
REQUERIMENTO Nº 047/2021 

 
Súmula: 

Requer à Mesa Diretora promover homenagem por meio de 

Moção de Aplauso ao Movimento de Cursilhos das Paróquias 

Imaculada Conceição e Santo Antônio de Pádua de Dois 

Vizinhos, bem como ao Grupo Executivo Diocesano do 

Movimento de Cursilhos.   

 

Senhor Presidente 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores 

 

No exercício das competências legais e regimentais, especialmente com 

amparo nos Artigos 173, 174, 212, 213 e 214 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. 

 

REQUEREMOS junto à Mesa Diretora 

 
 Manifestar homenagem por meio de Moção de Aplauso aos Grupos de 

Cursilhos das Paróquias Imaculada Conceição e Santo Antônio de Dois Vizinhos, bem como 

ao Grupo Executivo Diocesano do Movimento de Cursilhos, os quais prestam relevantes 

serviços à sociedade através de pequenos cursos realizados (retiros) às famílias e jovens, 

melhorando o relacionamento entre as pessoas e preparando-as para evangelizar os diversos 

ambientes em que vivem, especialmente o ambiente familiar, do trabalho e da escola 

(faculdade).   

  

 

JUSTIFICATIVA: 
 

O Movimento de Cursilhos é um movimento eclesial. Nasceu e se 

desenvolveu dentro da Igreja Católica e segue as suas mesmas diretrizes em sua atuação. O 

Movimento de Cursilho desenvolve alguns projetos em vários municípios da nossa diocese, 

realiza reuniões permanentes com seus membros tendo como objetivo a oração, discussão dos 

problemas da sociedade e também formas de agir diante desses problemas e situações adversas. 

 O Movimento de Cursilhos busca reduzir a injustiça, a miséria e o desamor, 

realizando também outras ações, como doação de alimentos, de roupas, de remédios, etc.  

Neste ano de 2021 o Movimento de Cursilhos de Cristandade celebra 50 anos 

de Evangelização na Diocese de Palmas/Francisco Beltrão. O MCC tem como missão viver, 

conscientizar e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo e seus valores. Por isso, tem o nosso 

reconhecimento e é com alegria que homenageamos o Movimento de Cursilhos pelo “jubileu 

de ouro” em nossa Diocese.  

Por meio desta homenagem, a Câmara de Vereadores busca transmitir em 

nome dos munícipes a eterna gratidão e reconhecimento ao Movimento de Cursilhos pela 

dedicação e solidariedade em favor das famílias e jovens, auxiliando-os a viverem em harmonia 

e respeito, observando os valores cristãos.    



Gratidão aos Coordenadores do Movimento de Cursilhos e também a todos os 

cursilhistas pelo trabalho voluntário que realizam em prol das famílias, inclusive algumas 

atividades não pararam durante a pandemia do coronavírus, mostrando que a evangelização não 

pode parar mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida, pois muitas pessoas que perderam 

seus entes queridos precisavam de orações e do conforto espiritual e material durante a 

pandemia. 

Através dos coordenadores queremos homenagear todos os membros do 

Movimento de Cursilhos de Dois Vizinhos e da nossa Diocese pelo belíssimo trabalho 

voluntário que fazem em favor de nossas famílias e jovens. 

 

Nossa eterna gratidão, muito obrigado! 

 

Plenário da Câmara de Vereadores, em 26 

de novembro de 2021. 

 

 

Vereadores proponentes: 

 

 
 

 

_____________________________   _____________________________ 

           Sandro José Brunn                                                      Juarez Alberton 

      

 

    

 

_____________________________   __________________________ 

                  Fábio Gaspar                                          Elaine Nesello     

 

 

 

 

 


