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Comunicado de imprensa – 28 de fevereiro de 2017 

Um empenho ecumênico renovado dos Focolares 

De Ottmaring, Alemanha, uma declaração em sintonia com o evento de Lund e de outros importantes 
passos ecumênicos 

“Acredito que seja necessária uma conversão do coração, que significa começar a pensar ecumenicamente.” Assim 
Maria Voce resume, em uma entrevista dada na Alemanha, as motivações da Declaração de Ottmaring, na qual se 
exprime o empenho ecumênico renovado dos Focolares, que encontra mais vigor ainda nos contínuos gestos e 
palavras do papa Francisco, como ocorreu no domingo passado na igreja anglicana All Saints, em Roma. 

Na última semana de fevereiro, o Conselho geral do Movimento dos Focolares se encontrou na cidadela ecumênica 
de Ottmaring (perto de Augsburgo) fundada por Chiara Lubich, onde, há quase 50 anos, cristãos católicos e 
evangélicos, com a bandeira do mandamento novo de Jesus, dão juntos o testemunho daquela unidade que já 
existe entre os que acreditam em Cristo. Foi justamente nessa cidadela que, em 1999, foi preparada a Celebração 
para a assinatura da Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação. 

Neste contexto maravilhosamente ecumênico, desejou-se explicitar, na forma de declaração, a renovação de uma 
responsabilidade e de um compromisso que interpele e encoraje tantos a empenhar-se com ainda mais impulso 
pela causa da plena comunhão entre os cristãos. 

“Neste ano – afirma a Declaração de Ottmaring – , em que se comemoram os 500 anos da Reforma de Lutero, foi 
particularmente importante o encontro de 31 de outubro passado em Lund, na Suécia, entre a Igreja Católica 
Romana e a Federação Luterana Mundial, no qual a Declaração Conjunta atesta a confiança recíproca, convidando 
as próprias comunidades ‘a crescerem ainda mais na comunhão fundamentada no Batismo’ e ‘a testemunharem 
juntos o Evangelho de Jesus Cristo’, sendo assim mensageiros fiéis ‘do imenso amor de Deus pela humanidade 
inteira’.” 

“Como movimento mundial, ao qual aderem cristãos de muitas Igrejas e que já vive a experiência de um povo cristão 
unido pelo amor mútuo, nos sentimos particularmente estimulados pelo convite expresso nesta Declaração” E ainda, 
“Reconhecemos no encontro de Lund um verdadeiro “kairos”, um sinal de Deus para o nosso tempo, que exorta os 
cristãos a trabalharem ainda mais para que o Testamento de Jesus "Que todos sejam um" se realize. Com todas as 
nossas forças, desejamos apoiar as Igrejas no esforço de alcançar a plena e visível comunhão e de servir juntos a 
humanidade”. 

Como consequência, se explicita uma promessa: “Faremos todo o possível para que as nossas atividades, iniciativas 
e reuniões, em nível internacional e especialmente local, sejam imbuídas desta atitude aberta e fraterna entre os 
cristãos. Continuamos vivendo pela comunhão entre os Movimentos e Comunidades cristãs de todo o mundo, 
especialmente na rede ecumênica ‘Juntos pela Europa’, confiando a Deus o caminho das nossas Igrejas a fim de que se 
acelerem os passos para a celebração comum no único cálice”. 

A presente Declaração de Ottmaring, acompanhada de uma carta de Maria Voce, foi enviada ao papa Francisco, ao 
patriarca Bartolomeu I de Constantinopla, ao arcebispo de Canterbury Justin Welby, ao presidente e ao secretário-
geral da Federação Luterana Mundial, respectivamente Munib A. Younan e Martin Junge, ao secretário-geral do 
Conselho Ecumênico das Igrejas Olaf Tveit e a outros responsáveis, como expressão do empenho ecumênico 
renovado. 

De fato, na entrevista cedida na Alemanha, no que concerne os membros do Movimento dos Focolares, Maria Voce 
especifica: “Não pode existir uma pessoa dos Focolares que, desde que tiver conhecimento dessa Declaração, creia, 
em consciência, diante de Deus, que o empenho pelo ecumenismo abrange somente os países aonde existem cristãos 
de várias Igrejas, mas que não diz respeito à sua nação, que não a toca pessoalmente, porque está bem na sua Igreja e 
não está interessada a esses problemas”. 

Anexo, o texto completo da Declaração de Ottmaring. 
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http://www.focolare.org/wp-content/uploads/2017/02/TBS-Dichiarazione-di-Ottmaring-versione-finale.pdf

