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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO 
 Comunicado de imprensa – 26 de abril de 2017 

“Mudar o coração para mudar o mundo” 
De 30 de abril a 7 de maio de 2017, acontece a Semana Mundo Unido dos jovens e adolescentes do 
Movimento dos Focolares. Também haverá o lançamento do Genfest 2018 programado para ser em Manila, 
três meses antes do Sínodo dos bispos sobre os jovens. 

 
“O tema da Semana Mundo Unido 2017 é a paz. Falamos da paz interior, da paz mundial, da paz local. Queremos 
mostrar que a paz gera mudanças pessoais e sociais; produz uma economia que coloca a pessoa ao centro e uma 
política que está a serviço do indivíduo e da comunidade; é motor de processos de integração e renovação.” 

Essas são palavras dos jovens organizadores do encontro internacional que tradicionalmente abre a Semana 
Mundo Unido a nível mundial que este ano será em Loppiano, Florença, 29 e 30 de abril, com mais de 500 
participantes de 30 países. Palavras que se apoiam em ações de fraternidade e de paz feitas cotidianamente em 
muitos lugares do mundo. 

Nascida após o Genfest 1995, a Semana Mundo Unido contribuiu, com o passar dos anos, em dar visibilidade às 
ações que nascem de pessoas e grupos. Uma delas é The Besom (A Vassoura), que começou no Reino Unido em 
1987 devido ao desejo do jovem James Odgers de “ajudar a varrer a dor e o sofrimento”. No seu site está escrito: 
“pobreza, isolamento, abusos, doença, injustiça, pessoas sem residência fixa. Todos vemos o aumento da iniquidade ao 
nosso redor e o impacto devastador que causa na vida das pessoas. Muitos de nós gostariam de fazer algo, mas 
muitas vezes não sabemos ‘o quê’. The Besom existe para nos ajudar a fazer a diferença na vida dos outros”. Hoje, 30 
Besoms estão ativos no país todo, graças ao empenho e à colaboração de muitos voluntários (www.besom.com). 

De 30 de abril a 7 de maio de 2017, em colaboração com grupos, movimentos, associações e instituições, muitas 
vezes com uma participação de caráter ecumênico e inter-religioso, envolvendo também autoridades civis e 
religiosas, os jovens do Movimento dos Focolares animarão iniciativas em todos os lugares onde estejam 
presentes comunidades do Movimento. Entre essas, o tradicional encontro de 1° de maio em Loppiano, com a 
participação prevista de mais de 3000 jovens que com o evento Pulse (pulsação) será sinônimo de diálogo inter-
religioso e construção social contando com a presença de diversos imãs e jovens das comunidades islâmicas da 
Itália, e um teatro com um sinal visível de acolhimento e integração por meio de um flash mob, símbolo da viagem 
de todo o povo imigrante. Também é paradigmática a jornada no programa em Santa Lucía Utatlán, cidade no 
sudoeste da Guatemala com uma população majoritariamente de ascendência indígena, que reunirá milhares de 
participantes. 

No dia 7 de maio ocorrerá a corrida mundial Run4unity (www.run4unity.net), animada principalmente por 
adolescestes que, das 11 às 12h em cada fuso horário, verá milhares de participantes manifestando seu empenho 
em construir a paz e em fazer juntos ações de solidariedade. A principal norma de cada atividade é a “Regra de 
Ouro”, que convida a “fazer aos outros o que gostaria que fosse feito a você”. Os primeiros a largarem na corrida 
serão os adolescentes da Oceania que, em Perth, correrão junto com as famílias dos refugiados da Síria e Iraque 
com os quais já fazem muitas atividades. Em Mexicali, México, e em Calexico, EUA, cidades divididas pelo muro 
que delimita as fronteiras entre os dois países, “nós, jovens, cansados de ouvir palavras de racismo e desunião entre 
dois países muito diferentes mas em que vivemos bem uns com os outros de ambos os lados da fronteira, correremos 
juntos em dois grupos por cerca de dois quilômetros ao longo do muro que divide os nossos países, para dizer que 
mesmo divididos por um muro, estamos juntos por um mundo unido”. 

A edição atual da Semana Mundo Unido será também a ocasião para o lançamento do logo do próximo Genfest, o 
encontro mundial dos jovens promovido pelo Movimento dos Focolares desta vez em Manila, nas Filipinas, em 
julho de 2018. O evento verá os jovens do continente asiático em primeiro plano a apenas três meses do Sínodo 
dos bispos no qual o papa Francisco chama os jovens, todos os jovens, a tomar a palavra, porque “todo jovem tem 
algo a dizer aos outros... Todos temos a necessidade de ouvi-los!”. Um convite que interpela também os jovens dos 
Focolares que consideram “uma ocasião de esperança e confiança para construir uma relação nova e transparente 
entre a igreja e os jovens, ao mesmo tempo que encoraja a dar nossa contribuição”. 
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