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     Somos a Associação de Comunidades de Vida Mariana, a ACVM, um movimento 
leigo católico, ligado à Arquidiocese do Rio de Janeiro, onde procuramos através 
de retiros levar o evangelho a adolescentes, jovens e adultos. Tendo o Cristo como 
centro e Maria como modelo de discípula e seguidora de seu filho Jesus, 
trabalhamos com base na Espiritualidade Inaciana, pela qual buscamos 
experimentar Deus em nosso dia a dia, através dos Exercícios Espirituais de Santo 
Inácio de Loyola.

-  Medicamento de uso pessoal;

-  Cobertor;

-  Roupas confortáveis;
-  Itens de higiene pessoal;
-  Toalha de banho;
-  Repelente;

-  Lençol;
-  Fronha;

      Desejamos ardentemente que você venha fazer 
essa experiência de Deus junto conosco e que ao 
final possamos render graças ao Pai! Nessa 
experiência teremos momentos de convívio, 
partilhas, diversão e experiências pessoais de 
oração. Se você já pensou em fazer um grande 
mergulho em si mesmo para reconhecer qual o seu 
propósito nesse mundo e qual o seu papel na 
construção do Reino de Deus, essa é uma grande 
oportunidade!

     A Espiritualidade Inaciana é um legado deixado 
por Santo Inácio e é seguida por um grande 
número de pessoas, congregações religiosas e 
movimentos de leigos, dentre eles a ACVM. A 
finalidade da Espiritualidade Inaciana é ajudar as 
pessoas a terem uma experiência pessoal com 
Deus vivendo e atuando no mundo. Esses 
exercícios se configuram num itinerário espiritual 
que ajuda as pessoas a encontrarem o verdadeiro 
sentido de suas vidas e conhecerem a pessoa de 
Jesus Cristo para melhor amá-lo e segui-lo

     Inácio nasceu em Loyola, na Espanha, em 1941. 
De família rica, o caçula de treze irmãos decidiu 
dedicar-se a espiritualidade aos 26 anos quando, 
após fazer uma profunda experiência pessoal com 
Deus em seu longo período de recuperação de 
uma ferida de guerra na perna, abandonou a 
carreira militar e consagrou sua vida a Jesus 
tornando-se um grande evangelizador. Escreveu 
os Exercícios Espirituais, baseados em sua 
experiência de encontro com Deus, através de 
reflexões que levam em conta sua própria 
humanidade. Estes exercícios se tornaram, mais 
tarde, um reconhecido método de evangelização 
para os católicos.

Ânimo e generosidade!
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