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O	Centro	Internacional	de	Loppiano	
	

Loppiano é a primeira cidade testemunho internacional dos Focolares 
construída em um terreno de 260 hectares, em um planalto situado a oeste do município 
de Incisa in Val d’Arno, a 20 km de Florença. 

 

 A história 
Na década de 50, um primeiro grupo, mas, já numeroso de pessoas 

atraídas pela espiritualidade dos Focolares, havia iniciado durante o verão, uma 
reunião que acontecia nas montanhas Dolomitas, no norte da Itália. Sobre isto, Chiara 
Lubich, a fundadora, assim se expressou: “Era uma convivência de pessoas provenientes 
de todas as categorias sociais, de todas as idades, de ambos os sexos, das mais variadas 
vocações e que constituía quase que uma pequena cidade temporária caracterizada pela 
prática do mandamento novo de Jesus ‘Amai-vos uns aos outros como eu vos amei’. 
Encontrando-me a certa altura da montanha e admirando a planície do vale, pareceu-me 
entender que, um dia, o Senhor desejaria, em algum lugar, uma cidadezinha semelhante 
àquela que acontecia naqueles dias, mas, permanente.” 

Em 1964 teve início Loppiano, a primeira das 35 pequenas cidades dos Focolares, 
nascidas em vários países com o desejo de viver estavelmente a contínua novidade 
proposta pelo Evangelho: a fraternidade universal. 

 

 Hoje 
 Atualmente a pequena cidade conta cerca 850 habitantes: homens e mulheres, 
famílias, jovens e crianças, sacerdotes e religiosos, de 65 países, dos cinco continentes. 
Mais da metade dos habitantes residem estavelmente enquanto que, outros, participam 
de uma das 12 escolas internacionais que prevêem a permanência de seis a 18 meses. O 
componente internacional e multicultural torna Loppiano um “laboratório de cidade” 
com mais de 40 anos de experiência, na qual é cotidiano o experimento da convivência, 
da comunicação e da colaboração entre pessoas diferentes na idade, na condição social, 
na tradição, cultura e fé religiosa. Desde 1964 até hoje foram intensificadas e 
consolidadas as relações com as instituições, as empresas e as outras cidades do território 
circunstante, o Valdarno, originando uma profícua colaboração em diversos âmbitos: 
civil, econômico e cultura. No ano de 2000 Chiara Lubich recebeu a cidadania honorária 
da cidade de Incisa in Val d’Arno e, naquela ocasião o prefeito reconheceu em Loppiano 
uma fonte e reserva importantes para a prefeitura e para o território. São diversas as 
comunidades dos Focolares no Valdarno: uma presença capilar que procura levar 
fragmentos de fraternidade lá onde essas pessoas residem, estudam e trabalham. 
	

Todos os anos a pequena cidade acolhe milhares de visitantes e é o ponto de encontro 
entre povos, culturas e religiões, indicando um estilo de convivência que tem algo a dizer 
também às grandes cidades multiculturais do Terceiro Milenio. Consolidaram-se, durante 
os anos, diversas atividades econômicas. É no trabalho, de fato, que se fundamenta a 
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economia de Loppiano, uma economia que leva em consideração as necessidades de 
todos e convida cada um a colocar à disposição as capacidades profissionais e pessoais, 
em uma plena comunhão de bens materiais e espirituais. 

 
Em 2004 foi inaugurada a igreja Maria Theotocos, agora santuário, que contém 

também uma capela ecumênica aberta a diferentes confissões cristãs. Desde o início de 
2007 está em funcionamento o adjacente complexo multifuncional, com salas para 
congressos equipadas também para eventos musicais e de multimídias. 

 
 Nas adjacências da cidade surgiu o Pólo Empresarial Lionello Bonfanti, 
inaugurado em 2006, atualmente sede de 20 empresas que operam segundo os princípios 
da Economia de Comunhão. O Pólo tem a intenção de representar o principal ponto de 
conexão e o espaço de partilha de idéias e projetos para as mais de 200 empresas, na 
Itália, e 700 no mundo que aderem ao projeto da Economia de Comunhão. O princípio 
catalisador é o de conjugar economia e mercado, envolvendo a estrutura de base da 
economia moderna, a empresa e suscitando a partilha dos lucros a favor daqueles que 
povoam as periferias do planeta. 
 

Atualmente são sete os pólos empresariais da Economia de Comunhão surgidos 
no mundo, em várias fases de realização. O pólo italiano chama-se Lionello Bonfanti, 
juiz de Direito, que foi um dos primeiros artífices da cidade de Loppiano. 

 
A última realização é o Instituto Universitário Sophia (IUS), que iniciou em 

2008. O novo centro acadêmico oferece aos estudantes cursos de graduação com a 
duração de dois anos em “Fundamentos e perspectivas de uma cultura da 
unidade” e o respectivo doutorado. 

 
Promovido pela Obra de Maria, nome oficial do Movimento dos Focolares, o 

Instituto foi erigido pela Santa Sé, por meio de decreto da Congregação para a Educação 
Católica, no dia 7 de dezembro de 2007. O Instituto promove sinergias com outros 
centros acadêmicos, individuando novos trajetos de formação e horizontes de pesquisas 
a ser alcançados e, também, colaborações com as realidades culturais e sociais que, em 
diversas formas, expressam o esforço humano em direção ao diálogo, à comunhão na 
liberdade, à solidariedade, à defesa e ao desenvolvimento dos direitos da pessoa e dos 
povos. 

	
	


