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Recordando Chiara Lubich no aniversário da morte

Uma luz sobre a família

CO N T I N UA Ç Ã O DA PÁGINA 12

Longa tradição das mulheres no Antigo Testamento

Dois dias em Loppiano com milha-
res de casais, pais, filhos e avós de
50 países para celebrar, refletir e
compartilhar a vida, o empenho,
perspectivas que contribuem para o
bem da humanidade.

«Você confia à família uma missão
explosiva, uma reforma que as famí-
lias podem concretizar no mundo»,
assim disse Igino Giordani a Chiara
Lubich na fundação do setor Famí-
lias Novas do Movimento dos Foco-
lares em 1967. Após 50 anos, justa-
mente no nono aniversário de morte
da fundadora, manifesta-se a copa
florida daquela semente: centenas de
manifestações e iniciativas em muitas
cidades do mundo dizem que aquela
profecia encontrou caminhos para
encarnar-se.

O evento de três dias em Loppia-
no acolheu mais de mil pessoas de
50 países de todas as gerações, cris-
tãos, mas também muçulmanos, bu-
distas e hindus. Os frutos de uma
história foram vistos na interação en-
tre as diversas gerações: avós, filhos,
netos. O programa, transmitido ao
vivo via streaming e traduzido em 19
línguas, foi articulado em três temas
principais: a família como trama de
relacionamentos do casal, com os fi-
lhos e entre gerações; o amor como
resposta à crítica na família com
suas feridas, desafios e dores; a famí-

lia, recurso criativo em relação à ba-
se social.

Escutam-se pais e filhos. Como
uma adolescente que conta sua dor e
de seus irmãos mais novos, a ferida
da família provocada pelo pai, víti-
ma do álcool. E a esperança que
veio ao compartilhar, «porque a fa-
mília é a coisa mais importante e
não devemos ter medo de dar o pri-
meiro passo: talvez seja difícil fazê-
lo, mas, se é feito por amor, pode
mudar tudo». Escuta-se a história de
um casal à procura do filho “pró di-

go” que, com a empresa da família
destruída e dívidas até o pescoço,
foge para outro país. Na dor, os pais
entendem que a misericórdia deve
vencer a cólera. Começam a viajar
até que o encontram: um abraço que
dá início a uma vida reconciliada.
Ao palco, sobem também Basma e
Tatiana. A primeira é muçulmana e
a segunda é cristã e tornam-se mais
que irmãs na partilha cotidiana, pro-
funda e concreta, depois da morte
do marido de Basma em terras es-
trangeiras, com dois filhos para criar

e sem apoio. Uma história símbolo
de povos que se encontram, mas que
só reconhecendo-se e acolhendo-se
reciprocamente se transformam em
família de famílias.

Da riqueza que emerge, faz-se in-
térprete Maria Voce em seu discur-
so. Recorda que o carisma da unida-
de «oferece uma luz e uma chave
também para olhar o mundo e a his-
tória a fim de colher o vínculo de
cada um de nós com toda a humani-
dade». E cita um trecho de Lubich
de 6 de setembro de 1949, que ressoa
como um novo chamado aos que es-
cutam: «O meu eu é a humanidade
com todos os homens que foram,
são e serão. Sinto e vivo esta realida-
de: porque sinto na minha alma seja
o júbilo do céu, seja a angústia da
humanidade que é toda um grande
Jesus abandonado».

Maria Voce propõe novamente o
chamado inicial de Chiara Lubich às
famílias a levar nas costas aquela
porção de mundo que parece «mais
despedaçado, mais semelhante a Ele
abandonado», recordando que a in-
substituível tarefa das famílias é
aquela de «manter sempre aceso o
amor nas casas, reavivando, assim,
aqueles valores que foram doados
por Deus à família, para levá-los a
todos os lugares da sociedade, gene-
rosamente e sem parar». E continua,
parafraseando o Papa Francisco, «a
tarefa é árdua, mas não podemos
deixar que nos roubem a esperan-
ça».

Dois gestos simbólicos mas con-
cretos exprimem o empenho e a de-
terminação das famílias presentes a
voltar aos seus próprios lugares para
testemunhar a fraternidade universal
e para fazer a própria parte, mesmo
que seja como gota no oceano: um
momento de oração e de empenho
pessoal, representado pela flor que
cada família pendura em uma ceno-
grafia montada fora do auditório. E
a geminação entre famílias de duas
partes diversas do mundo, a ser es-
tendida a outras famílias dos respeti-
vos territórios, de modo a intensifi-
car uma rede que responda às neces-
sidades de uma parte a outra do
mundo, como um círculo virtuoso.

O Seminário cultural sobre “O
pacto de reciprocidade na vida fami-
liar, generativo da confiança e da re-
lação”, desenvolvido no primeiro dia
entre uma centena de acadêmicos e
especialistas no campo do acompa-
nhamento familiar, da terapia, da
pesquisa pedagógica e psicologia e
das disciplinas ligadas ao vasto mun-
do das relações familiares, tinha
aprofundado a realidade da família
de um ponto de vista teológico, an-
tropológico, social, pedagógico, po-
lítico. Uma reflexão sobre valores da
família como recurso para a humani-
dade, que evidenciou como seu futu-
ro e significado de ser pessoa se jo-
gue justamente na família. Final-
mente, o perfilar-se no Instituto
Universitário Sophia e em sinergia
com outros institutos a nível interna-
cional, de um centro de pesquisa de
alto nível, inter-religioso, intercon-
fessional, intercultural, interdiscipli-
nar que aprofunde e estude esse pa-
trimônio de vida para poder expri-
mi-lo a nível universal.

ção capaz de aguardar no silêncio e
na interioridade noite e dia. O pa-
pel de Ana não tem a novidade do
de Isabel nem a grandeza do de
Maria, contudo nela são antecipa-
das as características mais relevantes
dos discípulos e das discípulas de
Jesus. Como profetisa, Ana conti-
nua a longa tradição das mulheres
profetisas no Antigo Testamento
cuja presença, mesmo sendo muito
discreta, é confirmada em diversos
escritos bíblicos e deve ser interpre-
tada dentro do contexto geral da
profecia em Israel. Pensemos em
Miriam, a irmã de Moisés e de
Araão (cf. Êx 15, 20), uma figura
muito admirada na literatura rabíni-
ca; em Débora, profetisa e juíza,
que anunciou a Barac a vitória de
Israel por vontade de Deus (cf. Jz
4, 4.9); em Holda, da qual falamos
acima (cf. 2 Rs 22, 14); ou até na
esposa de Isaías, chamada a profeti-
sa (cf. Is 8, 3). Mas a nossa prota-
gonista, fazendo do Templo a sua
casa, passa o limiar do Antigo Tes-
tamento, antecipando o papel das
profetisas dos primeiros tempos da
Igreja (cf. At 2, 17; 21, 9; 1 Cor 11,
5). A sua bênção consiste em louvar
a Deus e falar do menino «a quan-
tos aguardavam a redenção em Je-
rusalém» (Lc 2, 38). Com efeito, Jo-
sé e Maria, no seu desejo de obede-
cer à Lei em relação à circuncisão
do menino e à purificação da mãe,
recebem a bênção de Deus através
de Simeão e de Ana. Contudo, é
frisada aqui a sua atitude de expec-
tativa e de louvor. Maria e José

permanecem à sombra. Parece que
Lucas queria advertir os seus leito-
res que está para iniciar um tempo
novo, um tempo no qual o louvor e
o anúncio são predominantes.

A narração bíblica está imbuída,
por um lado, da beleza do ritual ju-
daico e, por outro, da fé de Maria e
de José através das palavras de Si-
meão e da presença da profetisa
Ana. As palavras do velho Simeão
constituem o centro da narração,
não obstante sobressaiam num con-
texto marcado por elementos teoló-
gicos cheios de significado: obe-
diência à Lei, celebração de um
nascimento, adoração no Templo e
reconhecimento de que a promessa
de Deus se cumpriu. A celebração
no Templo não representa uma in-
tromissão na vida deles, mas a reali-

zação da sua fé. Maria e José vi-
viam num contexto de aliança e
queriam introduzir o seu filho no
mesmo ambiente. Simeão e Ana,
sensíveis à presença de Deus nos
eventos do passado de Israel, res-
pondem à obediência de José e de
Maria com palavras de bênção. Es-
ta sua bênção conferiu à celebração
da apresentação do menino um sig-
nificado que de outra forma nunca
teria tido. Imaginamos que Maria e
José sempre recordaram esta bên-
ção, sinal de um Deus que está no
meio de nós, mas isto permanece
um mistério indizível. Jesus é um
Deus que veio à história para nos
dar a alegria, mas permanece na ex-
pectativa da nossa intimidade e es-
p erança.

O dicastério para a cultura
apresentou a Consulta feminina

Na vigília do dia 8 de março foi apresentada a Consulta feminina do
Pontifício Conselho para a cultura num encontro com os jornalistas
realizado na Sala de imprensa da Santa Sé. Intervieram o cardeal
Gianfranco Ravasi, presidente do dicastério, Consuelo Corradi, coor-
denadora da Consulta, e Shahrazad Houshmand, teóloga iraniana.

O organismo, que nasceu a 23 de junho de 2015, é composto por
trinta e seis mulheres de diversas proveniências, em grande parte pre-
sentes na Sala de imprensa. São artistas, diplomatas, estudiosas, em-
presárias, jornalistas, atrizes, leigas e religiosas: entre elas, Mariella
Enoc, Giovanna Boda, Nancy Brilli, Micol Forti, Elena Giacchi, Em-
ma Madigan, Fiona May, Donna Orsuto, Maria Rita Parsi, Maria
Giovanna Ruggieri, Monica Maggioni, Mary Melone, Chiara Palazzi-
ni, Paola Pica, Lucetta Scaraffia. A Consulta reúne-se três vezes por
ano e oferece propostas para a atividade do dicastério.


