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RESUMO DA REUNIÃO: 
Primeiramente tivemos a palestra do Dante, 
na qual se abriu um pequeno parêntese 
para comentar a importância da ação do 
leigo frente ao laicismo.  
O laicismo ou laicidade é um princípio que 
rejeita a influência da Igreja na esfera públi-
ca, considerando que os assuntos religio-
sos devem pertencer somente à esfera pri-
vada do indivíduo e, deste modo, pretende 
impedir o anúncio da Boa Nova e a missão 
de ordenar para o Reino de Deus as estru-
turas temporais e toda a sociedade huma-
na.  
Celia comentou atitudes laicistas até em 
condomínios, que chegam a proibir que se 
coloque um convite para um ato religioso 
no quadro de avisos e outras pressões que 
acabam fazendo com que o fiel leigo tenha 
escrúpulos de manifestar publicamente a 
sua fé, por exemplo, simplesmente ofere-
cendo a visita da Virgem Peregrina a um 
vizinho não católico ou permitindo que se-
jam retirados os símbolos cristãos de espa-
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ços púbicos, ignorando a matriz cristã do 
povo.  
Joathas lembrou que algumas vezes o lai-
cismo se opõe a coisas que nem pertencem 
sequer a questões religiosas, como é a de-
fesa da vida, que deriva da moral e da éti-
ca. 
Concluída a palestra, Enrico colocou a ne-
cessidade que temos, como Movimento, de 
voltar a desenvolver nossas atividades a-
postólicas, usando nossa criatividade e 
pondo-nos a serviço onde possamos atuar. 
Pelo adiantado da hora, pediu que as su-
gestões a esse respeito sejam enviadas ao 
Conselho por intermédio do zap de algum 
dos conselheiros para que possam ser ali-
nhadas. 
Mateus perguntou como ele poderia enviar 
coisas para os outros emevecistas se a 
postagem de coisas no zap do Movimento 
está restrita aos administradores. 
Celia comentou que qualquer um pode criar 
um grupo de pessoas com quem deseje se 
comunicar, inclusive um grupo espelho do 
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grupo do MVC, para intercâmbio de men-
sagens entre os participantes. 
Enrico pontuou que um grupo grande onde 
todos falam acaba se tornando uma coisa 
inviável, sobretudo porque já existem gru-
pos menores por afinidades pessoais ou 
apostólicas. 
Celia repisou a necessidade da contínua 
busca por formação, para que não se incor-
ra no mesmo erro dos protestantes, que 
rejeitaram 1500 anos de magistério achan-
do que bastava ler a Bíblia para entendê-la, 
animando todos a buscarem instâncias 
nesse sentido, inclusive lendo os documen-
tos citados pelo Dante, disponíveis na in-
ternet. O apostolado leigo deve anunciar 
Cristo e não os achismos pessoais de cada 
um, uma incoerência bastante comum entre 
os fieis. 
Joathas comentou a importância de nos 
formarmos mais sobre a Doutrina Social da 
Igreja, inclusive tendo em vista as eleições, 
e disse que está gravando algumas ví-
deo/áudio-aulas que talvez possam ser a-
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proveitadas pelos emevecistas. Ficou de 
passar mais informações para serem divul-
gadas para todo o grupo oportunamente. 
As Betânias comentaram a reunião que 
terão no dia 4/8 e a iminência do Congres-
so de Mulheres que haverá em setembro, 
em Aparecida. 
Celia e Joathas comentaram sobre a inser-
ção dos grupos de ação do MVC como pas-
torais das igrejas onde estejam servindo, 
colaborando com elas no que possam ofe-
recer e recebendo delas, também, o que 
possam lhes ajudar em termos de forma-
ção. 
Celia mencionou a possibilidade proposta e 
aceita pelo Pe. Cláudio para que as reuni-
ões do MVC pudessem ser feitas na Guia, 
no último domingo do mês, com missa ce-
lebrada pelo Pe, Eliézer ao meio dia, mas 
comentou que isso afinal não seria possível 
pois o Pe. Cláudio tinha esquecido que no 
quarto domingo do mês tem batismo, con-
forme a Andréa havia lembrado, o que invi-
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abiliza a celebração ao meio dia e, quiçá, 
alguma vez, até o uso do salão.  
Foi proposto ao grupo a possibilidade de se 
fazer um novo pedido ao Pe. Cláudio para 
que as reuniões fossem no primeiro domin-
go do mês, dia já reservado para as cele-
brações com MVC pelo Pe. Eliézer. Afinal 
concordaram os participantes em tentar 
fazer os encontros fixos na Guia bimensal-
mente, no primeiro domingo do mês, cele-
brando-se também em outros lugares bi-
mensalmente.   
Encerrou-se a reunião com uma oração e a 
foto tradicional, deixando-se marcada a 
próxima para o dia 26/8, na Igreja de São 
Pedro, onde o Padre Jorge tomava posse 
naquele momento.  
  
 
 


