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Maria Voce 

Presidente do Movimento dos Focolares 
 
 
Maria Voce foi eleita presidente do Movimento dos Focolares pela Assembléia Geral de 2008, primeira 
focolarina a suceder a fundadora Chiara Lubich, falecida naquele mesmo ano. A Assembléia de 2014 a 
reelegeu para um segundo mandato. 
 
Nasceu em Aiello Calabro (Cosenza, Itália), no dia 16 de julho de 1937, a primeira de sete filhos, o pai era 
médico e a mãe, dona de casa. 
 
Durante o curso universitário, em Roma, ficou fascinada pelo testemunho evangélico de alguns colegas 
pertencentes ao Movimento dos Focolares e começou a viver o espírito do mesmo. Aos 26 anos percebe o 
chamado de Deus e deixa uma carreira promissora – é a primeira advogada da Comarca de Cosenza – para 
segui‐Lo no caminho do focolare. Chiara deu‐lhe o nome “Emaús”, o povoado para o qual se dirigiam dois 
discípulos depois da ressurreição de Jesus e onde, ao partir o pão, o reconheceram presente entre eles. 
 
Depois de permanecer oito anos na Sicília, fez parte da secretaria pessoal de Chiara por seis anos. Na década 
sucessiva morou em Istambul, onde estabeleceu relações ecumênicas com o então Patriarca de 
Constantinopla Demetrio I e com numerosos Metropolitas, entre os quais o atual Patriarca Bartolomeu I. 
 
Foram preciosas para Maria Voce as relações e o conhecimento direto, durante aqueles anos, com o mundo 
islâmico. 
 
Em 1988 retoma a colaboração no Centro dos Focolares. Pelos seus estudos de teologia e direito canônico, de 
1995 a 2008, foi membro da Escola Abba, centro de estudos interdisciplinares fundado por Chiara Lubich e, 
de 2000 a 2008, co‐responsável da Comissão Internacional de “Comunhão e Direito”, rede de estudiosos e 
agentes no âmbito do direito. 
 
Desde 2002 colaborou com Chiara Lubich para a atualização dos Estatutos Gerais do Movimento até que as 
modificações foram aprovadas, em 2007. 
 
Eleita presidente dos Focolares, foi recebida por Bento XVI, no dia 7 de julho de 2008. 
 
Reeleita presidente, no dia 12 de setembro de 2014, encontra Papa Francisco em audiência privada com os 
quase 500 participantes da Assembléia geral, entre os quais os novos conselheiros eleitos que Maria Voce 
apresenta ao Papa. Naquela ocasião o Santo Padre confia aos Focolares três palavras‐chave: contemplar, sair e 
fazer escola. 
 
ATIVIDADES DA SUA PRESIDÊNCIA 
 
Viaja em muitas nações, nos cinco continentes, para encontrar as comunidades do Movimento e sustentar o 
empenho civil e religioso delas. Em Fontem (República dos Camarões, 2009), esteve com o povo Bangwa para 
o Cry Die (fim do período de luto) em homenagem a Chiara Lubich e foi reconhecida “guardiã do seu legado”, 
pelo Fon, Dr. Lukas Nijfua. Em Amã (Jordânia, 2013), foi recebida pelo rei Abdullah II. No Recife (Brasil, 2014) 
fez um discurso por ocasião da inauguração da Cátedra Chiara Lubich de Fraternidade e Humanismo, na 
Pontifícia Universidade Católica (UNICAP). 
 
Em outubro de 2008 participou do Sínodo dos Bispos cujo tema foi “A Palavra de Deus na vida e na missão da 



 

 

Via Frascati, 306 - Rocca di Papa (Roma) Italia - T. +39 06 94798147 - sif.press@focolare.org - www.focolare.org 

2. 

Igreja” e, em outubro de 2012, daquele sobre “A nova evangelização para a transmissão da fé cristã”. 
Foi nomeada pela Santa Sé, Vice Gran‐Chanceler do Instituto Universitário Sophia (IUS), inaugurado em 
dezembro de 2008, na Mariápolis de Loppiano (Florença, Itália). 
 
Em 2009, Bento XVI a nomeou Consultora do Conselho Pontifício para os Leigos e, em 2011, Consultora do 
Conselho Pontifício para a promoção da Nova Evangelização. 
 
Narrou o seu testemunho ao grande encontro nacional do clero filipino com os bispos (Manila, 2010), que se 
realiza a cada dez anos. 
 
Na cerimônia de beatificação de Chiara Luce Badano (Roma, 2010), primeiro membro dos Focolares a ser 
declarada beata, evidenciou a “confirmação, por parte da Igreja, que a espiritualidade da unidade conduz à 
santidade”. 
 
Em Assis, Itália, em 2010, discursou durante o evento “Carismas em comunhão”, que reuniu movimentos, 
novas comunidades, ordens e institutos religiosos. Foi convidada a falar também na XIV Conferência 
Internacional da Catholic Fraternity, federação de comunidades carismáticas católicas. 
 
Em 2012, na Irlanda, proferiu um discurso durante o 50º Congresso Eucarístico internacional, no dia 
dedicado ao ecumenismo, junto ao prior de Taizé, frère Alois e ao revendo anglicano Jackson. 
 
No dia 2 de setembro de 2012, propõe a mensagem final na manifestação Genfest, em Budapest (Hungria), 
cujo título foi Let’s bridge, ao qual participaram 12.000 jovens de todos os continentes. 
 
Foi lançado em Roma pela Editora Città Nuova, em 2021, o livro‐entrevista A aposta de Emmaus. O que fazem 
e o que pensam os focolarinos após Chiara Lubich. 
 
Em Roma, no Palácio do Capitólio, em 2012, discursou por ocasião do simpósio Una bella notizia, realizado 
por iniciativa de Roma capitale, por ocasião do Sínodo sobre a Nova Evangelização. 
 
Apresentou em Paris, em 2012, a palestra “Homens e mulheres na Igreja”, por ocasião da 87 ª sessão das 
Semaines Sociales de France, dedicadas ao tema “Hommes et femmes, la nouvelle donne”. 
 
Em setembro de 2013, houve a sua primeira audiência privada com o Papa Francisco que encorajou o 
trabalho e o empenho dos Focolares, especialmente no campo ecumênico e religioso. 
 
No dia 7 de dezembro de 2013, por ocasião do 70º ano do Movimento e transcorrido o período canônico de 
cinco anos do falecimento de Chiara Lubich, apresenta ao bispo de Frascati, Raffaello Martinelli, o pedido 
formal do início da Causa de beatificação e canonização da fundadora. No dia 27 de janeiro de 2015 a Causa 
foi iniciada na catedral de Frascati, Roma. 
 
A Universidade Notre Dame (USA), em 2014, confere a Maria Voce o Doutorado H. C. em Direito, pela sua 
“extraordinária leadership” e pelo “grande testemunho e inspiração” que o Movimento dos Focolares oferece 
ao mundo. 
 
No dia 7 de novembro de 2014, em Castelgandolfo (Roma), junto a padre Angelo Maffeis, presidente do 
Instituto Paulo VI, dá início às Jornadas de Estudo “Paulo VI e Chiara Lubich. A profecia de uma Igreja que se 
torna diálogo”, promovidas pelo Instituto Paulo VI (Bréscia) e pelo Centro Chiara Lubich (Rocca di Papa, 
Roma). 
 
Durante uma audiência privada com 60 Bispos amigos do Movimento (Vaticano, 4 de março de 2015), 
transmite ao Papa Francisco a saudação dos 150 responsáveis de movimentos evangélicos que encontrara 
dois dias antes, na Alemanha. O Papa confirma a importância do trabalho ecumênico que os Focolares 
promovem. 
 
Proferiu discurso no Simpósio “Chiara Lubich: a unidade e a política”, realizado na Câmara dos Deputados, em 
Montecitório, (Roma, 2015), na presença de 400 políticos, estudiosos e expoentes da sociedade civil. 
 
Foi convidada pelo presidente da Assembleia Geral da ONU, junto a outros líderes religiosos, a fazer um 
pronunciamento por ocasião do Debate de alto nível sobre “Promoção da tolerância e da reconciliação: 
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favorecendo sociedades pacíficas, acolhedoras e contrastando o extremismo violento”. O debate foi realizado 
nos dias 21 e 22 de abril de 2015, no Palácio de Vidro em Nova York, com a participação dos 193 estados 
membros. No seu discurso Maria Voce evidenciou a importância do diálogo como “caminho para reconhecer-
nos livres, iguais e irmãos”. 
 
Na qualidade de copresidente de Religiões pela Paz, no dia 28 de abril de 2015, participou, no Vaticano, do 
“Debate sobre as dimensões morais das mudanças climáticas e do desenvolvimento sustentável”, promovido 
conjuntamente por Religiões pela Paz, United Nations Sustainable Development Solutions e a Academia 
Pontifícia das Ciências. 
 
Participou, no dia 16 de junho de 2015, em Bruxelas, junto a outros 14 líderes religiosos, do debate 
promovido pela Comissão Europeia sobre o tema “Coabitar e ultrapassar as diferenças”. 
 
No âmbito ecuménico 
 
Foi recebida em audiência em Roma (2008), pelo Patriarca Ecumênico de Constantinopla Bartolomeu I e, em 
2010, foi recebida em audiência na sede do Patriarcado, em Istambul. 
 
Em 2009 encontra em Genebra (Suíça), o pastor Samuel Kobia e outros dirigentes do Conselho Ecumênico das 
Igrejas (WCC). Reuniu‐se com os secretários gerais da Aliança Mundial das Igrejas Reformadas, da 
Conferência das Igrejas Européias, da Federação Luterana Mundial e das Federações mundiais das 
associações cristãs de estudantes. 
 
Discursou em Augsburg (Alemanha), durante as manifestações do 10º aniversário (2009) da assinatura da 
Declaração conjunta sobre a Doutrina da Justificação. 
 
Em 2010 recebe, em Rocca di Papa (Roma), o Rev. Olav Fykse Tveit, sucessor do pastor Kobia, acompanhado 
por uma delegação da WCC. 
 
Encontra o Presidente da Federação Luterana Mundial, Rev. Munib Younan (Jerusalém, 2011). 
 
Em Belfast (Irlanda do Norte), na catedral anglicana de Santa Ana, fala sobre a “cultura da confiança” na  
presença de 300 cristãos de várias denominações e os líderes da Igreja da Irlanda, Metodista, Presbiteriana e 
Católica. 
 
Em 2012 participa de uma jornada ecumênica em Berna (Suíça), por ocasião do cinquentenário da abertura 
do Concílio Vaticano II, junto ao cardeal Kurt Koch, presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da 
Unidade dos Cristãos, e ao pastor Gottfried Locher, presidente da Federação das Igrejas Protestantes da Suíça. 
 
Em colaboração com líderes de uma centena de movimentos e comunidades de diversas igrejas cristãs, apóia 
a iniciativa e profere discursos nas manifestações da rede Juntos pela Europa, realizadas em diversas cidades 
européias, com o objetivo de contribuir a dar uma alma à Europa. 
 
Foi convidada a oferecer o testemunho (2015) sobre “fidelidade ao próprio carisma nos momentos de 
grandes mudanças”, na presença de 150 responsáveis de movimentos evangélicos e Igrejas livres, reunidos 
em Schwaebisch Gmünd (Alemanha). Estes responsáveis a encarregam de transmitir uma saudação deles ao 
Papa. 
 
No âmbito inter‐religioso 
 
Hebraísmo. Inicia o diálogo com o Rabino chefe de Roma, Dr. Riccardo Di Segni, em visita ao Centro do 
Movimento dos Focolares, em 2009. Discursou (2011) na Universidade Hebraica de Jerusalém sobre “A 
função do diálogo na promoção da paz”, na presença de rabinos, membros do episcopado católico, 
acadêmicos hebreus e representantes palestinos. 
 
Islã. Continuam os relacionamentos de amizade estabelecidos entre Chiara Lubich e o falecido WD. 
Mohammed, líder muçulmano afro‐americano e o seu movimento. Mantém correspondência fraterna com 
irmãos de fé islâmica de numerosas nações, que visita nos seus países ou que participam de simpósios em 
Castel Gandolfo (Roma). 
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Budismo. Seguindo o caminho aberto por Chiara, desde 2008 mantém frequentes contatos com dirigentes de 
movimentos do Japão e com monges budistas tailandeses. Em 2010 discursou em Tóquio, na Sala Sagrada da 
Rissho Kosei‐kai, evidenciando a afinidade entre os dois movimentos como “pontes entre o mundo budista e o 
cristão e vice‐versa”. Na Tailândia participou do Simpósio Budista‐Cristão realizado em Chiang Mai e proferiu 
discurso sobre o sofrimento. Encontrou ainda 100 jovens monges budistas na Universidade daquela mesma 
cidade. 
 
Hinduísmo. Em 2009 encontrou a Dra. Vinu Aram, diretora do Shanti Ashram de Coimbatore, que Chiara 
Lubich visitou em 2001 e Didi Talwalkar, líder do vasto movimento hindu Swadhyay Pariwar. Em ambos os 
casos e com as duas líderes hindus reafirma a fraternidade que une os respectivos movimentos e a vontade de 
caminhar juntos. 
 
Proferiu discurso no IV Summit das religiões em vista do G8 (Roma, 2009), evidenciando a importância do 
diálogo em relação à hegemonia. 
 
Desde 2003 é co‐presidente do Conselho Mundial de Religions for Peace, junto a outros representantes de 
diversas religiões e culturas. 


