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 princípio activo 

 

Podia ter sido com outros, podia ter acontecido a outros. A verdade é que há 

mesmo instantes assim, que mudam tudo, uma porta de elevador que se fecha antes do tempo, um toque 

de telefone tarde demais. Naquele dia preciso, os três amigos que, por andarem sempre tão próximos e 

serem tão íntimos, às vezes até se confundiam, combinaram encontrar-se no alto da colina. Queriam 

descansar e beber da paz da paisagem. Mas logo descobriram que a paisagem não era, estranhamente, 

estática, antes se movia, se alterava aqui e ali, exigindo um constante e cuidado olhar. Porque na paisagem 

que viam, viram o mundo todo, com suas ruas e árvores e casas e suas gentes e seus abraços e sorrisos e 

rugas e lágrimas. A paisagem, afinal, não era fotográfica, era a vida. E a vida pediu-lhes um sim. E nunca 

mais a paisagem foi igual.  

Que foi dentro desse sim? Adesão de coração, de pele, de desejo. Uma intuição de mudança, de surpresa, 

de novidade, de futuro. Ou talvez um sentido pressentido de crescimento, de descoberta de si, de pujança. 

Sim, mas mais também. Sintonia, identificação, comunhão de olhares, vontade de partilhar esforços, de 

construir.  

Naquele momento preciso, no outro lado do mundo, houve uma mulher à janela, uma brisa, um raio de sol a 

brilhar no vidro. Houve uma pergunta e houve uma resposta. Nas palavras feitas de silêncio, houve um sim. 

Tudo se compôs. E nunca mais o mundo foi igual.  

Que mais carrega dentro de si um Sim?  
 

Carla Rebelo 



 o que é nacional é bom  
 Compromissos na vida... «Porque faz sentido em falar em Compromisso CVX? 

A própria expressão “corpo apostólico” contém em si a percepção de união, elo, vínculo, o mesmo que dizer 

“compromisso”. Somos corpo na medida em que estamos, não só unidos, mas sobretudo, comprometidos 

pela mesma espiritualidade, pelo mesmo modo de proceder, pelos mesmos ideais e por uma 

missão comum. “O corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de serem 

muitos, constituem um só corpo” (1 Cor 12,12), diz S. Paulo, acrescentando ainda: “há diversidade de dons, 

mas o Espírito é o mesmo; há diversidade de serviços mas o Senhor é o mesmo; há diversos modos de agir 

mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos” (1 Cor 12,4-6).» 

Em Outubro, mais membros realizaram o Compromisso Temporário na Região sul e Beira Litoral, com a 

celebração da Eucaristia do «início de ano », aderindo assim a esta expressão que dá sentido à nossa 

missão. 

 

 

 

 

 

 

 

 Animadores aceitaram desafios...RGA -  PARA SERMOS MAIS CORPO APOSTÓLICO 

"Olhando para trás o processo vivido pela CVX durante as última décadas, podíamos evocar a imagem duma 

flor que se abre. Tudo está presente nela desde o princípio, mas só passo a passo florescerá totalmente: 

entretanto, terá que arraigar as suas raízes nas suas fontes específicas, respeitar o ritmo de cada 

comunidade e as características dos períodos respectivos da história e ler os sinais dos tempos" 

  

Estas palavras de Daniela Frank, presidente do Ex-Co (Executive Committee) mundial, descrevem bem o 

espírito de partida para os trabalhos da 3ª reunião Geral de Animadores de Outubro de 2007. Nesta reunião 

em Cernache fomos revisitar as graças recebidas na nossa Assembleia Nacional de Maio último, para 

renovar a consciência do desafio para sermos um corpo mais apostólico e encontrarmos meios concretos de 

fazer viver este dinamismo nas nossas comunidades e grupos de base.  

  

Durante a manhã a Teresa Cardoso, a Fátima Piteira e o João Alves da Cunha ajudaram-nos a aprofundar a 

reflexão sobre os três pilares da CVX - espiritualidade inaciana, dimensão comunitária e missão - e quais são 

os desafios que a nossa missão comum nos suscita no sentido de revermos as rotinas em que assenta a vida 

dos grupos. Da parte da tarde, os grupos de trabalho procuraram formular meios concretos para desafiar as 

comunidades de base, respeitando as respectivas etapas de crescimento, a abrirem-se a esta compreensão 

da missão e a reverem os seus métodos de trabalho e de reunião para"encarnar" o desafio a sermos mais 

corpo apostólico.   

Em jeito de balanço fica a percepção de que demos um passo importante para um entendimento partilhado 

da nossa missão comum e que pode bem ser reflectida neste excerto do texto que tínhamos para leitura 

individual: "(a missão) é comum em razão, não só da sua origem, mas também da sua orientação" (Nosso 

Carisma 103). O que torna a missão comum não é, pois, o cumprimento por parte de todos de uma mesma 



actividade, ou a criação de redes apostólicas, mas a dinâmica: discernimento, envio, apoio, avaliação." 

(Visão de futuro sobre a missão CVX - Guy Maginzi- secretário geral do Conselho Executivo Mundial).  

 

No final, alguns animadores expressaram que se sentiram confirmados nesta visão de futuro que o Espírito 

nos convida a criar com Ele e entusiasmados a "anunciar" e partilhar esta experiência com as suas 

comunidades. Foram agendadas no plano de actividade de algumas regiões iniciativas- dia de reflexão, 

encontro - para fazer chegar aos membros da CVX esta reflexão de forma mais organizada e estruturada.  

 

Miguel Villa de Freitas 

 

 Curso de Animadores... 

... realizou-se em dois fins de semana: 10 e 11 de Novembro, e 24 e 25 de Novembro. Estiveram presentes 

22 participantes, dos quais dois partilham conosco a sua experiência: 

O curso de animadores foi fundamental para a nossa caminhada CVX, quer em termos pessoais, quer em 

termos de comunidade. Tivemos o privilégio de ouvir de quem sabe e bem o essencial sobre o que é isto de 

caminhar e viver em CVX. Deu-nos ânimo e simultaneamente fez com que animássemos aqueles que nos 

enviaram. Sentimo-nos unidos durante o curso, sendo que os trabalhos em grupo foram fundamentais para 

atingir esse objectivo. Embora conscientes do muito que falta caminhar...e rezar...foi muito bom sentir que 

estamos a caminhar e que temos uma equipa que se preocupa connosco e nos ajuda imenso. É uma 

experiência a repetir. Mais, urge reciclar. Sem dúvida. 

Carlos Magalhães de Carvalho 

Diz-se que foi um Curso de Formação de Animadores CVX no qual foram emitidos certificados mencionando 

que “Tirou Proveito”. Tendo a iniciativa partido de Deus, sabíamos que o investimento era de alto 

rendimento. Durante dois fins-de-semana, o Espírito Santo em colaboração com a Equipa de Formação, 

procurou por todos os meios apontar os caminhos e dar instrumentos que em CVX conduzam a uma maior 

adesão a Cristo ressuscitado. A riqueza das palestras, os momentos de partilha, a experiência dos trabalhos 

em grupo proporcionou uma perspectiva global dos EE e da CVX, uma maior consciencialização do desafio 

que é ser Animador (chamamento, formação pessoal, caminhada do grupo, caminhada em CVX). Este curso 

veio fortalecer o sentimento de que somos co-responsáveis pela construção do Reino reconhecendo-nos 

membros de um corpo apostólico que é a CVX. Fica pois o convite VEM e VÊ, para MAIS CONHECER E 

AMAR, PARA SEGUIR.  

Cecília Nunes Gonçalves 

 



 notícias da companhia  
 Novo P. Geral da Companhia de Jesus... 

No sábado, 19 de Janeiro, a 35ª Congregação Geral da Companhia de Jesus elegeu o P. Adolfo Nicolás, 

Prepósito Geral. É o 29º sucessor de Santo Inácio de Loiola à frente da Companhia. O P. Geral anterior 

Peter-Hans Kolvenbach continua a ser o nosso assistente mundial, anteriormente nomeado pela Santa Sé. 

Um breve perfil biográfico do novo Padre Geral: 

 

ADOLFO NICOLÁS, SJ.  

29 Abril 1936: nasce em Palencia, Espanha  
15 Setembro 1953: Entra no noviciado de Aranjuez da Província de Toledo 
(Espanha). 
1958-1960: Licenciatura em Filosofia (Alcalá, Madrid)  
1964-1968: Teologia em Tóquio, Japão 
17 Março 1967: ordenado Sacerdote a Tóquio, Japão 
1968-1971: Master em teologia na Pontificia Università Gregoriana, Roma 
1971: Professor de Teologia Sistemática na Sophia University de Tóquio, Japão 
1978-1984: Director do Instituto Pastoral de Manila (Filipinas). 
1991-1993: Reitor do Escolasticado (Tóquio, Japão) 
1993-1999: Provincial da Província do Japão 
2004-2007: Coordenador da Conferência Jesuíta da Ásia Oriental e Oceânia.  
 
Línguas: Castelhano, Japonês, Inglês, Francês, Italiano. 
 
http://www.sjweb.info/35/
http://www.creighton.edu/CollaborativeMinistry/GC35/ 
 
 P. António Lopes... Partiu no dia 17 de Dezembro para a "Casa do Pai" o P. António Lopes, 

grande impulsionador da CVX nos seus primeiros passos em Portugal. Assistente das então Congregações 

Marianas no Colégio de S. João de Brito, foi grande entusiasta da sua renovação e transformação em CVX, 

tendo desde 1975 acompanhado como assistente (assim se chamava então) vários dos grupos que então 

surgiram. A Comunidade Nacional dá Graças a Deus pela sua vida e une-se à Companhia de Jesus na oração 

por este querido irmão.  

 

 

 Assembleia Mundial 
 
“CAMINHANDO COMO CORPO APOSTÓLICO 
A NOSSA RESPOSTA A ESTA GRAÇA DE DEUS” 

 
 
A comunidade mundial vem a portugal, de 12 a 22 de Agosto de 2008. 

 
 Equipa de coordenação dos trabalhos de preparação da AM 

 
Continuam os preparativos e os trabalhos intensos! A equipa de coordenação tem estado 

incansável, quer seja para encontrar novos “patrocínios”, quer na tarefa de decoração dos 

espaços do Verbo Divino, como à procura de novos voluntários para as diversas tarefas.  

http://www.sjweb.info/35/


Foi apresentada à equipa de preparação a nova secretária executiva Sara Lopes. Em comunidade, discute-se 

as fichas de inscrição dos delegados (que virão da Ex-Co), os tradutores (que ainda faltam) e os convidados 

que virão, o enquadramento jurídico-fiscal e o sítio da Web “fátima2008”, que está quase pronto. Também 

são tópicos de resolução as questões de contabilidade e finanças, os seguros, a situação do acolhimento do 

Verbo Divino e os voluntários para o acolhimento no aeroporto, “transferes”, equipa médica e secretariado 

da assembleia. 

Agradecemos o empenho de todos os que colaboraram nas vendas dos produtos de 

merchandising durante esta época de Natal! No entanto, …ainda nos sobraram muitos produtos 

para vender! Precisamos pois de muitas ideias sobre estratégias para venda dos produtos mas 

também para outros eventos de angariação de fundos! 

Voluntários para as equipas de apoio já temos alguns mas precisamos de muitos mais! VISITEM 

O SITE http://www.cvxp.org/ para o mail  sec@fatima2008.org E INSCREVAM-SE!  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 e-responsáveis 
 

direcção carla rebelo redacção maria arg patrício grafismo jorge lima  
contactos presidente@cvxp.org; vindevede@cvxp.org; jfl@net.novis.pt
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