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 princípio activo
Ninguém precisa de procurar um programa de acção ou uma cruzada .

O

mundo e a humanidade sofredora criam a agenda para aqueles que tenham olhos, ouvidos e coração para a
angústia da nossa família humana. Por vezes, é difícil ver o presente tal como é. Outras vezes é difícil
entender que não nos encontramos abandonados ante tanta ameaça e injustiça: caminhamos em
comunidade, em Igreja. Que sonhos têm hoje as pessoas? É um triste dia, quando as pessoas deixam de ser
idealistas. E para a CVX é triste também, quando perde a sua clara visão do que é desejável e bom: uma
nova sociedade para a família humana, onde homens e mulheres afirmam, como indivíduos, o seu valor e
dignidade inalienáveis. Creio que o Concílio Vaticano II nos pode ainda ajudar a dar sentido à nossa vocação
CVX, laical, inaciana. A ‘Constituição sobre a Igreja’ (Lumen Gentium), que reconheceu, e a Constituição
Pastoral ‘A Igreja no Mundo Contemporâneo’ (Gaudium et Spes), que estabelece o lugar devido ao laicado
na Igreja e o seu programa de acção no mundo - o programa de acção dos cristãos no mundo
contemporâneo -, perfazem 40 anos. ‘Temos a visão, temos o poder de realizar, mas temos a vontade?’
António Mendes

 em anexo


Carta da CVX Cristo Rei:

Detalhes sobre as obras em curso na Igreja do Cristo Rei e contactos

para donativos.



Resumo dos trabalhos de grupo da RGA:

Uma lista de percursos possíveis para um ano

CVX em função das várias etapas de crescimento propostas pelo Plano de Formação, que resultou do
trabalho de grupo dos animadores presentes na RGA.

 o que é nacional é bom


Animadores muito animados

foi o que se viu por Fátima no dia 14 de Maio, a propósito da

1ª reunião de animadores CVXP. Dos mais de 50 animadores presentes (cerca de 80% do total), a
esmagadora maioria fez uma avaliação bastante positiva, no que diz respeito ao esforço de divulgação
(nota 9.1 em 10), à organização e acolhimento (8.9) e, claro, aos temas discutidos: i) “Papéis do Guia e
do Animador” (8.6) e ii) “O carisma CVX e o Plano de Formação” (8.8). A partilha em grupo foi bastante
enriquecedora (8.2): permitiu perceber que, neste país pequeno que somos, ainda há bastantes diferenças
na forma de conduzir os grupos, sobretudo no que diz respeito ao equilíbrio de tarefas entre o animador e
o guia. O trabalho de grupos da tarde foi também bastante frutuoso, tendo gerado ideias engraçadas
sobre percursos possíveis de caminhada para os grupos em função das diferentes etapas em que se
situam. Neste caso, os animadores eram convidados a escolher a etapa de crescimento do seu grupo
(Acolhimento, Iniciação, Identificação, Missão), colocando um post-it num dos quatro segmentos de um
placard de parede. A densidade ocupada pelos post-it tornou claro que, de acordo com os animadores
CVXP, a maioria dos grupos se situa entre as etapas de Iniciação e Acolhimento; apenas dois grupos se
aventuraram já pela fase da Missão. Não admira, por isso, que a maioria das propostas de percurso
apresentadas se tenha concentrado nessas etapas (ver anexo). No final, o comentário mais ouvido era de
que se tinha trazido muita matéria para digerir. Ainda bem que o Verão e as férias estão a chegar: é a
ajuda que falta para os animadores poderem preparar um óptimo ano CVX 2005/2006!



E outros a caminho de o serem,

se aceitarem o desafio de participar no Curso de

Animadores que a equipa de formação está a organizar e que terá lugar entre 28 de Outubro e 1 de
Novembro, na casa de retiros jesuíta do Rodízio. O curso já está praticamente estruturado e terá uma
lógica semelhante à da RGA: abordar de um ponto de vista prático as temáticas da Espiritualidade
Inaciana e do Plano de Formação CVX e ajudar a identificar as etapas de crescimento dos grupos e quais
os materiais mais adequados a cada fase. As inscrições estão abertas, basta falar com o seu animador ou
com a equipa regional da sua área e propor-se como candidato. É importante ter presente que o número
de inscrições é limitado, não só pela obrigatoriedade de reserva antecipada da casa, mas sobretudo
porque gostaríamos de assegurar um equilíbrio de presenças entre as várias regiões do país.



CVX em versão júnior: Na sequência das recomendações da Assembleia Nacional e de algumas
regiões terem mostrado interesse em conhecer a dinâmica GVX para implementação na sua região, a
Equipa Nacional decidiu promover um encontro para apresentação e troca de experiências, que está
agendado para o próximo dia 17 de Setembro de 2005, Sábado, em Coimbra. Será uma oportunidade
para os responsáveis pelas GVX de Lisboa – a Mena Lemos Caldas - e de Coimbra – o Filipe Figueiredo –
apresentarem os seus conhecimentos e prática GVX aos elementos das equipas regionais de Braga, Porto
e Beira Interior e aos elementos CVX que, nestas mesmas regiões, pretendam assumir a função de
responsável GVX ou apoiar a criação e desenvolvimento destas. Para participar nesta iniciativa, basta
contactar a equipa regional ou a Isabel Porto (mporto@docentes.ismai.pt), Secretária da Equipa Nacional.

 o mundo é pequeno


De Roma a Lisboa vai um passo e é por isso que o Comité Executivo Mundial (ExCo), eleito
em Nairobi, virá visitar-nos no próximo ano. O ExCo, que é presidido pela alemã Daniela Frank e do qual
faz parte o nosso bem conhecido Pe Alberto de Brito, na qualidade de Vice-Assistente mundial, reúne
quinze dias por ano e escolheu o Rodízio, a casa dos Jesuítas na Praia Grande, perto de Lisboa, para local
do próximo encontro, que terá lugar em Fevereiro de 2006.

 …e até Colónia vai outro:

aproveitando as Jornadas Mundiais da Juventude (16-21 Agosto),

os Jesuítas alemães estão a organizar um encontro para grupos de jovens na semana anterior (9-16), a
que deram o nome de “Magis – Experiência inaciana”. O encontro vem na senda de outros já organizados
nas Jornadas de Roma e de Toronto e pretende proporcionar experiências de oração inaciana e de
trabalho apostólico, mas também peregrinações e worshops criativos sobre teatro e drama. Ma(G)is
informações no sítio www.magis2005 ou pelo endereço de e-mail magis2005@jesuiten.org.

 bronzeado espiritual


Enquanto nos fazemos mais morenos ao Sol,

não fiquemos “loiras” por dentro, em

termos de leitura espiritual. Aqui vão algumas sugestões muito CVX:



Autobiografia de S. Inácio de Loyola (A.O.) – finalmente uma tradução portuguesa do relato
da peregrinação espiritual do nosso grande inspirador;



Pedro Arrupe por Pedro Miguel Lamet (Tenacitas) – vida não menos inspiradora de mais um
grande jesuíta a que a CVX também deve muito;



Os Jesuítas: Missões, Mitos e Histórias por Jonathan Wright (Quetzal) – um olhar original e
interessante sobre o que eles foram fazendo pelos séculos;



O Caminho Menos Percorrido por M. Scott Peck – não tem nada a ver com jesuítas, mas é um
excelente livro, cuja primeira frase é “A vida é difícil”, para ler e reler por quem quer mesmo
crescer espiritual e humanamente;



Sobre o Uso da Riqueza: O Destino Universal dos Bens por António dos Reis Rodrigues
(Principia) – porque o espiritual só vale se conduzir ao concreto (é a Sãozinha…), surpreendam-se
com o que a Igreja tem vindo a ensinar desde sempre.

 já passou
Centro


Uma Coimbra com mais encanto

será seguramente o objectivo principal da nova equipa

regional da Beira Litoral, eleita a 24 de Maio passado. A presidência ficou com o Filipe Figueiredo, até
agora muito activo no campo das GVX, e os restantes membros são o João Alves Martins, a Margarida
Lagarto e a Inês Santos. O João Paulo Barbosa de Melo, anterior presidente, ficou como consultor da
nova equipa e o Pe Carlos Carneiro manteve-se como assistente regional. Boa sorte para os desafios que
se antevêem pela frente!



Uma noite em boa companhia:

foi o que aconteceu no dia 25 de Maio pelos lados da

Covilhã, com a "Noite com Inácio". Destinada a membros CVX mas aberta a todos os interessados,
pretendeu-se com esta iniciativa dar a conhecer a pessoa e o percurso de St. Inácio. O P. Henrique Rios
dos Santos s.j. foi o "apresentador" escolhido para dar a conhecer aos presentes este grande Santo, o
homem do MAIS. Abriu o apetite a muitos para conhecer ainda mais e melhor St. Inácio e o seu legado à
Igreja.


…E um fim de semana melhor ainda:

Inseridos também na programação da Equipa

Regional da Beira Interior para este ano estavam uns mini EE's, destinados em primeiro lugar aos
membros CVX da região. Orientados pelo P. José Pires s.j., nosso assistente regional, decorreram no
Seminário do Tortosendo, de 9 a 12 de Junho. Participaram 17 pessoas, maioritariamente da CVX, muitas
das quais fizeram EE's pela primeira vez. A proximidade do local é um elemento muito importante para a
decisão de fazer EE's para quem vive na região interior do país e tem pouca disponibilidade para grandes
deslocações. Esperamos que a experiência anual de EE's se venha a tornar habitual na programação dos
elementos da CVX da região.

sul


Noites de (quase) Verão:

Com a última “Noite CVX”, no passado dia 11 de Maio, o Pe

Hermínio concluiu as apresentações sobre a 1ª semana dos EE. Na sequência da apresentação da Carla
Rebelo, sublinhou a diferença entre um percurso em EEs e um percurso em CVX e a importância de os
pontos de oração propostos “descolarem” do percurso dos EEs. Referiu ainda a necessidade de os
animadores serem capazes de “ler” a realidade do seu grupo, em espírito de 1ª semana, e de propor
percursos de oração que constituam verdadeiros desafios de crescimento.

 quase quase
sul


Eleições à porta

Dia 22 de Junho a CVX-SUL vai às urnas para eleger a nova equipa regional. Os

candidatos à nova equipa são seis e três deles presidirão à região Sul durante os próximos 3 anos (pelo
menos…). No mesmo dia, à mesma hora, os animadores sulistas juntam-se para avaliar as actividades do
ano que passou.

 mês a mês
Exercícios Espirituais ● Verão ● Numa casa de oração perto de si
Reunião da Equipa Nacional CVXP ● 2 / 3 set ● soutelo, braga
Curso de Animadores CVX ● 28 out / 1 nov ● rodízio, lisboa

 dá cá toma lá


Cristo Rei, Pragal, Jesuítas, Igreja:

Toda a gente conhece o Cristo Rei, que mira Lisboa

do lado de lá do Rio Tejo. Mas talvez nem toda a gente saiba que a paróquia que leva o seu nome – e cuja
Igreja se vê muito bem do lado esquerdo assim que se passa a Ponte - está nas mãos dos Jesuítas desde
1976 e também alberga um grupo CVX, convenientemente chamado de “Cristo Rei”, ora pois. Sendo a
Igreja já pequena para as necessidades da Paróquia, avançou-se com um projecto de remodelação /
expansão orçado em cerca de 350 mil euros, na promessa de um subsídio. Mas esse monstro chamado
défice impediu que a promessa se convertesse em auxílio real e as contas têm mesmo que ser pagas. Por
isso, o grupo da CVX do Pragal, que se reunia na Igreja do Pragal até agora, vem apelar à solidariedade
da CVX-P. Os donativos podem ser remetidos para o Pe José Vicente Martins, SJ (Telem: 919964636),
Paróquia de Cristo Rei, Igreja do Pragal, Largo Armindo dos Santos, Apartado 597 2801- 602 Almada. Os
cheques devem ser passados à ordem de Paróquia de Cristo Rei-Pragal, que poderá passar recibo para
dedução no IRS (ver mais detalhes no documento em anexo).

 apanhados na rede


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




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




A página na Internet da Comunidade de Vida Cristã em França. Uma janela muito
interessante para uma comunidade pujante de cerca de 6000 membros. Iniciativas
muito interessantes como os ateliers Justiça, Educação, Arte, etc. Bons materiais de
formação.

http://www.snec-portugal




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.

http://cvxfrance.com




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

http://www.cvx-clc.net




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 do Secretariado Nacional da Educação Cristã. Para ficar a par das novidades
em catequese ou Educação Moral e Religiosa Católica nas Escolas.

http://mce.ecclesia.pt/


A página oficial do Movimento Católico de Estudantes. Útil para animadores de grupo
em busca de materiais e dinâmicas de grupo.

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

