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 Assembleia Nacional 2007 
 

Se há (re)descobertas importantes para quem se embrenha por este caminho da 

espiritualidade inaciana, é aquela que diz respeito à importância do desejo; não o desejo que associamos à 

vontadezinha ou ao apetite passageiro mas antes aquele “Desejo” que Inácio soube tão bem captar: aquilo 

que nos move por dentro, às vezes de uma forma tão subterrânea, mas no qual radica a nossa energia vital, 

aquilo que nos faz mexer, procurar, querer chegar; numa palavra, o desejo que nos atira para o futuro.  

 

Com os olhos postos no horizonte próximo -  a Assembleia Mundial de 2008, cuja organização cabe à nossa 

comunidade - a Equipa Nacional tem também um desejo para a próxima Assembleia Nacional: que este 

tempo de encontro possa representar um salto qualitativo no nosso sentir enquanto comunidade, um tempo 

de encontro e reconhecimento daquilo que somos em comum por partilharmos todos desta identidade 

inaciana e CVX.  

 

Movidos por este desejo, procurámos delinear um programa que nos ponha em verdadeira peregrinação 

interior e comunitária e, por isso, escolhemos temas que a todos tocam, primeiro enquanto cristãos e, 

depois, enquanto gente CVX: o papel apostólico dos leigos na Igreja; a experiência de Inácio e dos 

primeiros companheiros na fundação da Companhia; a identidade apostólica específica da CVX. 

Desejamos que, em fidelidade ao espírito dos Exercícios, cada conferência, tempo de oração e trabalhos 

de grupo possam ser, não apenas pontos de chegada, mas também plataformas de lançamento para o passo 

seguinte. E assim chegarmos a perceber, por dentro e em união de corações, o que significa hoje para 

a CVX-Portugal falar de identidade CVX, de missão, de corpo.  

 

Esta Assembleia será, assim, diferente das anteriores. Não ficaremos apenas pelas questões formais, a 

recepção passiva de informação ou a aprovação de documentos já previamente elaborados. Queremos que 

seja uma experiência de descoberta e construção, através dum percurso de estudo, discussão e 

discernimento. Por isso, precisamos de mais tempo e da participação activa e não interrompida dos 

participantes, do princípio ao fim. De outro modo, seria impossível cumprir o desejo que esperamos seja 

partilhado pela Comunidade toda. 

 

A CVX mundial percorre hoje caminhos desafiantes na clarificação do seu chamamento apostólico: 

desejamos não apenas partilhar deste discernimento mas fazê-lo nosso, à luz da nossa realidade concreta 

em Portugal. É este o desejo que temos, é este o projecto que vos propomos para os quatro dias de 

encontro em Abril.  

 

Esperamos por todos! 

A Equipa Nacional  

 



 

 Fátima 2007  
 

 Já sabe tudo sobre a Assembleia? Tem mesmo a certeza? Olhe que não, olhe que não… 

Passe à próxima pergunta e surpreenda-se!  

 
 Sabe por onde anda o espírito CVX? Sabia que a CVX mundial percorre hoje caminhos 

desafiantes na clarificação do seu chamamento apostólico? Deseja partilhar deste discernimento? Deseja 

fazê-lo nosso, à luz da nossa realidade concreta em Portugal? Então a próxima assembleia nacional está 

mesmo feita a pensar em si: é mesmo este o projecto que lhe propõe para os quatro dias de encontro em 

Abril (28 de Abril, Sexta à noite, a 1 de Maio, Terça). 

 
 Tanto tempo para quê? Esta Assembleia será diferente das anteriores: não queremos discutir 

questões formais nem aprovar documentos já previamente elaborados. A experiência de descoberta e 

construção da nossa identidade e missão chamamento exige um percurso de estudo, discussão e 

discernimento. Por isso, precisamos de mais tempo e da participação activa e não interrompida dos 

participantes, do princípio ao fim (ver programa na página seguinte). 

 
 Quem pode participar? Idealmente, qualquer membro de um grupo reconhecido pela Equipa 

Nacional como grupo CVX! Tenha presente, porém, que o número de inscrições é limitado, não só pela 

obrigatoriedade de reserva antecipada da casa, mas sobretudo porque é importante assegurar um 

equilíbrio de presenças entre as várias regiões do país e salvaguardar um funcionamento adequado dos 

grupos de trabalho. Recomendamos, por isso, que cada grupo envie dois membros à Assembleia. 

 
 Mais dias não é mais caro? Esqueceu-se? Enviar alguém a uma missão não é também apoiar 

material e espiritualmente quem é enviado? Parece razoável, pois, que cada grupo decida partilhar entre 

todos os custos da participação dos seus membros na assembleia: por pessoa, são 4 diárias a 25 € cada, 

isto é,  100 €, fora os transportes.  

 
 Já sente o bichinho da CVX? Não hesite! Acima de tudo, lembre-se que os seus 

companheiros de grupo serão os primeiros a sentir-se mais animados quando notarem o maior ânimo que 

trará de Fátima. Fale, o mais rapidamente possível, com o seu animador actual e proponha-se como um 

dos dois representantes que o grupo pode enviar à Assembleia. 
 
 Com quem e até quando se inscrever? A Angita (Secretária Executiva Nacional, cvxp-

sec@netcabo.pt ou 919703158) está à vossa disposição para informações e está ansiosamente à espera 

das vossas inscrições (prazo: 22 de Março) – segue em anexo nesta mensagem o formulário de inscrição. 

 
 Como preparar a Assembleia? Antes de mais, faça o favor de se animar e de se inscrever! 

Mas,… espere: no seu grupo ainda não estão a trabalhar os TPC’s preparados pela Equipa de Formação e 

entregues às Equipas Regionais em 14 de Janeiro?  Não tem a certeza? Não se aflija, pensámos em si: 

encontra-os em anexo, inteiramente ao seu dispôr para a sua preparação remota da Assembleia. 

 



 

 Fátima 2007 
 

ASSEMBLEIA NACIONAL CVX – ABRIL 2007 
Data: 27 Abril / 1 Maio 
Local: Casa dos Silenciosos Operários da Cruz, Fátima 

 
27/04 Sexta-feira - Abertura 
19h00 Chegada + jantar (optativo) 

Serão Abertura da Assembleia Nacional CVXP 2007  
Apresentação do Relatório de Actividades da Equipa Nacional 

 Introdução à Assembleia 

 Pontos de oração 

28/04 Sábado – O papel apostólico do leigo na Igreja 
Manhã Oração pessoal e comunitária 

 Conferências: ‘Igreja, corpo e missão’  
(D. António Marcelino, Bispo emérito de Aveiro) 

 ‘Apostolado dos Leigos / Teologia do Laicado’ 
(Teresa Cardoso) 

Tarde Reflexão pessoal, grupos e plenário 

 Eucaristia (capela) 

Serão Eleição da Equipa Nacional (Triénio 2007-2010) 

 Pontos de Oração 

29/04 Domingo – Dia Mundial CVX  
Manhã Oração pessoal 

 Leitura Individual & Trabalhos de grupo 

12h00 Eucaristia 

 Almoço (partilhado) 

 Actividades para todos 

Serão Conferência: A experiência de Inácio e dos Primeiros Companheiros 
na fundação da Companhia (Hermínio Rico SJ) 

 Pontos de Oração 

30/04 2ª feira – CVX como Corpo Apostólico 
Manhã Oração pessoal e comunitária 

 Trabalhos de Grupo & Plenário 

Tarde Conferência: Os verbos de Nairobi (Carla Rebelo) 

 Trabalhos de Grupo & Plenário 

Serão Eucaristia  

01/05 3ª feira – Conclusões & Recomendações 
Manhã Oração pessoal e comunitária 

 Apresentação, Discussão das Conclusões da Assembleia 

 Aprovação das Conclusões da Assembleia 

 Eucaristia (capela) 

 Almoço / Saída 

 

 
 e-responsáveis 

direcção antónio mendes redacção carla rebelo grafismo jorge lima  
contactos aammendes@netcabo.pt; CRebelo@banifib.pt; jfl@net.novis.pt 
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