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“A profecia torna-se realidade – 20 anos da Economia de Comunhão” 
 
 

Da crise da economia globalizada para uma sociedade mais justa e solidária 
 
Empresários, trabalhadores, estudiosos de 40 países em São Paulo - Brasil 
 
29 de maio de 2011 – Das 9:30 às18:00 (hora local) 
Auditório Simon Bolivar – Memorial da América Latina 

 

 

A Economia de Comunhão completa 20 anos. Em São Paulo, berço do projeto, será  
apresentado um caminho em direção à superação da pobreza e à construção de uma 
sociedade mais fraterna e solidária. “A profecia tornaA profecia tornaA profecia tornaA profecia torna----se realidade: 20 anos da Economia de se realidade: 20 anos da Economia de se realidade: 20 anos da Economia de se realidade: 20 anos da Economia de 
ComunhãoComunhãoComunhãoComunhão” é o título do evento internacional a ser realizado no dia 29 de maio, das 9:30 às 
18:00 (hora local) 
 
São esperados mais de 1.500 empresários e trabalhadores, estudiosos e representantes da 
sociedade civil de aproximadamente 40 países, tais como Canadá, Estados Unidos e México; 
Coreia e Filipinas; França, Alemanha, Polônia e Sérvia; Argentina, Bolívia e Peru; Costa do 
Marfim e Nigéria. Também estarão presentes personalidades civis e religiosas, inclusive 
renomados economistas brasileiros como os professores Ricardo Abramovay da USP 
(Universidade de São Paulo), especializado em Economia Solidária, e Walter Barelli da 
Unicamp (Universidade de Campinas), ex-ministro do Trabalho e deputado federal, bem 
como o cardeal Cláudio Hummes, arcebispo emérito de São Paulo e ex-Prefeito da 
Congregação para o Clero. 
 
A Economia de Comunhão (EdC) nasceu em 29 de maio de 1991 a partir de uma intuição de 
Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares, durante uma visita ao Brasil. 
Implementando um novo estilo de ação econômica, as empresas da EdC – cerca de 800 em 
40 países – se comprometem a gerar nova riqueza, a criar novos postos de trabalho e a 
partilhar seu lucro com três finalidades: uma parte para os mais pobres, outra para a 
promoção de uma cultura de comunhão e uma terceira parte a ser reinvestida na própria 
empresa. O projeto EdC suscita grande interesse também no plano teórico: mais de 300 
teses já foram apresentadas em várias universidades no mundo e Chiara Lubich recebeu 
dois títulos doutor honoris causa em Economia, um pela Universidade Católica de 
Pernambuco (Unicap) em 1998, e outro pela Universidade Católica de Milão (campus 
Piacenza) em 1999. 
 
O evento tem como objetivo fazer o balanço dos primeiros 20 anos da EdC e abrir novas 
perspectivas para as próximas duas décadas. Na atual situação econômica mundial, serão 
apresentadas as idéias fundamentais, as realizações do projeto, a “Carteira de Identidade 
da EdC” e a “Mensagem de São Paulo 2011-2031”. 
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O encontro é promovido pela Comissão Internacional da EdC, coordenada pelo prof. Luigino 
Bruni, docente de Economia e autor de várias publicações sobre a EdC. “Todos procuram 
sair da primeira grande crise da economia globalizada”, afirma Bruni. “Dessa crise surge 
uma mensagem forte e clara: essa economia gera uma enorme riqueza, mas também produz 
novos custos e, não menos importante, um desequilíbrio social cada vez maior. 
Desequilíbrio que provoca no mundo uma crescente intolerância. O tema da justiça social e 
da comunhão tornam-se hoje o tema dominante da nova economia”. 
 
Do evento participarão os seguintes especialistas: Prof. Rubens Ricupero, que foi vice-
secretário geral da ONU, secretário geral da UNCTAD e ministro da Fazenda no ano de 
1994; Prof. Stefano Zamagni, docente de Economia na Universidade de Bologna (Itália) e de 
Economia Internacional na Paul Nitze School of Advanced International Studies da Johns 
Hopkins University (EUA); Profa. Vera Araújo, socióloga e coordenadora do “Social One”, 
um grupo internacional de sociólogos e estudiosos do Serviço Social. 
    

O encontro será precedido pela Assembleia Internacional da EdCO encontro será precedido pela Assembleia Internacional da EdCO encontro será precedido pela Assembleia Internacional da EdCO encontro será precedido pela Assembleia Internacional da EdC – cujo título é 
““““Protagonistas de uma nova economia” – que será realizada de 25 a 28 de maio na cidade-
testemunho do Movimento dos Focolares localizada em Vargem Grande Paulista, na região 
da Grande São Paulo. Já confirmaram presença 600 pessoas: empresários, trabalhadores, 
estudiosos e alunos envolvidos no projeto. Haverá três painéis: EEEEmpresários e empresampresários e empresampresários e empresampresários e empresa, 
PPPPobreza e desenvolvimentoobreza e desenvolvimentoobreza e desenvolvimentoobreza e desenvolvimento, AAAAspectos institucionais e dimensão culturalspectos institucionais e dimensão culturalspectos institucionais e dimensão culturalspectos institucionais e dimensão cultural, ilustrados por 
experiências. Esse momento será seguido de oficinas, grupos de diálogos, mesas-redondas e 
de uma visita ao Polo produtivo das empresas de Economia de Comunhão. 
 
Os dois eventos serão divulgados via internet pelo endereço www.edcwww.edcwww.edcwww.edc----online.orgonline.orgonline.orgonline.org  
 
 
 
Maiores informaçõesMaiores informaçõesMaiores informaçõesMaiores informações::::    
www.edc2011.infowww.edc2011.infowww.edc2011.infowww.edc2011.info 
www.edcwww.edcwww.edcwww.edc----online.orgonline.orgonline.orgonline.org 
 
 
AnexosAnexosAnexosAnexos::::    
- Conheça mais a Economia de Comunhão 
- Programa do evento “A profecia torna-se realidade: 20 anos da Economia de Comunhão” 
 
 
OutrosOutrosOutrosOutros materia materia materia materiaisisisis    estão estão estão estão dispondispondispondisponíveis no siteíveis no siteíveis no siteíveis no site    www.focolare.org/it/areawww.focolare.org/it/areawww.focolare.org/it/areawww.focolare.org/it/area----presspresspresspress----focus/focus/focus/focus/ 


