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CIVC COMO FONTE DE AMOR RENOVADO

Pres. Conselho - Beth
Pres. Conselho Fiscal - Ben-Hur
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Casal Palestrante: Mauro e Daniela
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Coordenação: 2014 / 2015 / 2016

Umberto e Quintino CAV

Pinheiro e Débora / Lima e Sônia
Casais Liturgia 2014 e 2015

Amigos Cei vecistas,
Nosso 1º Seminário foi realizado no dia 22 de fevereiro de 2014. Na Sede da AECIC Localizada na Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2445 - CIC
Nesta oportunidade partilhamos o tema : “ CIVC como Fonte de Amor Infinito...”Palestrantes: Mauro e Daniela - José Umberto e Quintino
Participaram do Seminário, vários Casais do CIVC de Curitiba e Região Metropolitana. Contamos também, com a presença dos casais representantes do CIVC das cidades de: Goiânia, Londrina e Santos.

Apresentação dos Casais de Goiânia, Casal Presidente CIVC de Goiânia
Londrina e Santos.
Paulo e Regina

Casal Presidente CIVC de Santos
Glauber e Rosângela

Casal Coordenador do CIVC
de Londrina Sebastião e Marina

Casal Vice - Coordenador do CIVC
de Londrina Guimarães e Regina

Palestra Voluntariado :José Umberto e Quintino - CAV / Palestra CIVC como Fonte de Amor Renovado: Mauro e Daniela
O Seminário já no início do ano, nos permitiu uma reflexão sobre o que fazemos, o que podemos melhorar , para que o CIVC possa crescer como um todo. O motivo que nos une é o CIVC. A diferença
são as tarefas. O que devemos levar de cada curso é a vivência e não os detalhes. Refletimos também sobre o voluntariado, que é uma atitude de causa justa, porém com responsabilidade e
comprometimento.
Trocamos experiências com os Casais que participaram do Seminário. Juntos discutimos sobre 8 Pilares, que serão Fundamentais para o Crescimento, Convívio e Desenvolvimento do CIVC de
Curitiba, Goiânia, Londrina e Santos. A Presença dos Casais Coordenadores 2015 e 2016, reafirmam a continuidade deste processo, visando que todos os Casais Ceivecistas, possam participar
efetivamente na construção destes Pilares , no decorrer de cada Coordenação.

PILARES:
BOAS MANEIRAS - COMPROMETIMENTO
HUMILDADE - ACOLHIMENTO - RESPEITO
CONFIANÇA - FÈ - DETERMINAÇÃO

HUMILDADE

BOAS MANEIRAS
É o resultado da observação e prática de todos os demais Pilares.
As ações práticas que podemos adotar para ter boas maneiras são:
Pontualidade, Silêncio na Sala de Palestras, Corredores e no Local do
Estacionamento. Devemos ser exemplos através de atitudes como:
Simpatia, Carisma e Acolhimento. Utilizar sempre, entre as pessoas, as
palavras: com licença, por favor, por gentileza e muito obrigado.
Independente de Equipe ou função, estar disponível e pré-disposto a
ajudar .

Equipe Humildade

Somos todos iguais , seguimos o mesmo caminho e objetivo. O uniforme iguala com
individualidade, no sentido de vestir a camisa do CIVC. Há uma luta dentro de nós
mesmos, diferenças de idéias, ciclos de vida, tempo de CIVC. A grandeza está no
reconhecimento de erro, pedindo desculpas. Aceitar as desculpas de coração e deixar o
orgulho de lado. Aceitar as funções que se fizerem necessárias no momento, inclusive as
mais simples. Humildade é grandeza. Deixar o Ego de lado, não pensar em si, focar no
CIVC e no Néo. Tentar não reclamar nem fazer fofoca. Se tiver algum problema com
alguém, procurar a pessoa certa para discutir o assunto. Seguir a hierarquia com
humildade.

ACOLHIMENTO
CIVC é CIVC em qualquer cidade. Carinho e reconhecimento que todos somos iguais.
CIVC somos nós e nossas atitudes. Acolhimento é fundamental para que amor e carinho
aconteçam. .Ato de humildade, fé doação. Acolher é abrir um sorriso nos olhos e no coração.
Equipe Boas Maneiras
Saber ouvir, ajudar sem julgar. Partilhar momentos bons e ruins, conhecendo as necessidades
dos outros. Receptividade, abraçar afetivamente, calorosamente. É receber o outro como
COMPROMETIMENTO
Participação presente de corpo e alma em todas as atividades. Vestir a enviado de Deus. O Néo chega ao CIVC pela graça de Deus. Fazer com que as pessoas se
Camisa, dedicar-se, estar presente. Procurar se integrar ao grupo, sintam completamente integradas, deixando-as à vontade. O CIVC somos nós e nossas
atitudes.
participar do início, meio e fim. Comprometimento com a idéia CIVC.
Saber acolher com amizade e amor fraterno. Cuidar da riqueza do primeiro contato. O
“Usar a Camisa do CIVC” é fácil .“Vestir a Camisa é um desafio!”
Janeiro-Junho / 2011
Acolhedor é o próprio CIVC.

Equipe Comprometimento

Equipe Acolhimento
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RESPEITO

FÉ

É a aceitação do ser humano com sua bagagem cultural, vivência,
limitações, princípios e fé. Tolerância nas opiniões, respeitar para ser
respeitado. O respeito vem acompanhado de boas maneiras, humildade, fé
confiança e acolhimento. Aceitar o outro como ele é, não como nós
desejamos que seja. Exerça a tolerância respeitando as limitações do
próximo.

Acreditamos que o trabalho de cada um dentro do CIVC através da fé, fará uma
transformação na vida dos Néos na finalização do curso. A ação proposta é de que retorne a
dinâmica da reflexão na capela durante o curso pelas equipes. Que o desempenho de cada um
no CIVC seja realizado com o máximo de fé, para que o resultado seja melhor.

Equipe Fé

DETERMINAÇÃO
Equipe Respeito

CONFIANÇA
Para se ter confiança a iniciativa deve ser sempre nossa. Passe
confiança, para receber confiança. Sinceridade é sempre importante, não
devemos mentir, nem ser falsos ou hipócritas. Deixar de lado a
politicagem pois ela gera desconfiança. Falar e ouvir com o coração
aberto, ser receptivo às necessidades do próximo. Olhar com os olhos do
coração.

Todos temos o propósito de que tudo vai dar certo durante o curso. Para que isto
aconteça, é necessário determinação e empenho de cada um de nós. Todas as Equipes
precisam de determinação para cumprir as tarefas. Não enxergamos como obstáculos ou
dificuldades, as situações pelas quais já passamos. As mudanças físicas, por questão de
segurança e também para atender melhor a todos. Tudo é um desafio. A determinação nos
torna aptos a realizar qualquer situação da qual nos propomos a fazer. É preciso
determinação para manter os casais dois dias isolados, para que o curso aconteça. A
determinação é fato importante para que tenhamos atitude e a persistência é o que nos dá
forças, para alcançar os resultado que se fazem necessários. A determinação nos remete:
Garra, Confiança, Coragem , Força de Vontade e Aprendizado.

Equipe Confiança

Equipe Determinação

QUEIMA
A “Queima” foi marcante para os Ceivecistas que participaram do 1º Seminário, porque foram momentos que envolveram muito carinho, união e inspiração.

CONCLUSÃO
A convivência com os casais de Goiânia, Londrina e Santos, foi muito importante para todos. A troca de conhecimentos nos levou a descobrir que o CIVC foi criado
pelo SR. José Cury em São Paulo. Os encontros tiveram o seu início na Igreja N. Sra. de Fátima no bairro do Sumaré. O motivo principal que levou o Sr. José Cury e mais
um grupo de pessoas a fundar o CIVC, foi um problema pessoal . Ele teve uma filha que entrou para o mundo das drogas e com Pai, não se conformava com esta situação.
O intuito destes encontros, era orientar as famílias, para que pudessem proteger seus filhos, com mais diálogo e compreensão. O Sr. José Cury levou sua equipe para
Goiânia, onde realizaram três cursos, até que Goiânia conseguisse dar continuidade. O Seminário nos deu a dimensão de que todos temos nossas dificuldades,
independente da cidade onde estamos, para realizar os encontros. Mas que baseado no amor fraterno, respeitando a estrutura CIVC, desenvolvendo as habilidades de
cada um, com organização, disciplina e o mesmo propósito, estamos no caminho certo, para que nosso trabalho voluntário, continue realizando a transformação em
muitas famílias. Todos os que estiveram no Seminário, contribuíram com a sua vivência e experiência na construção destes Pilares, que são importantes para o convívio
dentro do CIVC. Como reafirmamos em nosso Seminário, somente assim, o CIVC será verdadeiramente fonte de Amor Infinito...
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“ Ceivecistas !”
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