
A CAMINHO DO JUBILEU DE OURO
XXII Congresso Nacional em Brasília antecede o aniversário de 50 anos do ECC

Somos 2.379: 267 reli-
giosos, 358 casais congressis-
tas e 698 casais a serviço do 
XXII Congresso Nacional do 
ECC, que ocorre de 12 a 14 de 
julho de 2019, em Brasília. No 
ano que antecede o jubileu de 
50 anos do Encontro de Casais 
com Cristo, sob a proteção de 
Nossa Senhora Aparecida, os 
encontreiros se reúnem para 
discutir evangelização, for-
mação e missão. As palavras 
de Jesus Cristo, reproduzidas 
por Mateus, exortam casais e 
diretores espirituais: “Ide e 
fazei discípulos meus.”

Mais do que uma reunião, 
trata-se de um grande encon-
tro com o objetivo de buscar o 
desenvolvimento e o aprimo-
ramento do serviço à Igreja, 

três anos após o Congresso 
de Belo Horizonte (MG).

A evangelização das 
famílias é o que norteia os 
dias de formação e delibe-
rações. “Pedimos a graça de 
Deus para que Ele nos con-
duza a lançar essa semente 
do amor, neste tempo es-
pecial, quando o ECC está 
prestes a fazer 50 anos. Que 
Brasília seja a casa do Brasil, 
que os que chegarem vol-
tem para suas casas cheias 
de amor de Deus”, afi rma 
Padre Silvano Jader, dire-
tor espiritual do Congresso.

VOLTA ÀS ORIGENS
Joaquim e Cida, casal 

coordenador, dão as boas 
vindas aos que chegam à 

capital, comumente conhe-
cida pelas decisões políticas 
e até mesmo por escândalos 
de corrupção: “Com o nosso 
bom acolhimento, queremos 
mostrar a Brasília real, cheia 
de calor humano; e não só 
a Esplanada dos Ministérios.”

O casal coordenador 
explica que esta será uma 
oportunidade de voltar às 
origens do ECC, “como ele 
foi pensado e sonhado”.

Exclusivo para casais 
dirigentes e diretores espiri-
tuais previamente inscritos, 
o encontro recebe também 
Dom Giovanni D’Aniello, 
Núncio Apostólico no Bra-
sil, que é representante do 
Papa Francisco no nosso 
País; o arcebispo de Brasí-

lia, Dom Sérgio da Rocha; e 
Dom Adair José Guimarães, 
bispo da Diocese de Formo-
sa (GO) e assistente ecle-
siástico nacional do ECC.

GRAÇA PARA O BRASIL
Na missa de entrega, na 

quinta (11), Padre Silvano, 
“com o coração dilatado de 
alegria”, disse que todos de-
vem ser discípulos e mensa-
geiros do amor e da graça. 
“Pedimos à Mãe Aparecida 
que o nosso ‘sim’ seja frutuo-
so; que possamos entregar 
aos que aqui vêm o Pão da 
Vida, Cristo Jesus; que todos 
espalhem essa graça pelo 
Brasil”. E rogou: “Que nossa 
capital seja banhada pela luz 
do Espírito Santo.”

Catedral Metropolitana de Brasília: símbolo maior da capital federal



IMAGEM PEREGRINA
Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Congresso, viajou de Norte a Sul do País

MENSAGEM DO ASSISTENTE ECLESIÁSTICO NACIONAL - DOM ADAIR GUIMARÃES

 Padroeira do Brasil 
e de Brasília, Nossa Senho-
ra Aparecida também é a 
protetora do XXII Congres-
so Nacional do ECC. Antes 
deste encontro, a imagem 
peregrina percorreu comu-
nidades de norte a sul do 
País. 
 Abrigada por uma 
réplica da Catedral Metro-
politana de Brasília, símbolo 
da Arquidiocese e da capital 
federal, a peregrinação de 
Nossa Senhora Aparecida 
preparou os casais para 
este encontro e sensibilizou 
as comunidades a rezarem 
por todos os que vieram a 
Brasília para estes três dias 
de partilha e comunhão.

“A família, fundada e vivifi cada pelo amor, é uma comunidade de pessoas: dos esposos, homem e mulher, dos pais e dos fi lhos, dos parentes. A sua primeira tarefa é a de 
viver fi elmente a realidade da comunhão num constante empenho por fazer crescer uma autêntica comunidade de pessoas” (João Paulo II, FC 18).

 Com imensa satis-
fação que vem da 

Graça Divina, rea-
lizamos nosso 

XXII CONGRES-
SO NACIONAL 

DO ECC, 
sob o olhar 
in te rces-
sor de Nos-

sa Senhora 
Aparec ida , 
Padroeira do 
Brasil e desta 

Arquidioce-
se que 

nos acolheu, neste fi nal 
de semana , na pessoa do 
seu Arcebispo Metropolita-
no, Cardeal Sergio da Ro-
cha, dos seus bispos auxi-
liares, sacerdotes, casais e 
famílias hospedeiras. Um 
agradecimento particular 
ao Sr. Núncio Apostólico, 
Dom Giovanni D´Aniello, 
por celebrar conosco.
 Aos senhores bis-
pos, padres, diáconos, re-
ligiosas e casais que de 
perto e de longe estiveram 
conosco, nossa imorredou-
ra gratidão pelo carinho e 
pela estima devotadas ao 
Encontro de Casais com 
Cristo em todos os can-
tos da nossa imensa Pá-
tria Brasileira. Contaremos 
sempre com o apoio de 
todos os senhores.  
 O Congresso Nacio-
nal do ECC é um evento 
exigente e de grande 
importância, pensa-
do nos mínimos deta-
lhes com antecedência 
e amparado por uma 
intensa espiritualidade 
dos casais de todo o ter-
ritório nacional. A capela 
com Nossa Senhora Apa-
recida, Padroeira do Con-
gresso, visitou dioceses, 
paróquias, hospitais, lo-

cais públicos, famílias, ins-
tituições, presídios, lugares 
de assistência aos carentes 
e etc. Quanta beleza espiri-
tual e quantos atos de pie-
dade em favor desse evento.
 Gratidão a todas 
as equipes de trabalhos e 
hospedagem que há tem-
po vem se empenhando 
na realização deste impor-
tante acontecimento. Deus 
lhes recompense pela en-
trega e dedicação, sob a 
liderança do Pe. Silvano e 
do Casal Joaquim e Cida 
que aceitaram a incum-
bência de montar e fazer 
acontecer este evento em 
comunhão com o Conselho 
e Secretaria Nacional do 
ECC, Equipe Regional Cen-
tro Oeste do ECC nas pes-
soas do Pe. Lécio e do Casal 
Queirós e Nazaré, e com os 
casais diocesanos do Dis-
trito Federal. Em nome de 
nosso Conselho Nacional 
e da Secretaria Nacional 
do ECC, recebam nossos 
agradecimentos acompa-
nhados de nossas preces.
 Abrimos com esse 
Congresso o tempo de ce-
lebração dos 50 anos do 
ECC que se encerrará com 
os Congressos das Regiões 
no ano de 2021. Será um 

tempo de fazer memória 
do quanto Deus tem agido 
através do Serviço Escola do 
ECC. A fi gura do idealizador 
do ECC, Pe. Alfonso Pastore, 
in memorian, será lembrada 
com gratidão por ter lega-
do à Igreja a intuição deste 
grande serviço de ajuda às 
famílias na caminhada com 
Jesus Cristo na sua Igreja.
 O Serviço Escola 
do ECC quer ser uma aju-
da como tantas outras às 
dioceses de todo o Brasil 
no empenho evangelizador 
da família. Neste momento 
crucial de tentativa do mun-
do pagão organizado de 
desconstruir a família hu-
mana através da Ideologia 
de Gênero, do feminismo, 
da fomentação de modali-
dades afetivas em nome da 
família destoada do Plano 
Divino da Criação, quere-
mos dizer que “cremos na 
vida, cremos na família”. 
 A Sagrada Família 
de Nazaré, ícone inspirador 
para as famílias de nosso 
tempo, acompanhe a todos 
na volta aos seus lares e os 
inspire ações cada vez mais 
oportunas e objetivas em 
favor de nossas famílias. 
Obrigado por tudo! Deus os 
abençoe sempre!
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CANÇÃO DE BOAS VINDAS
 Um hino feito a cinco 
pares de mãos dá as boas vindas 
a Brasília e retrata bem o espírito 
de unidade que move o ECC. As 
primeiras frases foram rascunha-
das por Joaquim e Cida, casal co-
ordenador do evento. 
 “Pensei em dar as boas 
vindas a quem chega e, daí, foram 
surgindo ideias”, conta Joaquim, 
que, enviou ao Padre Silvano Jad-
er, diretor espiritual do Congres-
so, para “pentear” o texto. 
 A melodia coube aos co-
ordenadores de som e projeção 

HINO OFICIAL DO XXII 
CONGRESSO NACIONAL DO ECC

ENTREVISTA ~ PADRE SILVANO JADER

“Aquilo que vem de Deus não 
pode ser pequeno”Bem-vindos a Brasília

Nossa linda capital
O cerrado é nosso chão
Cidade monumental

Sonhada por Dom Bosco
Onde corre leite e mel
Patrimônio da humanidade
Nosso mar é nosso céu.

É Brasília em oração
Construída por irmãos
Reunindo os cristãos
Que vieram em missão

Famílias evangelizando
Famílias em missão 
ECC 50 anos
Formando o casal Cristão

Do Sul e do norte chegando
Do Sudeste e Nordeste louvando
Centro-Oeste acolhendo
Vamos juntos caminhando

Brasília hoje é tua casa
Te acolhe com louvor
ECC 50 anos
Caminhando com amor

Ide e fazei discípulos
É a missão recebida
Com a nossa padroeira
Nossa Senhora 
Aparecida 

Famílias 
evangelizando
Famílias em missão 
ECC 50 anos
Formando o casal 
Cristão    

Diretor espiritual do XXII Congresso Nacional do ECC, 
Padre Silvano Jader fala da expectativa de receber 
os congressistas na capital e da responsabilidade 
que se tem em sediar tão importante evento para a 
evangelização das famílias. E resume o sentimento 
de Brasília para receber os visitantes: ”Aquilo que re-
cebemos deve transbordar, justamente para que in-

unde o coração dos outros”.

Qual a expectativa do senhor para o Con-
gresso?

A expectativa é a melhor possível. Estamos tentan-
do cumprir nossa missão, na condição de discípulo 
de Cristo e isso é extraordinário. Para mim, es-
pecialmente, porque tenho um grande amor pelo 
ECC. Nestes 22 anos da minha vida sacerdotal, o 
ECC esteve sempre presente.

 Com qual sentimento Brasília  
          recebe os congressistas?

O sentimento do Evangelho, quan-
do Cristo nos fala da graça, que ela 
deve ser transbordante. Aquilo que 
vem de Deus não pode ser pequeno 

em nossas vidas e aquilo que recebe-
mos deve transbordar, justamente para 

que inunde o coração dos outros, dessa 
alegria, dessa paz. Estamos na Igreja 
porque somos discípulos do Senhor.

Qual a importância do ECC para 
a Igreja?

O ECC é como um coração que pul-
sa todos os dias, a todo momento, um 

coração cheio de vida. O que me encan-
tou no ECC é não ser um movimento, uma 

pastoral, mas ser um serviço, que está sem-
pre disponível. É a família que vive essa graça 
de ser parte da Igreja. Isso é extraordinário.
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do Congresso, Marruá e Tati. “Ele é 
músico, canta bem e tem disposição 
para servir”, reforça Joaquim, que 
pediu um hino “dinâmico”, que fi -
casse na memória.
 Dito e feito. Conseguiram 
traduzir, em letra e música, elemen-
tos representativos da capital, como 
o céu, os monumentos, o sonho de 
Dom Bosco e a beleza peculiar.
 Bem provável que você 
volte para casa cantarolando 
“Famílias evangelizando / Famílias 
em missão / ECC 50 anos / Forman-
do o casal Cristão”.

Hino do Congresso retrata os encantos de Brasília e a alegria em receber

Coordenadores do Congresso, Joaquim e Cida 
deram a partida para a elaboração da letra



Pe. Silvano Joaquim e Cida Rinaldo e Marlene
Diretor Espiritual  Casal Coordenador Geral Casal Palestras

João e Joana Valdivino e Fatinha Itamar e Bete
Casal Montagem Casal Finanças Casal Fichas

Queiros e Nazaré Ornelas e Selma Leandro e Iara
Casal Apoio Casal Apoio Casal Apoio

A primeira Missa pelo Congresso ocor-
reu em 16/10/18, quando foi apresenta-
do o Hino às equipes de trabalho

Em 26 de maio, equipes de trabalho 
se reuniram para a segunda Missa de 
Ação de Graças em preparação

Nesta quinta (11), as equipes de trabalho 
receberam a bênção de envio, em Mis-
sa na Catedral Metropolitana de Brasília

Viva nossa bela união! Quase 700 casais doaram tempo e talento para fazer desses três dias de Congresso um encontro feliz, 
produtivo e cheio do Espírito Santo. Aqui, estão reunidos os membros da equipe dirigente que conduziram com maestria e 
muita unção os trabalhos até aqui. Na figura destes, o agradecimento especial a todos os coordenadores e membros das 
equipes de trabalho que se dispuseram a servir.


