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 princípio activo 
 

Deus pensando em todos chama alguns: foi assim com Abraão, Moisés, David, Maria e 

José, Pedro e Paulo. Desafia-os a saltar na escuridão, a partir, caminhar. Prova-os, mas sustém-nos, 

encoraja-os. Não se importa que um seja céptico e duvide de que a sua mulher possa conceber na velhice, 

que outro seja mudo, pastor, carpinteiro, mãe solteira, pescador e medricas ou fanático religioso. Dá-lhes a 

missão arriscada e bela de serem sinais e instrumentos do apelo divino a colaborar na paixão do Criador 

pelas suas criaturas. Deles fez, pacientemente, animadores de caminhadas de outros, e muitos outros, de 

ser presença discreta mas irradiante na hora decisiva das opções ou quando surgem os tempos difíceis. 

Abraão, Moisés, David, Maria e José, Pedro ou Paulo receberam muito? Responderam muito. Responderam 

ao máximo. Serviram. 

 

António Mendes  

 

 o que é nacional é bom  
 

 Não esteve em Fátima no dia 2 de Abril? Pois perdeu a oportunidade de travar 

conhecimento com a Sãozinha, a personagem chave do Código CVX e cujas aparições anteriores se tinham 

limitado a uns trechos de um livro antigo conhecido por “Exercícios Espirituais”; a umas escassas linhas, 

mais ou menos encriptadas, dos Princípios Gerais da Comunidade de Vida Cristã e a uma manifestação no 

mesmo livro (a Bíblia Sagrada) da chave do outro código, embora em páginas diferentes. Rezam as 

crónicas deste dia que a Sãozinha foi bem recebida, que gostou muito do almoço, que gabou a 

organização, que se divertiu com o jogo – embora não soubesse bem o que era a Omnipotentis Dei, não 

teve dúvidas quanto a que tamanho calça o Assistente Nacional - e que chorou de comoção ao ver a 

história de tudo o que se passou depois de si própria – nunca lhe passou pela cabeça até onde a CVX pôde 

chegar! E como um dia abençoado não pode passar sem chuva, foi brindada com uma verdadeira 

hecatombe pluvial como há muito se não via. Depois, desapareceu sem deixar rasto - dão-se alvíssaras a 

quem a encontrar!  

 
 Esteve em Fátima no dia 2 de Abril? Então, fique a saber que, i) se veio de Braga, fez 

parte dos 0,8% (#1) que estiveram presentes dessa região; se veio do Porto, integrou os 8,3% que 

representaram a região (#10); se partiu de Coimbra, ajudou a perfazer os 10% da Beira Litoral que 

estiveram presentes (#11); se é de Lisboa ou de Évora, contribuiu para que 13,1% (#41) da região 

estivesse representada em Fátima; se a sua terra de origem é a Beira Interior, parabéns! Ajudou a que a 



região apresentasse o maior rácio presenças / número de membros: com 7 elementos, tinha 18,2% da 

região a dizer “eu” em Fátima. Trocando por miúdos para aqueles que lidam pior com os números: dos 
705 membros CVX, estiveram em Fátima 70, ou, se as contas estão bem feitas, 9,9% da comunidade 

total. É verdade que ainda vamos longe do Pentecostes mas era bom descobrir por onde anda o espírito 

CVX. Alvíssaras a quem o encontrar?... 

 
 Este ano o 13 de Maio é a 14. Não, a agenda não está enganada: é mesmo a 14 de Maio, 

Sábado, que terá lugar a 1ª Reunião Geral de Animadores CVX (RGA), um evento da maior 

importância e de presença obrigatória, que reunirá pela 1ª vez na história da CVXP todos os animadores 

CVX. Será um tempo para analisar / discutir / partilhar em profundidade vários tópicos, desde as funções 

típicas do Animador e sua interacção com as figuras do Guia e do Assistente até às implicações práticas do 

Plano de Formação. Não tinha visto a convocatória? Esqueceu-se? Talvez a tenha perdido?...Não há 

problema: a Isabel Porto (Secretária Nacional, mporto@docentes.ismai.pt) tem muitos exemplares da 

carta para distribuir e está ansiosamente à espera das vossas inscrições (prazo: 29 de Abril). Por isso, 

Senhor(a) Animador(a): faz favor de se animar e participar na RGA! Acima de tudo, lembre-se que os 

seus animandos serão os primeiros a sentir-se mais animados quando notarem o maior ânimo que trará 

de Fátima.  

 
 E porque o futuro nos chama, não basta ajudar os actuais animadores, é preciso também 

preparar aqueles que virão a seguir e é precisamente a pensar nos possíveis, potenciais, futuros 

animadores de novos grupos que está a ser organizado um curso de âmbito nacional sobre a CVX em 

Outubro próximo. Será no Rodízio (Lisboa), entre 28 de Outubro e 1 de Novembro, e terá por objectivos 

oferecer formação na espiritualidade inaciana, a partir dos Exercícios Espirituais, e aprofundar as 

interacções com o percurso CVX à luz do Plano de Formação. Por isso, se sente o bichinho da CVX, se se 

sente chamado ao serviço, se o seu desejo de ajudar a construir o Reino pode passar por ajudar um grupo 

de gente a fazer caminho na espiritualidade inaciana, não hesite! Fale com o seu animador actual e 

proponha-se como candidato, tendo presente que o número de inscrições é limitado, não só pela 

obrigatoriedade de reserva antecipada da casa, mas sobretudo porque é importante assegurar um 

equilíbrio de presenças entre as várias regiões do país.  
 
 A 500 à hora tem seguido a equipa de formação, que continua activíssima a engendrar novas e 

originais formas de manter a nossa Comunidade “bem formada”, que é o que se lhe pede, ora pois. Entre 

a estruturação da RGA e do próximo curso de animadores, mais a revisão final do Manual CVX e a 

preparação das 3as Jornadas CVX, lá para Janeiro do próximo ano, trabalho, nem do propriamente dito 

nem do outro, não falta. E tudo para poder responder ao enorme e quase insaciável desejo de formação 

manifestado pelos membros CVX, tantas vezes repetido nas instâncias mais diversas… 

 

 

  o mundo é pequeno 
 
 Progredindo com a Progressio: a revista oficial da CVX Mundial abre o seu número 2 de 

2004 com um texto de alguém bem nosso conhecido - o Pe Aberto de Brito SJ, Vice-Assistente mundial 

da CVX -, que aproveita a celebração do Ano Internacional da Eucaristia para nos convidar a reflectir 

sobre a dádiva suprema que é a Eucaristia e sobre como cada Eucaristia não é simplesmente “mais uma” 
mas sim a “única”. E lança-nos o desafio: “Para nós, CVX, receber este dom atira-nos para fora e faz-nos 

mover para lá do nosso pequeno grupo. Receber este dom empurra-nos a ser aquilo a que Nairobi 

chamou de ‘Corpo Apostólico’”. E para provar que o caminho de Nairobi é possível, não faltam neste 



número da Progressio exemplos de missões assumidas pela CVX por esse mundo fora: a CVX belga gere 

duas residências universitárias de há 10 anos a esta parte; a CVX do Ecuador desenvolve projectos de 

voluntariado em áreas de maior carência social, em conjunto com a Companhia de Jesus; a CVX do 

Congo, atenta à realidade circundante, investe activamente na pastoral da família; e o grupo da CVX na 

ONU tem colaborado no projecto “Objectivos de Desenvolvimento do Milénio”, que estabelece níveis 

quantitativos de redução da pobreza no mundo até 2015 e foi adoptado por 189 países na Cimeira do 

Milénio em 2000. De tudo isto salta aos olhos a imensa diversidade do trabalho apostólico desenvolvido 

pelas várias comunidades nacionais, uma diversidade que é fundada no desejo comum de “buscar a Deus 
em todas as coisas e a todas as coisas em Deus” e na certeza de que tudo é para maior glória de Deus…     

 

 França com vida A CVX francesa convida todos os professores para participar em workshops 

sobre a pedagogia educativa inaciana e perspectivas de vivência da espiritualidade inaciana no ensino. A 

formação terá lugar no Centre Saint-Hugues de Biviers, perto de Grenoble, nos Alpes Franceses, entre 23 

e 30 de Julho próximo e, para além de se ser professor, é de toda a conveniência dominar bem a língua 

francesa. Para mais informações, contactar Nicole Sandillon (+33.2.43.76.26.08) ou enviar um email 

para atelier.cvxeduc@laposte.net. Para aqueles que gostariam mas, por alguma razão, não podem 

participar, fica o repto: porque não aventurarem-se num projecto semelhante? Já dizia o Santo Inácio 

aos candidatos à Companhia que, se não tivessem desejo, pelo menos que tivessem desejo de desejar 

para poderem ser admitidos…  

 

 já passou 
 

norte 

 Páscoa bem preparada no Porto: a Equipa Regional do Porto organizou uma Via Sacra e 

uma Ceia Pascal. Da primeira, sobraram ecos artísticos, com o percurso de Jesus até à Cruz pontuado 

pelo som nu de uma guitarra, por excertos de “A Paixão do Cristo”, por poemas de Sophia de Mello 
Breyner Andresen e pela singeleza de um desenho de Jesus na Cruz. Para cada presente, a Via Sacra 

revelou-se como um momento de grande encontro e intimidade com o Senhor que sofre na cruz por Seu 

grande amor por nós. Da Ceia, as perguntas “Porque é que esta noite é diferente das outras? Porque é 

que, nas outras noites, não há este ritual à volta do cordeiro?” deram o mote para uma celebração pascal 

judaica, cheia de simbolismo e dos elementos tradicionais hebraicos. Tudo começou com o candelabro de 

sete pontas a ser aceso, surgindo entretanto as ervas amargas (máror), o pão ázimo (massáh), o vinho e 

o harósset (uma mistura de maçã, canela, vinho e nozes que representava a argamassa e os tijolos de 

cor vermelha que os escravos hebreus eram obrigados a fabricar no Egipto), tudo devidamente explicado 

e contextualizado pelo Pe António Vaz Pinto. Acima de tudo, foi uma Ceia vivida no Seu espírito, o 

espírito de quem tem, “na Sua mesa, um lugar para todos”.  
 

sul 

 E em Lisboa: Os sulistas reuniram-se no dia 23 de Março, na habitual Via Sacra. Como já 

aconteceu o ano passado com muito êxito, cada grupo ficou encarregue de rezar uma estação mas, este 

ano, a celebração foi ainda mais concorrida e correu mesmo muito bem. Os GVXistas deram uma 

preciosa ajuda à cerimónia assegurando o coro.   

 

 As Noites [da] CVX sul têm sido particularmente interessantes e importantes. Tendo como 

objectivo a formação dos CVXistas -  com destaque para os animadores -, nos EE de Sto. Inácio, houve 

uma primeira apresentação sobre o Princípio e Fundamento, que já noticiámos, a que se seguiram, em 

Fevereiro e no início de Abril, duas apresentações sobre a 1ª semana. Na primeira, a Teresa Messias 

mailto:atelier.cvxeduc@laposte.net


abordou a temática central da 1ª semana - pecado e perdão – do ponto de vista teológico, no que 

constituiu um excelente momento de formação. A 6 de Abril, a Carla Rebelo, sublinhando a necessária 

diferença na abordagem da 1ª semana em EEs e numa comunidade CVX, apresentou uma muito 

completa e desafiante proposta de abordagem da 1º semana em CVX. 

 

 quase quase  
 

centro 

 Depois de Braga, a Beira Litoral (Coimbra) é a região que se segue no calendário eleitoral da 

CVX. A data inicial (29 Março) teve que ser adiada porque não houve candidatos disponíveis mas 

esperamos – e rezamos - que, entre os 110 membros CVX da Beira Leitoral, se encontrem rapidamente 

três ou quatro elementos com desejo de servir o Reino no quadro de uma equipa regional. 

  

sul 

 Depois de Coimbra, será Lisboa a mudar a sua equipa regional, que leva já seis anos no cargo. 

Na sequência das propostas feitas por vários pequenos grupos, há, neste momento, um grupo de 

CVXistas do sul em discernimento para confirmar a sua candidatura. Pedimos pois a todas as regiões que 

rezem por eles e pela nossa futura equipa regional.  

 

 

 mês a mês 
Eleição do Novo Papa ● 2ª quinzena abril ● roma 

Reunião Geral de Animadores ● 14 maio ● fátima 

Curso de Animadores CVX● 28 out / 1 nov ● rodízio, lisboa 

 
 

 dá cá toma lá  
 

 Leigos, Angola e Marburg Como é público, a missão dos Leigos para o Desenvolvimento na 

província do Uíge, em Angola, teve de ser abruptamente interrompida devido à epidemia do vírus de 

Marburg, que já fez muitas mortes desde então. Vieram-se embora à pressa mas não esqueceram aqueles 

que ficaram e lançaram uma campanha destinada a ajudar as populações a combater a doença, que passa 

essencialmente por utilizar lixívia para desinfectar a comida e os utensílios de uso caseiro. Se a solução 

parece simples, o problema são mesmo os 15 euros (!) que custa cada garrafa quando o salário mínimo 

não excede os 50 euros (!!). Mais palavras para Q? Quem esteve no Dia Mundial CVX já pôde ajudar com 

o ofertório da Missa, quem o quiser fazer agora deve contactar os LD através do telefone 21.757.42.78 ou 

do email leigos@infoforum.pt. 

 
 E já agora,  serão mesmo os Leigos que pedem demais ou nós que andamos pouco atentos às 

necessidades do Reino? A direcção da Folha relembra que esta rubrica está disponível para facilitar o 

intercâmbio entre os membros e grupos CVX naquilo que for sendo preciso; é que o nosso desejo de 

ajudar a construir o Reino também passa pelas coisas práticas e materiais e esse tipo de partilha é 

claramente um sinal de maturidade na nossa transformação a caminho de um verdadeiro corpo apostólico. 

 



 

 apanhados na rede 
 

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

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

 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. 

 

 e-responsáveis 
 

direcção antónio mendes redacção carla rebelo grafismo jorge lima  
contactos aammendes@netcabo.pt; carla.rebelo@banifinvestimento.pt; jfl@net.novis.pt 

 

http://www.creighton.edu/CollaborativeMinistry/cmo-retreat.html
http://www.mercaba.org/FICHAS/ESPIRITUALIDAD/E_espirituales_01.htm
http://www.cvx-clc.net/
mailto:aammendes@netcabo.pt;%20carla.rebelo@banifinvestimento.pt

