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Comunicado – 9 de novembro de 2016 

Reinventar a paz. Educar a um humanismo fundamentado na unidade da família humana 
Paris, 15 de novembro de 2016, por ocasião do 20° aniversário do Prêmio Unesco “Educação para a Paz”,  
conferido a Chiara Lubich. 

No primeiro aniversário dos trágicos atentados terroristas de 13 de novembro de 2015 em Paris, na sede da 
Unesco se realizará por dois dias o evento “Reinventar a paz”. O Movimento dos Focolares, em colaboração com a 
Direção Geral da Unesco e o Observador Permanente da Santa Sé, no 20° aniversário do Prêmio “Educação para a 
Paz”, conferido a Chiara Lubich, expressará o empenho decidido, criativo e difundido em muitos lugares da terra 
de percorrer novos caminhos para construir a paz e a fraternidade. 

Trata-se do encontro cotidiano de culturas e religiões que, nas palavras proferidas pela presidente dos Focolares, 
Maria Voce, na ONU, em abril de 2015, “não se limita à tolerância ou ao simples reconhecimento da diversidade”, 
mas, “vai além da reconciliação, que é fundamental, e cria, por assim dizer, uma nova identidade, mais ampla, 
comum e partilhada. É um diálogo ativo, que envolve pessoas das mais variadas convicções também religiosas, e 
impulsiona a olhar as necessidades concretas”. E referindo-se ao empenho ora existente mesmo em contextos 
marcados por crises gravíssimas, Maria Voce afirmava que “o tempo atual não é tempo das meias medidas. Se 
existe um extremismo da violência, a este (...) responde-se igualmente com radicalismo, mas, de maneira 
estruturalmente diferente, ou seja, com o extremismo do diálogo! Um diálogo que requer o máximo de 
envolvimento, que é arriscado, exigente, desafiante, que mira a arrancar as raízes da incompreensão, do medo e do 
ressentimento”. 

O programa do evento do dia 15 de novembro será aberto por Marco Desalvo, Presidente de New Humanity (ONG 
do Movimento dos Focolares reconhecida pela ONU) e por um representante da Unesco. Seguiram as saudações de 
dom Francesco Follo, Observador permanente da Santa Sé e o pronunciamento de Jesús Morán, copresidente do 
Movimento dos Focolares. A sessão será concluída com o discurso de Maria Voce que tratará o tema “Reinventar a 
paz”. 

A segunda sessão da manhã, enriquecida por conteúdos de multimídia, será interdisciplinar e intergeracional. 
Apresentando testemunhos concretos a favor da unidade e da paz serão indicadas pistas operantes em cinco 
painéis: Peace is Education; Peace is an Asset; Peace is Right; Peace is Green; Peace is Art. 

A sessão da tarde: “Qual diálogo em um mundo dividido?” será introduzida por, Enrico Letta, presidente do 
Instituto Jacques Delors e terá como foco algumas ideias-força, sobre as quais fundamentar um projeto para um 
novo humanismo no caminho em direção à civilização da unidade. São dois os assuntos que guiarão o debate. O 
primeiro: “Religiões: problema ou fonte para a paz?”, moderado por Rita Moussallem, corresponsável do Centro 
para o Diálogo Interreligioso do Movimento dos Focolares, terá como relatores Adnane Ben Abdelmajid Mokrani, 
do Instituto Pontifício de Estudos Árabes, Itália; Fabio Petito, Relações Internacionais da Sussex University, Reino 
Unido; Léonce Bekemans, economista e especialista em Estudos Europeus na “Chaire Jean Monnet”, Itália. O 
segundo: “Política e economia na desordem internacional”, moderado por Pál Tóth, do Instituto Universitário 
Sophia, Itália, contará com a participação de Pasquale Ferrara, embaixador da Itália na Argélia; Silvia Costa, 
presidente da Comissão da Cultura do Parlamento Europeu; Damien Kattar, ex-ministro das Finanças no Líbano. 

Para assistir a transmissão direta on-line, das 10 às 13h e das 15 às 18h: http://live.focolare.org/unesco 
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