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 princípio activo 
 

À medida que ouvia os colegas, sentia que o olhar deles, nesta altura 

do ano, se concentrava sempre nela. Afinal eles sabiam que ela tinha uma relação 

especial com a Igreja. Até sabiam que ela pertencia a uns grupos chamados CVX...E 

isso deixava-a orgulhosa. Afinal, notava-se o efeito. E cada ano não perdia a 

ocasião de partilhar com eles como a CVX estava ligada ao Natal. Contava-lhes algo 

que achavam sempre extraordinário: passara uns dias, em silêncio!, a meditar na 

história de um Deus que não é nem estranho e distante nem apenas um Amigo: que se 

inclina para as suas criaturas, sobretudo as mais pobres, que chama a segui-Lo em 

pequenos grupos para tornar o mundo melhor...E que a CVX queria ser isso mesmo... 

que nas reuniões de grupo aprendiam a escutar esse apelo, que se animavam uns aos 

outros a serem melhores pais, amigos, estudantes e profissionais... que tinham uma 

ceia de Natal. ‘Olha’, dizia sempre algum colega, ‘um dia destes quero falar 

contigo para saber mais sobre isso dos Exercícios e da CVX’...Comoviam-na sempre 
estas coisas. Mas, depois de todas as explicações que dera, estranhou aquela 

pergunta idiota: ‘Olha lá, como é que vocês, no vosso grupo, põem em prática essa 
ideia da compaixão pelos outros?’ 
 

António Mendes  

 
 

 em anexo 
 

Leigos para o desenvolvimento Uma das ONGD ligadas à Companhia de 

Jesus preparou uma mini-carta pra nos dar a conhecer quem é, o que faz e o que 

precisa para ser quem é e fazer o que faz. Não deixem de ler. 

 



 oops passou-me 
 

norte 
 

 Caloiros uns e outros não tanto reuniram-se no CREU (Porto), no fim 

de Novembro, para aprofundar o que é isto de ser e estar em CVX. O encontro, 

organizado pela Equipa Regional, contou com a presença do Pe Hermínio Rico e da 

Maria Helena Aguiar e dele saíram animadores “bem animados” mais vários 
animadores em potência, todos unidos num espírito de corpo devidamente reforçado 

por Quem de direito. 

centro 
 

 Vieram mais trinta ao CUMN (Coimbra), no dia 10 de Novembro, para saber 

mais sobre o Movimento CVX e, eventualmente, integrar novos grupos. Os mais 

jovens também tiveram oportunidade de estar presentes e de se inscrever, ou de 

serem inscritos pelos pais, em novos grupos GVX. As intervenções do Presidente 

da Equipa Regional da Beira Litoral - João Paulo Barbosa de Melo, dos membros 

CVX - João Carlos Paiva e João Alves Martins, do responsável pelas GVX – Filipe 
Figueiredo, e do Pe. Carlos Carneiro entusiasmaram a audiência! Haja generosos 

para animar novos grupos, porque candidatos para os integrar estão aí! 

 

sul 
 

 Sempre a subir: 70 novos caloiros foi o número dos presentes no encontro 

preparado pela região Sul no passado dia 13 de Novembro; foi um belo desafio à 

logística habitual mas correu tudo muito bem! Sublinhe-se a apresentação dos 

Princípios Gerais da CVX em cruzamento com as principais linhas da 

Espiritualidade Inaciana, feita em dueto pela Carla Rebelo e pelo Pe Hermínio 

Rico. A melhor notícia é que, por acção subtil mas evidente do Espírito, a esta 

avalanche de caloiros seguiu-se uma avalanche de disponíveis animadores pelo que 

temos neste momento três grupos novos para arrancar e quase todos os restantes 

caloiros integrados em grupos antigos. Só falta mesmo um guia; ou dois… 

 

 Leigos e Jesuítas No passado dia 1 de Dezembro, a Associação dos Antigos 

Alunos do Colégio São João de Brito desafiou as outras obras de leigos nascidas 

em redor dos Senhores Padres Jesuítas para um debate sobre “ Jesuítas e Leigos – 
Uma missão comum”, de acordo com as propostas do decreto 13º da 34ª Congregação 
Geral (em não sabendo o que isto é, podem sempre aproveitar para aprofundar a 

vossa cultura sobre a matéria). Estiveram presentes, para além da CVX, os Leigos 

para o Desenvolvimento, o JRS, os leigos com vínculo à Companhia de Jesus e o 

CUPAV. 

 



 Olh’aí o Natal a chegar A CVX-Sul, famílias e aderentes reuniram-se 

para celebrar o Advento (isto é, preparar o Natal), no dia 11 de Dezembro, no 

Colégio de São João de Brito. Como convém, tudo começou com uma Missa, pelas 19 

horas, que foi animada pelos grupos GVX do Colégio S. João de Brito e cujo 

ofertório reverteu, este ano, a favor dos Leigos para o Desenvolvimento. Como 

também convém, seguiu-se um jantar partilhado e um teatrinho muito pio, a partir 

do belíssimo texto sobre a Contemplação da Encarnação escrito pelo Pe Nuno Tovar 

de Lemos.  

 

 

 tá quase  
 

sul 
 

 Noite CVX Marcada para o dia 12 de Janeiro, esta reunião vem inaugurar o 

princípio orientador das noites CVX 2004/2005 e vem muito bem a calhar num 

princípio de ano, já que será o “Princípio e Fundamento” o tema comum destes 
encontros até Junho. Eis uma óptima oportunidade para aprofundar aquilo que é 

“fundamental” (no fundo, as coisas principais, que convém saber no princípio) 
para quem se quer embrenhar neste caminho da espiritualidade inaciana.   

 
 

 mês a mês 
  

Encontro da Eq. Nacional 15 janeiro fátima 
Missa de Cinzas 9 fevereiro numa igreja perto de si  

Assembleia de Responsáveis 19 fevereiro fátima  
  

 
 

 europa connosco  
 

A reunião do Euroteam, a primeira da nova equipa eleita em Lille, foi 

pródiga em visões e decisões, das quais destacamos a criação de um grupo de co-

-optados, que terá por objectivo i) fazer um levantamento de todos os planos de 

formação nacionais e identificar tendências e padrões mas também ii) criar uma 

plataforma comum de apoio às várias equipas nacionais no que diz respeito a este 

tópico tão na moda (lembram-se do PIFO? Pois é…). Desta equipa faz parte a Carla 
Rebelo, juntamente com mais uma inglesa e uma suiça. 

 



 lá no sítio 
 

http://www.cvxp.org   
 

 

 Assembleia Nacional Já está disponível informação detalhada sobre os 

frutos da última Assembleia Nacional, nomeadamente a lista das recomendações 

mais “recomendadas” à nova Equipa Nacional (também ela própria um “fruto” da 
Assembleia).  

 
 dá cá toma lá 

  
 Somos todos Leigos Dando seguimento ao que foi aprovado na Assembleia 

Nacional, com o apoio unânime da Assembleia de Responsáveis de 20 de Novembro, a 

CVX-P elegeu a ONGD ‘Leigos para o Desenvolvimento’ – tão próxima de nós pela 
espiritualidade e pela comunicação de pessoas – como organização prioritária a 
apoiar, também financeiramente. E assim o recomenda a todos os membros da 

Comunidade. Estar em missão é também apoiar os “missionários”. Os LD, com 42 
voluntários no terreno este ano, estão a passar por grandes dificuldades 

financeiras e lançaram uma campanha de angariação de benfeitores – vamos lá 
todos tornar-nos Benfeitores-LD! 

 
 E já agora, esta secção é mesmo para usar sempre que estiverem 

a precisar de ajuda nalguma das vossas actividades apostólicas. Serve para 

estabelecer contactos, fazer pedidos, criar interacções e afins, só não serve 

para vender o computador velho que está lá em casa à espera de melhores dias. Cá 

ficamos à espera de receber comunicações e pedidos para o próximo número de 

Fevereiro. Não se esqueçam, entre quase seiscentos CVXistas por esse país fora 

(sabiam?!?!?!), alguma coisa se há-de arranjar. Confiar, como sempre, é o 

segredo… 

 
 apanhados na rede 

 
  www.creighton.edu/CollaborativeMinistry/cmo-retreat.html   

 An Online Retreat  - a 34 week retreat for Everyday Life 

  http://www.mercaba.org/FICHAS/ESPIRITUALIDAD/E_espirituales_01.htm  

 Exercícios na Vida Corrente elaborados pelo P. José Luis Caravias Sj,  

Assistente Nacional da CVX do Paraguai. 

http://www.cvxp.org/
http://www.creighton.edu/CollaborativeMinistry/cmo-retreat.html
http://www.mercaba.org/FICHAS/ESPIRITUALIDAD/E_espirituales_01.htm


  www.sentex.net/~jveltri/bob/retreat.htm   

 Week Of Directed Prayer In A Church Setting. It is about doing a directed retreat 

in the local church setting. This manual contains things that you might like to 

copy and use for others. Go ahead! I tried to format it in such a way that you 

could photocopy some of the things without too much cutting and pasting. I 

composed the manual in 1984 and revised some of the materials in 1997. 

 
 

 e-responsáveis 
 
 

direcção antónio mendes redacção carla rebelo grafismo jorge lima  
contactos antonio.mendes@netcabo; carla.rebelo@banifinvestimento.pt; 

jfl@net.novis.pt 

 

http://www.sentex.net/~jveltri/bob/retreat.htm
mailto:antonio.mendes@netcabo%20carla.rebelo@banifinvestimento.pt

