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O Encontro de Casais com Cristo – ECC – é um serviço da Igreja para evangelizar a família,
“Igreja Doméstica” e “santuário da vida”, e para despertar os casais para as pastorais, devidamente
integrados na Pastoral de Conjunto da Diocese, constituindo-se num fortíssimo instrumento de
Pastoral Familiar.
Assim, o ECC procura construir o Reino de Deus, aqui e agora, a partir da família, da
comunidade paroquial, mostrando pistas para que os casais se reencontrem com eles mesmos, com
os filhos, com a comunidade e, principalmente, com Cristo. Para isto, busca compreender o que é
"ser Igreja hoje" e de seu compromisso com a dignidade da pessoa humana e com a Justiça Social.
COMO NASCEU O ECC?
O ECC teve sua origem em 1970, na Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, na Vila Pompéia,
em São Paulo, por iniciativa do Padre Alfonso Pastore. O encontro nasceu da inquietude deste um
sacerdote que dedicou sua vida sacerdot evangelização envolvendo famílias. Assim, notando a falta
de envolvimento pastoral dos casais, Padre Alfonso, por inspiração do Espírito Santo, fundou o ECC.
O ECC é uma realidade em todo o Brasil. Atualmente, nosso país possui 280 dioceses e o
ECC está presente em 264 dioceses, ou seja, aproximadamente 98% das dioceses do país. Desde
abril de 1970, quase três milhões e meio de casais já vivenciaram o serviço do ECC em todo o Brasil.
QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DO ECC?
O ECC é um serviço para evangelizar as famílias e para despertar os casais para participarem
das pastorais na igreja. Há muitos casais que apenas a mulher ou o homem participam da igreja,
ou ainda casais que participam apenas de missas, mas não tem o envolvimento na paróquia. A
proposta do ECC é envolver pastoralmente o casal nas pastorais paroquiais. O ECC é um serviço
estritamente paroquial, embora tenha uma organização nacional, regional, diocesana, mas presta o
serviço na paróquia especificamente.
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O ECC busca familiaridade com a Palavra de Deus e com os ritos litúrgicos. Com a vida cristã.
Não é somente doutrina; é sobretudo realidade e mistério. Por isso, o ECC tem também a finalidade
de introduzir os casais na vida da paróquia, participando das pastorais movimentos e serviços, em
uma vida de oração, pessoal e comunitária.
COMO O ECC É DESENVOLVIDO?
O Encontro de Casais com Cristo foi idealizado para ser desenvolvido em três etapas distintas,
indispensáveis e inter-relacionadas entre si, cada uma com características e finalidades próprias.
Uma etapa prepara a outra e deve ser observada a partir de um crescimento de seus integrantes e
de sua comunidade.
A 1ª Etapa, o "Encontro", evangelizador e missionário, é o despertar, é o chamamento aos
casais afastados da Igreja.
A 1ª etapa do ECC visa despertar os casais a viverem, de maneira humana e cristã, seu
casamento e sua família. Despertar a espiritualidade conjugal. Abrir-lhes pistas de crescimento para
aderirem ao Evangelho e à Igreja.
Os casais que participam da 1ª Etapa são convidados a participarem de um pós-encontro,
que não é ainda a 2ª etapa. Isso motiva os casais a começarem o engajamento na comunidade,
criar uma convivência fraterna na paróquia. Os casais participarão de grupos de casais, de pequenas
comunidades com outros casais, onde irão exercitar a formação, a sua participação, sua integração
na comunidade até chegar a 2ª Etapa.
Infelizmente nem todos os casais fazem a 2ª Etapa, vários acabam se perdendo pelo
caminho. Porém aqueles que seguem todas as etapas se engajam na paróquia e passam a ser
atuantes, vivendo o catolicismo, a doutrina católica, engajado na comunidade.
A 2ª Etapa, entre seus vários objetivos, tem o de refletir sobre o verdadeiro sentido da fé
batismal, estudar os documentos da igreja. Os casais que fazem a 2ª Etapa começam a ter uma
formação mais aprofundada. Se na 1ª Etapa, o casal teve o despertar para a Igreja, podemos assim
dizer que foi um aperitivo para o casal a começar a gostar da sua Igreja, na 2ª Etapa vai mergulhar
mais a fundo, ter uma formação mais sólida da Igreja, estudando os seus documentos, as Diretrizes
da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, etc. Os casais que participam da 2ª Etapa do ECC
começam a ter uma visão mais profunda e sólida da Igreja.
Assim, a 2ª Etapa do ECC é o "Reencontro", é catequético, é o aprofundamento, uma
proposta de compromisso, usa a reflexão e é para os casais engajados e para os que desejam se
engajar.
A 3ª Etapa mergulha ainda mais fundo nos estudos. São casais que estão bem engajados na
comunidade e, refletem sobre seu papel na sociedade, o papel da família na sociedade, sobre a
dignidade da pessoa humana, sobre questões políticas. Casais que fazem a 3ª Etapa passam a ter
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um aprofundamento bastante significativo da igreja, uma noção eclesiológica muito importante.
Assim, a 3ª Etapa é o "Compromisso", transformador, e é para os casais que buscam mudar as
estruturas injustas de nossa sociedade.
Importante que os casais façam as três etapas.
Apesar do ECC ser dividido em etapas, a Evangelização é contínua, semelhante à uma
catequese catecumenal, de modo a levar os casais a construir o Reino de Deus, a partir da família
e da comunidade paroquial, mostrando pistas para que os casais se reencontrem com eles mesmos,
com os filhos, com a comunidade e, principalmente, com Cristo.
QUAL O ESPÍRITO DO ECC?
O Encontro de Casais com Cristo não é um movimento. Não visa prender a si os casais, nem
os casais devem querer ficar presos ao ECC. O ECC apresenta-se como um serviço da Igreja às
famílias da paróquia.
O serviço de Pastoral Familiar do ECC é essencialmente paroquial. Esta é sua característica
fundamental. A Paróquia vai atender a seus casais dentro de sua realidade concreta e de suas
possibilidades, promovendo a evangelização e engajamento dos casais nas pastorais paroquiais.
O ECC quer ser um meio, uma etapa, uma passagem, uma ponte. A meta não é o ECC. A
meta é o Reino de Deus em todas as paróquias.
O ECC é um serviço às famílias. É feito por casais para casais, visando a despertá-los para
viverem o casamento, a família, unindo mais os cônjuges, levando-os a se compreenderem melhor,
a estabelecerem um maior relacionamento e diálogo com os filhos, abrindo pistas de crescimento,
caso se decidam pela mensagem evangélica, pela Igreja de Cristo.
O ECC é ainda um serviço que procura apresentar aos casais uma visão clara e vivencial do
evangelho de Jesus Cristo e da Igreja atuais, por meio de seus Documentos e Encíclicas, e de sua
Doutrina Social.
A originalidade do ECC em relação a outros movimentos e serviços da Igreja às famílias está
em que ele, sob a orientação dos Conselhos Nacional, Regional e Diocesano, è organizado e
realizado em nível Paroquial. "Esta é a sua característica vital. Quem lhe retirar essa característica
arrancaarranca-lhe a alma. É um serviço familiar e paroquial", palavras de seu fundador, Pe. Alfonso
Pastore.
Em todo serviço ECC, uma verdade é fundamental: o homem é apenas um instrumento. È
Deus quem converte e muda as pessoas. Somos apenas servidores de Deus.
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A espiritualidade do ECC está fundamentada em cinco pontos básicos:
a)

DOAÇÃO – essência da vida cristã

b)

POBREZA – atitude evangélica fundamental para se colher o Reino de Deus

c)
SIMPLICIDADE – atitude que se traduz num estilo simples, espontâneo e
autêntico no relacionamento com os outros
d)
ALEGRIA – nasce da certeza da vitória do bem e é experimentada no encontro,
na
partilha, na doação, na comunhão com o outro
e)

ORAÇÃO – é uma relação pessoal do homem com Deus em Jesus Cristo.

Juntam-se estes valores a FRATERNIDADE, a GRATUIDADE e a MISSIONARIEDADE.
Lembrando que, a finalidade é buscar os casais afastados, amá-los, posicioná-los, dandolhes uma visão de sua razão de ser como célula vital da humanidade; abrir-lhes caminhos de
comunhão fraterna na comunidade paroquial e possibilitar-lhes a corresponsabilidade no serviço
pastoral. Sua missão é atingir a todos os casais residentes dentro dos limites paroquiais (intelectuais,
analfabetos, carentes, proprietários, operários, patrões, professores...) Todos juntos participando
do mesmo Encontro. Este é o sinal de que è Igreja. A característica é a paroquialidade.
COMO É A ESTRUTURA PAROQUIAL DO ECC?
A 1ª Etapa do ECC na paróquia é organizada por uma Equipe Dirigente composta pelo padre
e por cinco casais da paróquia. Essa equipe tem entre suas atribuições a coordenação de todas as
atividades referentes à 1ª Etapa do ECC, e refletir sobre o engajamento dos casais nas pastorais da
paróquia, dando-lhes condições para isso. Assim, quatro dos casais tem como função a
Evangelização continuada e o relacionamento dos casais com as demais atividades da paróquia.
Os encontros de 2ª e 3ª Etapa não são organizados a nível paroquial, porém casais das
paróquias são convidados a participar de sua organização.
COMO ACONTECEM OS ENCONTROS?
Os encontros são realizados em finais de semana: sexta-feira à noite, sábado durante todo
o dia e, domingo até o final da tarde. Ele è composto de palestras, testemunhos, dinâmicas de grupo
entre outras atividades. Todas as atividades são voltadas para o casal, marido e mulher, que terão
a oportunidade de refletir sobre vários aspectos da vida matrimonial, da vida familiar.
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O sigilo absoluto sobre a respeito do conteúdo do encontro deve ser mantido. Procurando
cumprir com sua ação missionária, objetivando manter bem vivo o espírito inicial do ECC, suas
finalidades e características, sua unidade e integridade, o ECC possui um documento, em nível
Nacional, que permite fornecer a todas as dioceses e paróquias uma orientação segura, procurando
aprimorar sua linha evangelizadora.
Assim, o ECC segue normas próprias contidas no Documento Nacional. Isso vale para todo
o ECC em todas as paróquias em todas as partes do Brasil.
Com o objetivo de dar continuidade ao serviço que o ECC presta à Igreja e ao aprimoramento
de seus dirigentes são realizados periodicamente Congressos Nacionais e das Regiões.
QUEM PODE PARTICIPAR DO ECC?
Casais que sejam casados no civil e no religioso, ou que não tenham impedimento para o
casamento religioso.
O ECC É REALIZADO APENAS NO BRASIL?
O ECC surgiu no Brasil na década de 70 e, durante este período foram feitas algumas
implantações fora do país.
Em 1999, o ECC foi implantado na Arquidiocese de Miami, Estados Unidos. Não sabemos se
lá houve continuidade.
Em 2005 o ECC foi implantado na Venezuela, Arquidiocese de Barquisimeto, e chamado de
“Encuentro de Matrimonios con Cristo – EMC”. Até onde sabemos está indo bem.
Em 2008, a implantação foi feita em Moçambique, na Arquidiocese de Maputo. Não temos
informações sobe o andamento do ECC por lá.
Em 2018 foi realizada a implantação do ECC no Canadá, Arquidiocese de Montreal. Cinco
casais e um padre do Brasil foram até a Montreal acompanhar a implantação do primeiro encontro
e, até o momento foram realizados dois encontros com sucesso. O Documento Nacional do ECC está
sendo traduzido para a língua francesa facilitando assim a realização dos próximos encontros
naquele país.
O ECC tem uma proposta muito valiosa. É um serviço que traz grande contribuição para a
Igreja. Nestes 50 anos de ECC no Brasil, o mesmo ajudou na evangelização, melhorou a catequese,
muitas pessoas que vivenciaram o ECC participam como agentes de pastoral em suas paróquias,
vocações nasceram de filhos de encontreiros. Enfim, o ECC é uma alegria de Deus, de Cristo para a
nossa Igreja.
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Rogamos a Deus para que o Espírito Santo, que inspirou Padre Alfonso Pastore criar o ECC
em 1970, possa continuar nos guiando neste lindo trabalho de evangelização das famílias de nossa
Igreja.

Cremos na Vida. Cremos na Família.
BIOGRAFIA
Estamos casados há vinte e nove anos e temos dois
filhos.
Somos da Diocese de Bauru, no Brasil.
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Casal Diocesano do ECC, Casal responsável pelo ECC na
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da Pastoral Familiar Diocesana. Atualmente estamos na coordenação do Retiro dos Casais
Diocesanos "Sagrada Família" e do Setor de Ação Missionária Diocesana.

