Ana Maria Alvarenga
Porque estou em CVX?
Estou em CVX porque me ajuda a estar ancorada a Deus. Porque
faz sentido na minha vida e porque sozinha me disperso.

Idade: 39 (ainda!)
Estado civil: casada
Entrada na CVX: 1995
Grupo actual: 1900
Data últimos EE: Há
tempo a mais, talvez
nos primeiros anos do
milénio!

Porque aceito ser candidato à equipa regional?
Aceito o desafio de ser candidata à equipa regional porque se
acharam que posso ser útil, cabe-me estar disponível e retribuir
à CVX o muito que me tem dado.

Cristina dos Prazeres Marques Marcelo
Porque estou em CVX?

Porque sinto e vou experimentando que a espiritualidade
Inaciana e o estilo de vida CVX são fundamentais para o meu
caminho, me têm feito crescer e ser mais inteira em todos os
campos da minha vida.

Porque aceito ser candidato à equipa regional?
Idade: 47 anos
Estado civil: solteira
Entrada na CVX: 2012
Grupo actual: A tempo e
Oras
Data últimos EE: 2018

Como forma de acolher a vontade de Deus e com enorme
gratidão por tanto bem recebido.

Inês Raposo
Porque estou em CVX? Estou em CVX porque este tem vindo a ser o
caminho de vivência da minha espiritualidade (a nível individual,
familiar e comunitário). Sinto-me identificada com a espiritualidade
inaciana e os exercícios espirituais têm sido experiências marcantes na
minha vida. Para mim, faz sentido uma vivência coerente da fé
ancorada na realidade quotidiana, procurando Jesus no nosso dia-a-dia.
A CVX tem vindo a ser instrumento que possibilita a minha integração
na comunidade cristã e a relação com Deus.

Porque aceito ser candidato à equipa regional? Tomei a decisão de
Idade: 36
Estado civil: casada
Entrada na CVX: 2014
Grupo actual: A Caminho
Data últimos EE:
Novembro de 2016

aceitar ser candidata à equipa regional porque, depois de ter rezado
essa possibilidade, penso que me está a ser pedida abertura aos outros
e à Vida. Sair de mim para ir ao encontro do outro. Contribuir e Servir.
Pessoalmente, sinto-me cada vez mais eu própria quando levo Jesus às
pessoas e as ajudo, de alguma forma, na sua vivência espiritual. Gosto
de comunicar sobre aquilo em que acredito e que é importante para
mim.

Quanto ao resto, penso que passa por Confiar.

Joana Lino Castelo Branco
Porque estou em CVX?
Estou em CVX porque quero ser CVX, quero viver o estilo de vida
a que o Movimento nos desafia. Identifico-me com o nosso
carisma, com os Princípios Gerais, com o modo – e ”instrumentos”

- que nos são propostos viver. Quanto mais me envolvo e
aprendo, mais vontade e desejo tenho de aprofundar e me
envolver com a CVX. Sinto-me cada vez mais entranhada e
chamada a estar em CVX, quero ser CVX, tê-la em mim. Sei que

este é o meu caminho em Igreja e o modo de viver mais em
Idade: 36
Estado civil: Casada
Entrada na CVX: 2013
Grupo actual: DIA
Data últimos EE: 2016

comunhão com Jesus.
Porque aceito ser candidato à equipa regional?
Sinto-me feliz, uma felicidade do Espírito Santo, pelo convite a ser

candidata. Sinto-me em Paz e tranquila, coerente e feliz, e só o
convite encheu-me o coração e ajudou-me a crescer. A crescer e a
confirmar que estou no “sítio” certo para mim. Quero servir a CVX.
Com o meu SIM quero retribuir tudo o que sinto por estar em

CVX. Sinto que, se é agora que me é pedido este serviço, é agora
que tenho que o aceitar. Servir toda uma comunidade que, junta,
quer caminhar e construir o mesmo Reino.

José Eduardo Monteiro Sequeira Nunes
Porque estou em CVX?

A CVX é o caminho que mais me aproxima de Cristo e consegue fazer de
mim uma pessoa melhor

Idade: 55 anos
Estado civil: Casado
Entrada na CVX: Outubro 2005
Grupo actual: 12+1
Data últimos EE: Palmela, EEVQ
2017-2018 (Exercícios Espirituais
diários feitos ao longo do ano)

Porque aceito ser candidato à equipa regional?

Para entregar-me mais aquilo que Deus quer de mim e deste modo
estar mais ao seu serviço

Liliana Seixas Pereira
Porque estou em CVX?

Porque é uma família onde posso falar de Deus, partilhar o que sinto e crescer na
minha fé. É um estilo de vida, uma forma de viver e ver Deus em todas as coisas.
Em CVX sinto que consigo seguir melhor a Cristo e ajuda-lo na construção do reino.
Identifico-me muito com a comunidade e com os Jesuítas.

Porque aceito ser candidato à equipa regional?

Porque quero continuar a crescer em comunidade...Sinto que nestes dois últimos
anos ter pertencido à Equipa Regional contribuiu muito para esse crescimento.
Gosto de servir e neste momento sinto que passa por aqui o meu serviço.
Pertencer a equipa faz de mim uma pessoa mais rica e mais próxima de Deus, sinto
que a minha fé cresceu muito.

Idade: 33 anos
Estado civil: Casada
Entrada na CVX: 2012
Grupo actual: Aprendiz de
Viajante
Data últimos EE: EEVQ 17/18

Maria Helena M. M. Prata
Porque estou em CVX?

Primeiro surgiu da curiosidade por perceber melhor “por onde andavam” alguns
amigos. Depois, o entusiasmo da novidade foi cedendo a vez à percepção de estar
perante uma extraordinária oportunidade de ampliação de consciência e de relação
com Deus, num caminho de crescimento com consequências práticas e concretas
na minha vida e na minha relação com os outros.

Porque aceito ser candidato à equipa regional?

Idade: 49 anos
Estado civil: Solteira
Entrada na CVX: 2008
Grupo actual: Mais Além
Data últimos EE: 2017

Esta é a segunda vez que sou nomeada para candidata a membro da equipa
regional. A primeira vez foi há uns anos e senti que ainda não era tempo. Ía dando
o meu contributo ao grupo na medida das minhas possibilidades mas não me via de
modo algum num compromisso de colaboração mais alargada como membro da
Equipa Regional.
Nos últimos tempos, com o grande crescimento da CVX Sul e com o apelo que se
tem feito à colaboração dos membros, comecei a sentir que talvez fosse altura de
devolver à CVX um pouco do muito que esta me tem dado. Ao tomar conhecimento
desta nova nomeação, senti que poderia estar perante uma oportunidade e foi essa
a razão pela qual, com algum (bastante!) nervosismo, aceitei ser nomeada como
candidata a membro da Equipa Regional, na expectativa de, de acordo com as
minhas capacidades, poder contribuir para responder às necessidades da nossa
Região Sul.

Mariana Mira Delgado
Porque estou em CVX?
Estou em CVX porque descobri aqui o meu caminho em comunidade e
em Igreja. Rezando os princípios gerais percebo que é este o estilo de
vida com que me identifico e que mais me completa, na procura de uma

proximidade da relação com Jesus e seguindo também o exemplo de
Maria sua Mãe, reconhecendo a importância dos Exercícios Espirituais e
do exame de consciência como parte da vida quotidiana e de um
caminho de santidade.
Idade: 36
Estado civil: Solteira
Entrada na CVX: 2013
Grupo actual: DIA
Data últimos EE: 2015

Porque aceito ser candidato à equipa regional?
Aceito ser candidato porque percebo que já recebi da Comunidade
alargada da CVX muito mais do que dei; acho que posso também dar
aquilo que tenho e aquilo que sou. Ao estar em CVX estou não só no
meu pequeno grupo mas também numa comunidade regional, nacional
e mundial e sinto que posso, e devo, também contribuir para o seu
funcionamento e crescimento.

Reconheço que as equipas da CVX são de uma importância enorme para
o funcionamento de toda a comunidade.

Marina Teixeira
Porque estou em CVX?
Porque na relação com Deus me vou descobrindo assim, leiga, inaciana,
enviada ao mundo, para estar no mundo, como apostolo de Jesus. Quis
Deus que encontrasse a CVX, que vem ao encontro daquilo que sinto

ser a minha vocação pessoal e o modo como Deus me cria e sonha, e
me ajuda a vivê-lo acompanhada e inserida nesta Comunidade que
partilha comigo este carisma.

Idade: 31 anos

Porque aceito ser candidato à equipa regional?

Estado civil: solteira
Entrada na CVX: 2011

Mais do que tudo, porque senti que Jesus mo pede. Senti ter a

(CVX-U: 2009)

disponibilidade para aceitar ser candidato e a vontade e desejo de

Grupo actual: Aprendiz

ajudar a Comunidade, e cada um nela inserida, a fazer caminho neste

de Viajante

modo de estar na Igreja e no Mundo.

Data últimos EE: Maio
2019

Miguel Antunes Simões
Porque estou em CVX?
A CVX é o meio para a minha pertença em Igreja. Através da
espiritualidade inaciana encontro o caminho para o Amor de Deus por
mim. Em comunidade procuro o espaço de partilha para seguir Jesus

em todas as coisas e na minha vida quotidiana.

Idade: 46
Estado civil: Casado
Entrada na CVX:
Iniciação em 2013,
entrada em 2014
Grupo actual: Kairos
Data últimos EE:
Fev/2019 (6 dias)

Porque aceito ser candidato à equipa regional?
Coloco-me à disposição para o serviço à comunidade, partilhando com o
outro as graças que tenho vindo a receber

