450 anos...

25 de março – Encarnação

Este ano, o Dia Mundial dá início ao Ano
Jubilar pelos 450 anos das Comunidades
Inacianas de Leigos.
Ainda antes da fundação da Companhia
de Jesus, Inácio de Loyola e o seu grupo
de companheiros formaram comunidades de leigos, iniciados na espiritualidade dos Exercícios Espirituais e
marcados por um forte sentido apostólico
da vida cristã.
Nesta linha, foi muito significativa a
fundação, em 1563, no Colégio Romano
(actual Universidade Gregoriana), de um
grupo de estudantes, que se chamou
Congregação Mariana.
O fundador foi um jovem jesuíta belga Jean Leunis - que tinha entrado na
Companhia de Jesus depois de peregrinar, a pé, desde Liége até Roma.
Esta Congregação Mariana tornou-se
rapidamente o modelo de muitas outras
espalhadas por todo o mundo onde os
jesuítas estavam presentes. Afiliavam-se
à Congregação original, que adquiriu o
qualificativo de prima primaria. E assim
nasceu o movimento das Congregações
Marianas, que chegaram a ser dezenas de
milhares.
Em 1967, impelidas pelas mudanças do
Concílio, as Congregações Marianas
lançaram-se à redescoberta das suas
raízes nos Exercícios e mudaram o nome
para Comunidades de Vida Cristã – CVX.
Para celebrar estes 450 anos, recordando
de forma agradecida todos os que nos
precederam e o caminho percorrido de
que hoje tanto beneficiamos, foi declarado um ano jubilar que decorrerá entre
25 de março de 2013 e o mesmo dia de
2014.

A Congregação Mariana começou por se
reunir numa sala onde estava um quadro
da Anunciação. Daí a inspiração para o
nome e, mais tarde, a escolha do dia 25
de março para ser o Dia Mundial das
Congregações Marianas e, agora, da CVX.
A Contemplação da Encarnação dos
Exercícios Espirituais era também particularmente inspiradora para a missão
assumida pelos membros da Congregação: uma missão de serviço no mundo,
movida pela compaixão, colaborando
com Cristo, o enviado da Trindade para
salvar a todos.
Por isso é que o Princípio Geral 1 da CVX
remete para o texto da Contemplação da
Encarnação:
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das nossas raízes
para as fronteiras
Este Dia Mundial ajuda também a
preparar o caminho para a próxima
Assembleia Mundial da CVX.
O lema escolhido faz a ponte entre os
inícios das comunidades inacianas de
leigos e o presente. Será oportunidade
para refletir no caminho percorrido,
especialmente desde 1998, quando a CVX
se começou a definir como um corpo
apostólico de leigos com uma missão
comum.
A consideração da história ajudará a
compreender melhor a identidade, a
vocação e a missão da CVX hoje.
Além disso, afirma o desejo de responder
aos sinais dos tempos, que convidam a
um serviço em colaboração, caracterizado pela união e a responsabilidade
partilhada dentro da Comunidade
Mundial e chamam a colaborar com
outros, dentro e fora da Igreja.
Este desejo torna-nos prontos para ir
além dos limites dos nossos espaços de
conforto e tocar novas fronteiras.
Ponte...raízes... caminho... fronteiras...

Dia Mundial
CVX 2013
Vale Travesso, 23 março

“1.
As
Três
Pessoas
Divinas,
contemplando toda a Humanidade, em
tantas divisões pecaminosas, decidem
dar-se completamente a todos os homens
e mulheres e libertá-los de todas as suas
cadeias. Por amor, o Verbo encarnou e
nasceu de Maria, a Virgem pobre de
Nazaré. Inserido entre os pobres e
partilhando com eles a sua condição,
Jesus convida-nos a todos a entregarmonos continuamente a Deus e a instaurar a
unidade no seio da nossa família humana.
(...) Por isso, nós, membros da Comunidade de Vida Cristã, escrevemos estes
Princípios Gerais para nos ajudarem a
fazer nossas as opções de Jesus Cristo e a
participar por Ele, com Ele e n’Ele, nesta
iniciativa de amor que expressa a
promessa de Deus de fidelidade para
sempre.”

