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 princípio activo
Aquele era um grupo CVX modelo:

todos já tinham feito Exercícios Espirituais, alguns até

de 8 dias, a maioria tinha acompanhante espiritual, progrediam na meditação dos textos bíblicos propostos
para TPC – sabiam que isso os ajudava a escutar palavras essenciais nas banalidades do dia-a-dia, uma
paisagem, um olhar, um gesto, tudo parecia falar da Infinita Bondade. Eram assíduos à reunião quinzenal e,
na partilha de vida, tudo parecia fazer sentido. Porém daquela vez estranharam a partilha da animadora.
Todos a admiravam pela amizade dedicada, capacidade de liderança, sentido prático, coerência de vida e
profundidade espiritual, mas ela punha em comum algo que os desconcertava: poderia alguém do grupo ser
seu fiador no contrato de arrendamento de um andar?, que como sabiam ia ter um bébé e a casa dos sogros
onde vivia era pequena, que os pais ou o marido não eram aceites pois ganhavam pouco, por isso pensou
que talvez um dos amigos do grupo, que conheciam como ela era séria, que ganhavam como ela, que talvez
a pudessem ajudar...Foi há 10 anos, mas na passada Quarta-feira de Cinzas quando a reencontrei, ainda
escutei no seu olhar esta inquietação: ‘É possível um corpo apostólico baseado numa amizade espiritual
estéril?’. Dei comigo então a pensar, enquanto me despedia dela: ‘E se fosse no meu grupo, como seria?’.
António Mendes

 o que é nacional é bom


É animador CVX? Sente-se só e perdido,

dividido entre a sua pequena comunidade e a

grande comunidade alargada? A resposta chegou: venha juntar-se a MUITOS outros iguais a si (uns 80,
pelo menos) na Reunião Geral de Animadores, programada para dia 14 de Maio em Fátima. O
programa, a decorrer entre as 10:00 e as 18:00, envolverá exposições sobre as várias funções do
animador e a dinâmica de crescimento CVX, analisada a partir do Plano de Formação, com muito tempo de
partilha, discussão e, sobretudo, troca de experiências entre todos. A 14 de Maio, a Páscoa já terá
passado, não é altura de pontes, o Verão ainda vem longe e o Mundial é só em 2006; por isso, não há
desculpas para perder o 1º encontro nacional de animadores CVX…



A pedido de muitas famílias,

a nova Equipa de Formação já está formada: transitam da

anterior a Maria Assunção Carvalho (Tintão, CVX-Sul) e a Maria Helena Aguiar (CVX-Braga) e juntam-se o
Miguel Villa de Freitas (CVX-Sul), que já fez parte da Equipa Nacional e colabora actualmente na Equipa de
Dadores de Exercícios Espirituais na Vida Corrente (um projecto a decorrer em Lisboa); a Carla Rebelo, na
qualidade de elo com a Equipa Nacional; e, como não podia faltar e para responder a uma recomendação
da última Assembleia Nacional, o Assistente Nacional da CVXP, Pe Hermínio Rico sj. Com tantos projectos
pelo caminho, a equipa já se reuniu e já se fez ao trabalho com muito ardor apostólico.

 o mundo é pequeno


Migrando por Espanha

A CVX de Espanha organizou um encontro sobre migrações em

Novembro passado em que estiveram presentes a Teresa Potes e a Inácia Sardinha, participantes do
Projecto Âncora em Évora. Se os objectivos envolviam avaliar os compromissos e tarefas realizadas após
o primeiro encontro espanhol, em Galapar 2003, e fixar o guia de trabalho e funcionamento da CVX
Migrações, as conclusões foram quase óbvias mas nem por isso menos poderosas: 1. Considerar que o
problema da imigração não é só de alguns, mas sim de todos, tornando-se urgente trabalhar no sentido
de consciencializar toda a sociedade para saber acolher e integrar todos os imigrantes; 2. Criar uma
REDE INACIANA DE IMIGRANTES com todos os que trabalham na área da imigração: Cruz Vermelha,
Justiça e Paz ou Outras, incluindo movimentos, ainda que de outras religiões; 3. Maior colaboração com a
Companhia de Jesus; 4. Promover encontros com Itália, Portugal e Malta e futuramente ainda a nível
europeu e até mundial; 5. Procurar apoios a nível exterior, especialmente junto da ONU e das
Embaixadas, quer dos países de origem, quer dos de acolhimento. Para lá disto, que já não é nada
pouco, há que salientar a simpatia com que as nossas representantes foram acolhidas e o grande espírito
inaciano com que decorreram, não só os tempos de oração, como o esquema dos trabalhos.



Programa Erasmus

Não são só os universitários que podem beneficiar de intercâmbios entre

universidades, o Euroteam (Europa) decidiu propôr um programa semelhante entre as várias
comunidades europeias: cada comunidade nacional deverá comunicar eventos de âmbito nacional que
possam interessar a CXVistas de outras paragens. Para já, abrimos os dois próximos eventos de âmbito
nacional – o Dia Mundial e a Reunião Geral de Animadores - e ficamos ansiosamente à espera de quem
queira vir conhecer este belo jardim à beira mar plantado.



E outros Projects

O Comité Mundial (ExCo) desafia-nos no seu último boletim Projects 128 a

considerar que, se aquilo que caracteriza primordialmente a CVX é ser um corpo de gente laica formada
na espiritualidade inaciana, então “os Exercícios Espirituais não são uma opção, que pode ser feita ou
não, ou que, uma vez feita, passe a pertencer ao passado”. E deixa a pergunta: “Renovo a minha
inspiração inaciana com retiros anuais que funcionem como fonte contínua de crescimento? Que desafios
enfrento? Como posso ultrapassá-los?”. A caminho da Páscoa e perto de celebrar o Dia Mundial CVX, eis
um bom repto à nossa prática de Exercícios. (O texto completo, em inglês, francês ou espanhol, pode ser
consultado no site mundial da CVX http://www.cvx-clc.net)

 já passou
norte


Depressa e bem há poucos quem,

pelo que após um período inicial em que não

apareceram listas candidatas e o adiamento das eleições em um mês, um dos grupos da região de Braga,
a FILIAL, discerniu como missão prestar à CVX também o serviço de Equipa Regional. Os três magníficos
confirmados pela Assembleia Regional do passado dia 5 de Fevereiro para acompanhar o P. João Vila-Chã
sj nesta missão são: o Alberto Silva (Berto), membro da FILIAL desde que este grupo surgiu em 1993 e
seu animador desde 2003, casado, com uma filha de 2 anos e licenciado em Electrónica Industrial; a
Teresa Sofia Meireles (Tecas), desde 1999 em CVX, primeiro no grupo SADHANA e depois no FILIAL a
partir de 2000, casada, com 2 filhos (1 e 2 anos) e licenciada em Química; a Gina Meleiro (Gina),
membro da FILIAL desde que este grupo surgiu em 1993, solteira e professora de Português e Francês
em Braga.

sul


Noite CVX

Realizou-se no dia 12 de Janeiro a primeira “ Noite CVX” para formação nos Exercícios

Espirituais de Sto. Inácio. Juntou um número simpático de sulistas” - animadores e animados - que o
Miguel Vila Freitas pôs a trabalhar em pequenos grupos discutindo formas de abordar o “ Princípio e
Fundamento” nos TPC.


Cinzas

A 9 de Fevereiro, juntaram-se mais “sulistas” para celebrarem juntos a 4ª feira de cinzas. A

missa foi bastante concorrida. O Pe Hermínio deixou-nos algumas deixas importantes sobre a Quaresma.
A seguir, e como habitualmente, partilhámos as nossas provisões de pão e chá, que este ano foram
verdadeiramente “quaresmais” já que nenhum dos presentes se lembrou da manteiga, que costuma
constar do menu.

 quase quase
centro


Ainda a propósito da Quaresma,

a equipa regional da Beira Interior (Covilhã) vai

organizar um encontro no fim de semana de 26/27 de Fevereiro sobre o “Seguimento de Jesus”
enquadrando temáticas da 2ª Semana dos Exercícios e dos Princípios Gerais da CVX, que será orientado
pelo Pe Hermínio Rico. A verdade é que não chegaremos a acompanhar Jesus na Sua Paixão sem antes
alcançar a graça de O conhecer internamente para mais O amar e seguir…

sul


Ainda a propósito da Quaresma II

A próxima “Noite CVX” a sul realiza-se no dia 23 de

Fevereiro. A oradora convidada será a Teresa Messias que nos irá introduzir nos meandros do pecado.
Aguardamos ansiosamente as sua propostas.



E para variar

a “região autónoma” de Évora vai organizar, no dia 5 de Março, uma Sessão de

Formação (já é a terceira!) sobre um tema que nos diz a todos respeito: “Vocação e missão dos leigos na
Igreja e no mundo”. O Pe. Manuel Bello será o orador. Potenciais participantes de outras regiões poderão
contactar Genoveva Cotta Dias (266702644/918137065); Maria José Mexia (266702259/937238666);
Madalena Barros (965551226); Anabela Carvalho (962571750); Ricardo Barros (962471787). A sessão
decorrerá entre as 9h30m e as 13h no Seminário Maior de Évora.

 mês a mês
Assembleia de Responsáveis ● 19 fevereiro ● cernache
Dia Mundial CVX ● 2 abril ● fátima
Reunião Geral de Animadores ● 14 maio ● fátima

 dá cá toma lá
Leigos para o desenvolvimento

No seguimento da Campanha natalícia, os LD decidiram criar

uma forma mais institucional e regular de colaboração financeira para quem se identifica com os seus
projectos: o Benfeitor LD. Partilhando da mesma espiritualidade e com tantos Anciãos (antigos Leigos)
fazendo parte da nossa comunidade, os elementos da CVXP são seguramente bons candidatos ao estatuto
de Benfeitor. A carta que receberão por correio durante a próxima semana vai explicar como.

 apanhados na rede


http://www.vatican.va/phome_po.htm




http://www.ecclesia.pt/dioceses1.htm




A página oficial da Igreja Católica. Aceda aqui, em Português, aos documentos dos
Papas, Concílios, Cúria Romana e até ao Arquivo Secreto do Vaticano.

Página da Agência Ecclesia com ligações para as páginas oficiais das diferentes
dioceses da Igreja em Portugal.

http://www.cvx-clc.net


A porta de entrada para a CVX Mundial: conheça as caras do Comité Executivo
Mundial, os documentos oficiais da CVX, as suas publicações, ligações para a CVX
em todos os continentes e para sítios de espiritualidade inaciana.
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direcção antónio mendes redacção carla rebelo grafismo jorge lima
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