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 ¡ princípio activo
Dar. Dar gratuitamente sem condições e sem medida. Dar-se inteiro, totalmente,
constantemente, transbundantemente. É a isso que Deus nos chama porque é isso
que Deus é. É preciso dar, dar mais. Dar para além do equilibrado, do prudente, do
razoável. Dar para além das nossas inseguranças, dos nossos medos, das nossas
legítimas expectativas. Dar em respeito e atenção pelo outro, sem preconceitos, sem
juízos de valor, em envolvimento e compromisso, em fidelidade. É tão tentador
colocarmo-nos num qualquer pedestal acima dos outros na certeza de que “connosco
isto nunca aconteceria” e dosearmos o nosso investimento nos outros de acordo com o
que achamos que eles “merecem”. É tão fácil elegermos meia dúzia de próximos e
considerarmos que todos os outros não são responsabilidade nossa, como se fossem
filhos de um deus menor. É tão humano concluirmos que “já damos tanto” ou
sentirmos

que

“não

temos

nada

para

dar”.

Mas

Deus

insiste

em

dar-se

desmesuradamente a cada um, cada dia, sem fronteiras nem limites, aceitando-nos
tal qual somos, renovando a sua confiança em nós, que no entanto tão pouco a
merecemos.
Este é um tempo de dar, de se dar. Aprendamos com Deus o que é que isso significa.
Deixemos que Ele nos encha do seu amor e nos diga como é. Esse Deus que morre
cada dia numa cruz por Amor a mim. Tem que ser essa a nossa medida!

Teresa Sabido Costa

 ¡ em estreia
Ao longo destes últimos meses foram várias as equipas regionais que se renovaram!
Nesta época de estreias houve eleições em Braga, Beira Litoral, Lisboa e Beira
Interior.
A Norte a nova equipa de serviço foi eleita no dia 21 de Maio, sendo o encontro uma
ocasião para celebrar juntos o dia mundial da Comunidade de Vida Cristã.

A nova equipa de serviço conta agora com o empenho e a generosidade do (da
esquerda para a direita, na foto) Nuno Oliveira Dias, António Mendes (Toni), do José
Lobo, do José Marques (Trofa) e da Sara Magalhães, sempre com a presença amiga e
a palavra sábia do assistente, o P.e Luís Maria da Providência.
Na capital as eleições realizaram-se no dia 19 de Junho, no Rodízio, altura em que se
assinalou também o final do ano CVX e se fizeram novos compromissos temporários.
A missa de envio foi celebrada pelo P.e Sérgio Diz Nunes, assistente regional, sendo a
nova equipa de serviço constituída pela Ana Melo, o Miguel Braga, o Miguel Oliveira, a
Maria do Rosário Santiago e o João Simões.
Já no dia vinte e seis de Junho
foram os membros dos grupos
da

Beira

Litoral

que

se

reuniram em Leiria para eleger
a

nova

equipa

regional.

A

Eucaristia, celebrada pelo P.e
Augusto Gonçalves na Capela
da Matinha, na paróquia de

Marrazes, constituiu o momento alto do dia, quer pelo ambiente criado e vivido, quer
pela eleição e envio da nova equipa, que é agora composta pelos seguintes
elementos: João Gonçalo Frade, Manuela Sofia Pinto, Abel Monteiro e Luzia Pinto
Mendes e o P.e Carlos Carneiro.
A presença da Teresa Cardoso da CVX-P lembrou a pertença a uma comunidade mais
alargada.
A Beira Interior realizou as suas eleições no dia 25 de Setembro, altura em que
também foi celebrada a abertura de
um novo ano de actividades. As
eleições tiveram lugar na Covilhã, na
paróquia

de

S.

Tiago,

onde

foi

celebrada a missa de envio da nova
equipa pelo assistente regional, o P.e
Hermínio Vitorino. Para além deste
fazem agora parte da equipa regional
a Susel Fonseca, a Carla Figueiredo,
a Sívia Almeida e o Paulo Fael.
A equipa nacional agradece em nome de toda a comunidade àqueles que com alegria
e entusiasmo se puseram ao serviço, para a maior glória de Deus!

 ¡ um dia amarelo
O movimento Coalición Educación Digna surgiu na República Dominicana com o
objectivo de alertar as autoridades
para a urgência de melhorar a
qualidade educativa, aumentando
o

orçamento

destinado

à

educação, dos actuais 2,2% para
os

4%

do

PIB

previstos

na

legislação do país.
A CVX da República Dominicana
solicitou

às

comunidades

de

diversos países o apoio a esta
iniciativa, através do envio de uma
carta à embaixada dominicana.

Simbolicamente, vários representantes da CVX deslocaram-se no passado dia 4 de
Outubro (que foi designado pelo movimento como a Terça-feira amarela) à embaixada
dominicana do seu país, manifestando publicamente o seu apoio a esta campanha.
A CVX-P participou nesta onda amarela, entregando a carta na Embaixada da
República Dominicana em Lisboa e solicitando a todos os membros que enviassem um
e-mail para a Embaixada, reforçando assim o pedido expresso na carta.
Na página da CVX mundial (www.cvx-clc.net) é possível obter mais informações
acerca do evento.

 ¡ o tal CNAL
A Conferência Nacional das Associações de Apostolado dos Leigos (CNAL), que sucede
ao Conselho Nacional de Movimentos e Obras Laicais (CNMO) é constituída pelos
diversos movimentos laicais que a ela queiram aderir e visa estimular a comunhão e a
colaboração

recíprocas,

proporcionar

oportunidades

de

partilha,

de

troca

de

experiências e de reflexão sobre os desafios que a Igreja e as associações de leigos
enfrentam na actualidade e desenvolver acções coordenadas ou comuns. Para isso
reúne, num Conselho Nacional, os dirigentes dos movimentos aderentes, onde a CVXP também está representada. Para executar as deliberações do Conselho Nacional a
CNAL tem uma Comissão Permanente para a qual são eleitos representantes
propostos pelos diferentes movimentos. As primeiras eleições para os orgãos do CNAL
decorreram no passado dia 19 de Março tendo sido eleita, para Presidente, a
Alexandra Lopes da CVX.
Desejamos-lhe um bom trabalho, pedindo que o Espírito Santo conduza e abençoe
este serviço que presta à Comunidade e à Igreja.

 ¡ nova imagem
Conforme

tinha

anteriormente,

a

já

sido

CVX-P

anunciado
iniciou

um

processo de renovação da sua imagem,
com a criação de um novo logotipo.
Chegou agora o momento de o apresentar
à comunidade!
Trata-se de uma imagem simples e actual,
onde se destacam e reinterpretam dois
elementos essenciais que permanecem relativamente ao anterior símbolo – Cristo,
representado pela cruz que define também o X e o sublinhado a azul, que pretende
aludir ao mar.
Procurou-se ainda um critério de coerência quanto à imagem a utilizar pelas equipas
regionais, pelo que foi feita a adaptação do logotipo a cada região. Aqui estão eles!

 ¡ conjugando os verbos
Neste mandato a equipa nacional decidiu, como já sabem, dar um enfoque especial ao
ciclo apostólico, o DEAA, elegendo-o como o grande tema a aprofundar pela
comunidade nacional.
Assim, nos dias 7, 8 e 9 de Outubro teve lugar um encontro de formação, com a
participação das diferentes equipas de serviço, para nos irmos familiarizando com a
dinâmica do Círculo Apostólico e juntos encontrarmos formas de ir conjugando os
“verbos de Nairobi” (discernir, enviar, apoiar e avaliar – DEAA) enquanto processo de
amadurecimento e aprofundamento apostólico das nossas comunidades locais. Este
encontro foi ainda enriquecido pela presença do P.e Alberto Brito, provincial da
Companhia de Jesus.

Entre apresentações e trabalhos em grupo se foram desmistificando conceitos e
descobrindo como este processo pode ir sendo introduzido de forma gradual no
funcionamento dos grupos. As diferentes regiões tiveram ainda oportunidade de
delinear o programa para este ano, tendo o DEAA como pano de fundo.

 ¡ rumo ao Sul
A equipa nacional fez chegar recentemente a todos os membros uma carta dando
conta

da

recente

iniciativa

de

apoiar

financeiramente

os

Leigos

para

o

Desenvolvimento. Esta ONGD que partilha connosco um mesmo carisma e um forte
sentido de vida em missão, debate-se com grandes dificuldades financeiras.

Foi por isso lançado um desafio a toda a
nossa comunidade, em modo de alerta
para aqueles cuja vida é difícil com ou
sem crise, para apoiarmos uma missão LD
em específico – a de Porto Alegre em S.
Tomé e Príncipe. Foi aberta uma conta
onde

poderão

donativos

ser

com

individualmente

ou

depositados

os

que

cada

um,

em

grupo,

decida

contribuir para esta causa.
Recordamos novamente o NIB: 0033 0000 4541 5289 7120 5.
O

entusiasmo

do

Nuno

Fonseca,

da

Catarina Marcos, da Mariana Pimenta e do
Zezé Souto Moura é à prova de crise. Eles
já

se

instalaram

em

Porto

Alegre

e

preparam-se agora para trabalhar pelo
projecto “Rumo ao Sul”. Vamos mostrarlhes que também nos sentimos parte
desta missão!

 ¡ ‘tá mesmo aí
O curso de animadores!
Os trabalhos vão ser desenvolvidos em dois fins de semana, de 11 a 13 e de 25 a 27
de Novembro. O grupo está definido e a postos para iniciar mais uma etapa de
formação no caminho do magis…

 ¡ e-responsáveis
direcção

teresa sabido costa

redacção

equipa nacional

grafismo jorge lima

