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“
Não podemos viver apolíticos. A nossa espiritualidade encarnada 

abrange a política como meio de vocação na transformação da 

sociedade nos meandros da ética e da moral.

Sérgio Lago, 57 anos (26 de CVX), CVX Vida e Esperança (Bahia)
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Vamos falar de política?
A CVX Brasil parece querer isso. A enquete organizada no mês de 

julho de 2018 pelo grupo de egressos do curso de Dimensão Política 

do Compromisso Social na CVX foi um sucesso!
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212
Não é marca de perfume. É o número de respondentes da 

enquete realizada ao longo de 10 dias, entre 9 e 19 de julho!
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“
Como tudo se resolve por meio 

da política, acho que a CVX não 

pode se omitir de fazer política 

em todas as dimensões.

Ana Cristina, 60 anos (40 de CVX), 

CVX N. S. de Nazaré (Rio de Janeiro)
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Acho que o tema precisa ter mais 

destaque nas nossas reuniões e 

tirarmos ações concretas de maior 

envolvimento e participação. 

Tania, 40 anos (6 de CVX), 

CVX Cardoner (São Paulo)



6

Perfil dos respondentes
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Perfil dos respondentes
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“
Ser membro CVX é ter atitude política na busca do bem comum; 

é compreender que as mudanças verdadeiras acontecem de 

dentro para fora e que uma coisa não pode ser boa apenas para 

mim, minha família ou meu grupo; tem que ser boa para todos!

César, 55 anos (7 de CVX), CVX Fé e Vida (Nordeste)
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Destacar planos
de governo de
candidatos que
versem sobre as
nossas fronteiras

Produzir material
de reflexão sobre

temas
prioritários.

Roteiro de
oração para que
os grupos possam

rezar.

Posicionamento
da CVX Brasil
perante às

eleições. O que
queremos?

Reunião de
artigos de

opinião, bem
fundamentados,

que se
contraponham.

Posicionamento
da CVX Brasil
perante às

eleições. Que
candidato não

queremos?

Outras

Ofertas mais interessantes



“
Minha expectativa é que 

tenhamos um espaço para trocar 

idéias, construir e reconstruir 

conceitos sobre formas de 

atuação política.

Renata, 44 anos (11 de CVX), 

CVX S.A. Hurtado (Distrito Federal)
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Deveríamos "entrar mais" no 

assunto POLÍTICA na CVX, com 

vistas a formar candidatos a cargos 

públicos, por discernimento 

comunitário. 

Itair, 77 anos (37 de CVX), 

CVX São Paulo Apóstolo (Minas Gerais)
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Próximos passos

1. AGOSTO: divulgação dos principais resultados da enquete.

2. AGOSTO: equipe organizadora preparará referenciais sobre os

temas prioritários (desigualdades sociais, educação e corrupção) 

para que os interessados possam buscar formação a respeito. 

3. SETEMBRO: a partir da publicação dos planos de governo dos 

candidatos à Presidência, equipe irá publicar levantamento das 

propostas que tenham relação com as fronteiras da CVX.  
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7 cuidados recomendados 

pelos respondentes da enquete e 

equipe organizadora

Nem todas as expectativas serão atendidas.

Não serão analisados candidatos, mas planos de governo.

Fomento ao debate presencial, não o virtual.

Todos somos responsáveis por não espalhar notícias falsas.

A opinião de todos precisa ser respeitada.

Sabedoria para expor ideias, sem imposições.

Nosso referencial maior deve ser sempre Jesus Cristo.



“
Somos seres políticos, não há neutralidade. O cristianismo nos 

impele a não sermos indiferentes em relação às questões 

políticas, que são antes de tudo questões sociais que nos levam 

ao outro. A CVX deveria ajudar a refletir: "de que modo minhas 

escolhas políticas vão ao encontro da proposta do Reino?". 

Luís Henrique, 27 anos (10 de CVX), CVX Francisco (Sul)
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Equipe organizadora

Basilon (Bahia)

Carlinhos (Bahia)

Celso (SP)

Finatti (Sul)

Gilmara (SP)

João Paulo (RJ)

Krícia (Sul)

Leandra (DF)

Marcelo (SP)

Sissi (Sul)


