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 ¡ princípio activo
Ponho o ouvido no chão

e interpreto os rumores em volta. Predominam passos inquietos e

agitados, passos medrosos na sombra, passos de amargura e de revolta... Passos inquietos e agitados,
ansiosos pelo TER QUE oferecer horas extras para merecer o pão de cada dia, TER QUE cortar na
alimentação para comprar os livros que os filhos precisam, TER QUE correr de um transporte para outro
para chegar a horas de ainda ver os pequenos acordados... Passos inquietos e agitados, apressados pelo
TER QUE TER o último Harry Potter, TER QUE TER um carro novo que o outro já não vale... Passos medrosos
na sombra, envergonhados pelo TER TANTO para pagar e NÃO TER QUE chegue, TER TANTO para contar e
NÃO TER a quem confiar, TER TANTO para dar ainda e já NÃO TER idade de empregado. Passos de
amargura e de revolta de QUERER SER aceite e NÃO TER as exactas medidas da beleza... Passos de
amargura e de revolta de NÃO TER remédios por SER pensionista, NÃO TER emprego por SER qualificado de
mais, NÃO TER lugar social por SER imigrante, NÃO TER credibilidade por SER activista dos direitos sociais.
Ponho o ouvido no chão e interpreto os rumores: para Deus sobe-se descendo (Francisco Xavier sj).
António Mendes

 ¡ centenários: 3 em 1
 É o grande tema do ano 2006: 500 anos do nascimento de Francisco Xavier e Pedro Fabro,
450 da morte de Inácio de Loyola – três amigos no Senhor. São jesuítas, mas a sua inspiração é
compartilhada pela CVX. Haverá muitas propostas de celebração, centradas nos temas da amizade e do
companheirismo apostólico. É só procurar nas páginas a seguir e... participar.

 ¡ em anexo
 Carta do P. Kolvenbach (Geral dos Jesuítas e Assistente Eclesiástico

Mundial) à CVX:

por ocasião dos centenários de Inácio, Xavier e Fabro, sublinha a partilha de

inspiração e de missão entre CVX e jesuítas e convida-nos à “comunhão na alegria desta celebração
conjunta”. A

Projects/Proyectos nº 130 acrescentava-lhe uma introdução também em anexo.

 Testemunhos sobre o Compromisso: foram a chave de ouro nas Jornadas sobre o
Compromisso CVX. Lidos na missa final e agora generosamente oferecidos a toda a comunidade.

 ¡ o que é nacional é bom
 O ano já começou e bem! (e há que tempos!) Logo no início de Setembro, reuniram-se em Soutelo (Braga) a Equipa Nacional, primeiro, para planear as actividades deste novo ano lectivo
/ pastoral CVX, e, logo de seguida, a Equipa de Formação, para ultimar os detalhes do Curso de
Animadores e preparar as Jornadas CVX de Janeiro 2006. Em Outubro, teve lugar a primeira Assembleia
de Responsáveis, um forum que congrega a equipa nacional e as equipas regionais de todo o país.
Destaque-se a presença em força das novas equipas de Coimbra (Filipe Figueiredo, Margarida Lagarto e
Inês Santos), e de Lisboa (Ana Botto, Raquel Rei e Dache), juntamente com uma cara nova da Beira
Interior (a Alice Matos, que substituiu a Cristina Lima). Para além da apresentação dos planos de
actividades para o ano por parte de cada equipa, num momento de formação sobre o papel das equipas
regionais, ficámos a saber que, em França, esta estrutura leva o nome de “equipa de serviço”…para que
ninguém se esqueça aquilo a que vem. Curiosa estatística: das dezassete pessoas presentes, apenas
uma não tem qualquer ligação / parentesco ou raiz… em Coimbra! Quererá isto dizer alguma coisa?...

 Jesuítas e CVX Sob proposta do nosso Assistente Nacional, Pe Hermínio Rico, e aproveitando o
tradicional Encontro de Província em Soutelo, no final de Agosto, reuniram-se em Soutelo sessenta (60!)
jesuítas, guias actuais e/ou potenciais, para ouvir falar da CVX. O encontro ocupou um serão e a manhã
seguinte, tendo ficado a cargo do Pe Hermínio, que reviu os documentos da Companhia sobre a
colaboração com os leigos e a CVX em particular e comentou a função do guia, e da Carla Rebelo, que
apresentou as linhas de orientação da CXV a partir dos nossos principais documentos. As apresentações
geraram boa discussão (outra coisa não seria de esperar numa sala com tantos jesuítas!) mas a
avaliação geral foi bastante positiva e encorajadora. Ficámos todos mais sintonizados nesta linguagem
nova da CVX a caminho de ser verdadeira comunidade apostólica.

 Curso de Animadores Foi intenso, foi muito bem estruturado, foi entusiaticamente vivido, foi
uma óptima experiência, foi um fartar de powerpoints, foi uma carrada de informação e um dossier cheio
de materiais para digerir, foi muita teoria e bastante prática, foi uma consolação ter corrido tão bem, foi
entre 28 de Outubro e 1 de Novembro, no Rodízio, foi... e está a ser novos animadores a pegarem em
grupos, outros a descobrirem novas possibilidades de TPCs e percursos na CVX (e se calhar outros já a
dizerem: “também quero, quando é que há mais?”). 25 participantes de todo o país receberam uma
formação a fundo centrada nos paralelismos e correlações da dinâmica dos Exercícios Espirituais com o
percurso CVX à luz do Plano de Formação. A Equipa de Formação organizou, tendo agregado a si os PP.
Sérgio Diz Nunes e Luís Providência e ainda o Toni Mendes. Ora vejam só como dois dos jesuítas
esquematizaram os Exercícios (alguns engenheiros presentes até traduziram depois a representação em
fórmulas matemáticas! – mas não é preciso saber demonstrá-las para ser animador, descansem).

Os EE segundo Luís Providência sj.

Os EE segundo Hermínio Rico sj.

 Jornadas sobre o Compromisso Mais uma vez em Cernache. A 28 de Janeiro. Tinham sido
previamente preparadas com dois TPCs propostos aos grupos. 130 participantes, um record – a
Comunidade está de parabéns!. De manhã, apresentação “Compromisso CVX: ponto de chegada ou
ponto de partida?”, situando o tema no contexto da vocação e do carisma CVX e mostrando como é
tratado nos nossos documentos fundamentais – esteve a cargo da Carla Rebelo e da Maria Helena Aguiar.
Seguiu-se tempo de reflexão individual e partilha em pequenos grupos. À tarde, proposta de síntese do
que se passou nos grupos e... discussão aberta... muito aberta, com expressão, à vezes intensa, de
sensibilidades diferentes... Se não deu, ali mesmo, para criar consensos, serviu para clarificar e
esclarecer. Os ecos posteriores têm sido óptimos. Terminámos com a Eucaristia, celebrada em santa paz,
e, em vez da homilia, escutámos dois testemunhos que quem já fez o compromisso CVX (vejam os
anexos) – tudo está bem quando acaba bem, e acabámos muito bem: obrigado ao Jorge e à Ana!

 O ano já continuou, e na mesma bem! A segunda Assembleia de Responsáveis do
ano foi em Fátima, em 18 de Fevereiro. Avaliámos as Jornadas e, no seguimento delas, o modo como a
questão do compromisso estava a ser vivida nas diferentes Regiões. Delineou-se um consenso sobre
algumas orientações gerais que foram já comunicadas a toda a comunidade na Carta da Equipa
Nacional de 19 de Fevereiro (se ainda não a recebeu, telefone ao seu animador – de preferência depois
das 2 da manhã – e se ele também não a recebeu acordem os membros da vossa equipa regional para
pedir explicações – aí pelas 4:30am!). Como habitualmente, a Equipa Nacional reuniu na sexta-feira
anterior, à noite, e continuou no Domingo de manhã: fez-se alguma redistribuição de pelouros, tomaramse decisões sobre a página web da CVX-P e começou-se já a preparar a Assembleia Nacional de 2007.

 ¡ o mundo veio cá


O Comité Executivo Mundial da CVX (WExCo) no Rodízio

Do Chile e do

Canadá, de Hong-Kong e do Equador, do Quénia e dos Estados Unidos, do Líbano e da Alemanha, de
Malta e de Roma – foi de onde eles vieram, os 11 membros do WExCo, para a sua reunião anual, desta
vez em Portugal. Estiveram cá de 11 a 19 de Fevereiro. Sem que isso os tenha impossibilitado de
trabalharem no duro, nas palavras, sem precisarem de tradução, de um participante que deve ficar
anónimo por questões de confidencialidade, a malta “ficou embasbacada com a recepção e condições do
Rodízio. E então com a comida ficaram pura e simplesmente encostados às boxes”... No dia 12,
estiveram ao fim da tarde, em Lisboa, com a comunidade CVX local e depois na Missa do CUPAV. E
participaram na parte final da reunião da Assembleia de Responsáveis, em Fátima, no dia 18, reunindo a
seguir com a Equipa Nacional. Quanto à grande decisão sobre o local da próxima Assembleia Mundial,
ainda não há fumo branco..., mas a coisa parece que afinal não são favas contadas para o nosso lado –
será que vamos perder outra final em casa, desta vez para o Líbano?

 ¡ à Europa tivemos que ir


À reunião de Eurolinks

foi a nossa, a Carla Rebelo, de 13 a 16 de Outubro, em Limburg, na

Alemanha. A Carla faz parte também do Grupo de Trabalho da CVX-Europa sobre a Formação que se
reuniu ao mesmo tempo. E ele há fotos e tudo que provam que ela esteve mesmo lá, senão vejam em:
http://www.gcl.de/Aktuelles/Eurolink-Treffen/eurolink-treffen.html, onde aparece na selecta companhia
do EuroTeam em peso. O relatório completo da reunião encontra-se também, em inglês, neste endereço:
http://www.clc-europe.org/news/Report_on_EM_Limburgfv.pdf

 ¡ quase quase
 Dia Mundial CVX É raro, é muito raro, só volta a acontecer em 2017! Um 25 de Março ao Sábado,
para celebrarmos o nosso dia com o calendário mesmo certinho, é o que temos este ano. Em Fátima, a
partir das 11h, com uma “actividade surpresa” à tarde (o que será, o que será?), antes do Terço Inaciano
(vai-se rezar o Tomai Senhor em vez da Avé-Maria?). O programa já foi enviado para todos. Não
recebeu? – Mais um telefonema para o animador...

 ¡ muita louca
 A Noite XL- Xavier Lisboa Uma directa, das 22h às 8h, de 10 para 11 de Março, em Lisboa,
recordando a partida de S. Francisco Xavier para a Índia, nos 500 anos do seu nascimento. Mete viagens
de cacilheiro e caminhadas, Missas de madrugada e tempo de oração nas Docas às 3 da manhã... É
mesmo só para loucos, dos 16 aos 40 anos, mas louco é quem a perder – “que aproveita ganhar o
mundo inteiro se se perde a Noite XL?”. Pormenores em www.jesuitas.pt

 ¡ muita calma
 A Exposição São Francisco Xavier: A Sua Vida e o Seu Tempo Até dá para
rezar lá! Está em Lisboa, na Cordoaria Nacional, até Abril. 300 obras de arte reunidas de muitas
colecções, comovedoras muitas delas, e muita informação sobre a Lisboa de Xavier, a sua vida, a sua
família, os estudos em Paris, os companheiros com quem fundou a Companhia de Jesus, a viagem para
Goa, a sua actividade missionária no Oriente.

 ¡ vem aí
 Jornada de Pedagogia Inaciana: Educar para o Mais Está a ser organizada pela
CVX de Évora. Será no Sábado, 6 de Maio. Conferências sobre a pedagogia inaciana, pelo P. Domingos
Freitas sj e a Drª Manuela Picciochi, uma visita guiada à Universidade de Évora pelo Prof. José Alberto
Machado, e mais uma conferência sobre a mesma Universidade pelo P. Augusto da Silva sj. Para pôr na
agenda. Muito recomendada aos professores CVX. E Évora é sempre bonita, ainda mais na Primavera.

 ¡ mês a mês
Reunião da Equipa de Formação ● 18 março ● lisboa
Dia Mundial CVX ● 25 março ● fátima
Jornada Pedagogia Inaciana ● 6 maio ● évora
Assembleia de Responsáveis ● 20 maio ● covilhã
Reunião da Equipa Nacional ● 19-21 maio ● covilhã

 ¡ novos apanhados na rede


http://www.pray-as-you-go.com




http://www.ndweb.org/




Este pertence aos jesuítas americanos. Trata-se dum livrinho que para cada semana
do ano centenário propõe um texto, ora de Inácio, ora de Fabro, ora de Xavier. Para
ir conhecendo o que eles fizeram e escreveram.

http://www.amisdansleseigneur.com/




É o site da Cúria Geral da Companhia de Jesus dedicado aos Centenários de Inácio,
Fabro e Xavier. Muita informação disponível.

http://www.jesuit.org/images/docs/z1tZWQ.pdf




Para quem prefere o francês, aqui vai um site que oferece um retiro para esta
Quaresma. Diz ser o primeiro centro espiritual inaciano na internet...

http://www.sjweb.info/jubilee2006/index.cfm




Oração guiada de 10 minutos em MP3, com música e palavras da Escritura – em
inglês apenas, para já. Para fazer o download e rezar enquanto se passeia o cão, se
viaja no metropolitano, se faz jogging na praia ou se espera pelo dentista. O site é
novo em folha, começa a funcionar experimentalmente no dia 1 de Março, primeiro
dia da Quaresma. Permite fazer o download das orações para a semana inteira. Se
acha que foi o último a descobrir o lugarsagrado, seja o primeiro a ir ao pray-asyou-go.

Site sobre o mesmo centenário, dos jesuítas e da CVX de França. Tem o logo mais
bonito de todos.

http://www.sfx.eventos.lisboa.ucp.pt/


Este é nosso, do Comissariado Geral das Comemorações do V Centenário do
Nascimento de S. Francisco Xavier, organizadores da Exposição da Cordoaria.
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antónio mendes

redacção carla rebelo grafismo jorge lima
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aammendes@netcabo.pt; carla.rebelo@banifinvestimento.pt; zuc@clix.pt;
herminiorico@jesuits.net

