalho com 7 votos, e ficaram como suplentes: Rozania Aparecida 

Cinto e Frare com 6 votos; Emerson Antônio Andrade com 5 votos e  Antônio Sergio 

Giordano com 3 votos. Votos nulos, brancos totalizaram 5 votos. 

Na sequência dos trabalhos O Pe. José Roberto Ferrari, apresentou a lista tríplice 

para Assessores eclesiásticos Nacionais, com os seguintes nomes além do próprio, 

Pe. Wagner Luis Gomes, Pe. Flávio Augusto Forte Melo, esta foi aprovada por 



unanimidade, foi aceita. Às 14:00h os trabalhos prosseguiram com o Discernir – 

IGREJA NO PÓS-PANDEMIA – ECLESIALIDADE E SINODALIDADE - Dom 

Leomar Antônio Brustolin (Arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria/RS). Os 

grupos elaboraram suas propostas e as apresentaram em plenário. Todas as ideias 

levantadas estão no Anexo 10 - Síntese dos Grupos – Plenária Discernir. Maristela 

primeira tesoureira do GEN, realizou a PRESTAÇÃO DE CONTAS, já aprovada pelo 

Conselho Fiscal, Conforme Anexos 11 (Balanço) e 11.1 (DRE), a qual foi aprovada 

por unanimidade. Em seguida, foi realizado o RATEIO FRATERNO conforme Anexo 
12, conforme normas aprovadas em AN anterior, sendo o mesmo aprovado por 

unanimidade. VOTAÇÃO DE MOÇÃO - Primeira Moção: que as Assembleias 

Diocesanas (AD’s) fossem realizadas em pelo menos dois dias, sendo a mesma 

rejeitada. As 19:00h foi realizada a celebração eucarística presidida pelo Assessor 

Eclesiástico Nacional Adjunto, Pe. Wagner Luis Gomes, com a liturgia da solenidade 

de Nossa Senhora Aparecida. Reforçou em sua homilia que precisamos seguir os 

passos a exemplo de Nossa Senhora que com seu sim fez a vontade de Deus e 

cumpriu a sua missão com amor e confiança. O dia 21 de novembro de 2021 – dia 

do Envio, iniciou-se com a Celebração Eucarística presidida pelo Pe. Jose Roberto 

Ferrari, Assessor Eclesiástico Nacional, que enfatizou, que o senhor neste dia nos 

convida a continuar discernindo caminhada que nos conduz para o reino definitivo, 

totalmente diferente deste que estamos. Apesar de estarmos neste mundo e de não 

pertencemos a ele, ao fazer o discernimento necessário iremos entender onde está 

o nosso coração.Logo após o café foi realizada a apresentação de proposta do 

Tema e Lema da AR’s 2022 – Sinodalidade na missão do MCC. Apresentação do 

Padre Jose Roberto para a dimensão do próximo ano e inicia com o tema a 

sinodalidade na missão do Mcc. Diz que precisamos entender a palavra 

sinodalidade na sua totalidade estudar com mais profundidade para que ficamos na 

superficialidade. Nos orienta que o sínodo é uma palavra da tradição da igreja que 

indica o caminho feito por Deus, usa a metáfora do sino que eu seu toque orienta 

para o chamado a estarmos juntos em uma caminhada, que nos convoca a seguir 

em direção de algo que irá acontecer. A caminhada em Colegialidade nos conduz 

todos juntos para a convocação que nos orienta a um processo de esculta, pois será 

por este meio que faremos as bodas necessárias e adubando com palavra fraterna 

que gerar novos frutos. Assim para construirmos a dimensão para os próximos 



roteiros estudos nos pede para refletirmos a partir das cartas de São Paulo Apostolo 

a da evidencia que “todos devem dar a contribuição para realizar o desígnio da 

salvação” (1 Cor 12,13) na medida do dom de Cristo” (Ef 4,7) Assim concluiu 

apresentando a proposta para 2022 tendo como TEMA: SINIDOLADIDADE NA 

MISSÃO DO MCC, LEMA: PRESENÇA A UNIDADE DO ESPIRITO(Ef 4,3) E 

PRATICAR A VERDADE EM AMOR(Ef4,15) com a DIMENSÃO PROFETAS RUMO 

AO JUBILEU ONDE TODOS SOMOS IRMÃOS. Em seguida nos direcionou aos 

grupos para que juntos possamos contribuirmos com os subsídios. Após os 

trabalhos, os grupos apresentaram suas conclusões em plenário. Todas as ideias 

levantadas estão no Anexo 13 - Síntese dos Grupos – Plenária Tema, Lema e 

Dimensão 2022. Tema: Sinodalidade da Missão do MCC. Lema: Preservar a unidade 

do Espírito (EF 4,3) e praticar a verdade em Amor (EF 4,15), Dimensão: “Profetas 

rumo ao Jubileu – Onde todos somos irmãos”. Aprovados por unanimidade: Pe Jose 

Roberto e Pe Wagner realizaram a Benção do Envio. Após a benção do envio foi 

declarada encerrada a 49ª Assembleia Nacional do Movimento de Cursilhos de 

Cristandade do Brasil  às 11:15 horas, do qual lavrou-se a presente ata, a qual foi 

lida e aprovada por todos conforme lista de presença,  a qual vai assinada pelo 

Coordenador Nacional, WLADIMIR FRANCISCO BARROS COMASSETTO e  pelo 

Primeiro Secretário do Grupo Executivo Nacional, ADRIANO DE OLIVEIRA,  

WLADIMIR FRANCISCO BARROS COMASSETTO 
COORDENADOR DO GRUPO EXECUTIVO NACIONAL 

ADRIANO DE OLIVEIRA  
PRIMEIRO SECRETÁRIO DO GRUPO EXECUTIVO NACIONAL


