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A profecia social de Chiara Lubich 

 

«… No teu dia, meu Deus, caminharei em tua direção… Caminharei em tua direção, meu Deus […] e com o 
meu sonho mais desvairado: levar para ti o mundo em meus braços»1. 

 

Após dez anos do falecimento de Chiara, ainda hoje estamos perplexos com a profecia social 
desta mulher extraordinária que, com o seu ideal do «ut omnes» (Jo 17,21), a partir da sua Trento, 
chegou ao mundo inteiro. 

Algum tempo atrás, um amigo me contou uma fábula que me fez refletir muito. Gostaria de 
começar este meu discurso narrando uma sua breve passagem: 

Sentado na beira extrema do planeta onde tinha sido jogado, com as pernas balançando na 
escuridão do universo, um anão olhava para a Terra como se estivesse numa astronave. Estava um pouco 
triste por ter saído da fábula de Branca de Neve e ter sido esquecido.  

Não sabia como tinha chegado ao Planeta Hiperurânio, mas ele não se importava pela leveza 
incomum gravada na alma desses seres que, até por causa da estatura, são pouco inclinados a dominar.  

O autor do conto dos anões e da menina salvada por um príncipe azul, gostava de usar certos 
números que se repetem e são simbólicos e por isso decidiu eliminar o oitavo anão da fábula para ter um 
belo número sete para colocar na sua história. 

O problema era que o personagem, que já tinha sido criado e por isso estava vivo, tendo sido 
cancelado das páginas, seguiu o destino de todas aquelas criaturas da arte que não podem mais serem 
vistas ou apreciadas pelos seres humanos. Ninguém pode imaginar o quanto é povoado Hiperurânio. 
Moram lá todos os personagens das histórias que ficaram guardadas nas gavetas de artistas e que não 
vieram à luz, fazendo-se conhecer à humanidade. 

Em Hiperurânio também estão os personagens imaginados e depois esquecidos pelos escritores e 

                                                 
1 J. Leclercq, cit. in W. MÜHS, Dio nostro Padre, 365 pensieri sulla paternità di Dio, Roma 1998, p. 64, reportado in: C. 
LUBICH, O grito, Cidade Nova, São Paulo 2000, pág. 128. 
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pelos poetas, enfim todos ilustres desconhecidos. 

Não se deve pensar que, depois, todas sejam figuras bem-feitas. Como entre os homens, existem os 
feios e os bonitos, os inteligentes, os sábios, os maus, os bobos e assim por diante, uma amostra grande e 
variada. 

O anão para ficar um pouco sozinho teve que ir até o limiar do planeta. Ele respondia assim à 
inclinação que o autor lhe tinha atribuído na história de Branca de Neve. Alguém que fica à parte, 
pensando, mas não por melancolia ou soberba, mas para se perguntar de vez em quando a razão de ser 
das coisas. Seria melhor dizer o sentido profundo dos eventos. Por isso um dos nomes que o autor pensou 
para ele antes de tirá-lo da história foi Profundeco. 

O anão com os pés balançando no universo começou a exercitar uma qualidade nova que adquirem, 
uma vez que chegam a Hiperurânio, os seus extravagantes habitantes. Para serem recompensados pela 
pena sofrida, isto é, por nunca terem sido vistos por ninguém, exceto pelo próprio autor, eles podem exercer 
sobre os homens o que os homens podem normalmente fazer com os personagens das histórias: olhar nas 
suas vidas até a intimidade da alma e dos pensamentos... 

 

A história de “Profundeco” é a história dos profetas de todos os tempos. Eles são grandes tanto 
quanto são pequenos ou se fazem assim aos olhos dos homens. Descartados pelos homens, 
ridicularizados, muitas vezes assassinados, são escolhidos por Deus para realizar o que ninguém mais 
é capaz de fazer. Os profetas são, de fato, os pequeninos de Deus: aqui está a grandeza deles; mesmo 
se muitas vezes parecem viver “em outro planeta”. 

  

Como sabemos, a palavra “profeta” vem do grego e indica não tanto aquele que prevê o futuro, 
mas o porta-voz, o mensageiro de Deus. Na Bíblia também encontramos profetisas2. Os profetas de 
Israel falam ao povo em nome de Deus; e tudo pode ser objeto das suas palavras, porque a palavra de 
Deus não tem limites: 

«Pois tanto quanto o céu acima da terra, assim estão os meus caminhos acima dos 
vossos e meus pensamentos distantes dos vossos» (Is 55, 9). 

 

A vida de Chiara também tem um aroma de profecia. Mas não podemos compreender o caráter 
profético da pessoa de Chiara prescindindo do contexto histórico em que nasceu e viveu e da sua 
participação dos destinos da humanidade3: o nascimento na região Trentina, na época uma periferia 
existencial de grande significado histórico e social, a experiência da pobreza, os dramas das guerras 
mundiais. Em meio às vicissitudes de seu tempo – que recordam, justamente, a história dos profetas, 
mas também a sabedoria bíblica e a apocalíptica – eis que se manifesta nela, um carisma particular, o 
da unidade, que a levou a almejar clara e decididamente a fraternidade universal: 

«Representar na terra o papel de Jesus. Copiá-lo como um espelho reflete expressões e formas. Ser “o 
espelho” de Jesus. Emprestar a Deus a nossa humanidade a fim de que ele a use para fazer reviver 
nela o seu Filho dileto. Para isso, fazer, como Jesus, somente a Vontade do Pai. Poder ter sempre nos 
lábios as palavras que Jesus dizia sobre si mesmo.  

                                                 
2 Vedi 2 Re 22, 14; Lc 2, 36. 
3 Cf. N. CARELLA, Silvia prima di Chiara. la ricerca di una strada nuova, Città Nuova, Roma 2014. 
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Acima de todas as coisas, a alma deve sempre dirigir o olhar para o Único Pai de tantos filhos. 
Depois, ver todas as criaturas como filhas do único Pai.  

Com o pensamento e com o afeto do coração, ultrapassar sempre todos os limites interpostos pela 
vida puramente humana e visar, constantemente e por hábito adquirido, à fraternidade universal 
num único Pai: Deus. 

[…] E a Vontade de Deus está contida no Evangelho e é: ser uma coisa só com Deus Pai através de 
Jesus e do seu exemplo; e ser uma coisa só com todos os irmãos. 'Que todos sejam um»'4. 

 

Nessas anotações do dia 2 de dezembro de 1946 podemos perceber os pontos fundamentais da 
profecia social de Chiara Lubich. Chiara, de fato, não foi uma reformadora social, como Jesus também 
não foi. Efetivamente, o sonho de Chiara mira mais no alto e mais em profundidade, ou seja, no 
fundamento antropológico e teológico de toda reforma social: a fraternidade universal e a unidade, 
como a imaginou o homem-Deus, Jesus.  

 

Por isso, poderíamos dizer que a primeira obra social de Chiara foi a própria comunidade dos 
focolares, que nasceu em Trento logo após a guerra e que, vivendo integralmente as palavras dos 
Atos dos Apóstolos (At 2, 42-48), atuava a comunhão radical dos bens e se prodigalizava em acudir os 
pobres e a multidão de sofredores que o conflito havia deixado atrás de si. Esta raiz nunca se perdeu, 
aliás, é a fonte inspiradora de todas as operações e projetos sociais que ela e todos aqueles que a 
seguiram, que assumiram para si o Ideal da unidade, ativaram em todos esses anos.  

 Em tudo isso, se evidencia o gênio humano e eclesial de Chiara.  

Gênio humano porque a resolução dos problemas sociais, cada vez mais graves – apesar das 
aparências e do progresso tecnológico – com a crescente e escandalosa massa de desamparados, 
descartados e refugiados em todos os hemisférios da Terra, fruto de sistemas injustos e de uma 
globalização a serviço das potências hegemônicas do mundo, não depende, aos olhos das mentes 
mais lúcidas do presente e do passado, de estratégias de caráter sociológico ou de ações que atuam 
nas camadas superficiais da realidade humana (embora pertinentes e indispensáveis), mas das 
opções fundamentais e dos valores profundos que movem as consciências.  

Gênio eclesial porque a missão da Igreja não se esgota em programas que colocam em ação a 
caridade e o cuidado aos últimos entre os homens em todos os aspectos (também indispensáveis), 
mas no anúncio, à luz da encarnação do Verbo, da dignidade de cada homem como filho de Deus. 
Sem essas duas motivações essenciais, a antropológica e a eclesial, a verdadeira dimensão social do 
carisma de Chiara Lubich não pode ser compreendida.  

O carisma, em última análise – como afirmou Maria Voce – afunda as suas raízes no mistério de 

                                                 
4 C. Lubich, A Unidade (anotações), Trento, 2 de dezembro de 1946, in: C. LUBICH, A unidade e Jesus Abandonado, 
Cidade Nova, São Paulo 1985, p. 30; Id., Um novo caminho. A espiritualidade da unidade, Cidade Nova, São Paulo 
2015; Id., L’unità, in Nuova Umanità XXIX (2007/6) n. 174, pp. 605-611; C. LUBICH – I. GIORDANI, “Erano i tempi di 
guerra...”. Agli albori dell’ideale dell’unità, Città Nuova, Roma 2007, pp. 99-101; C. LUBICH, Dio ti ama immensamente. 
Pensieri scelti su Dio Amore (organizado por C. Ruggiu e M. Vandeleene), Città Nuova, Roma 2009, p. 20, 34, 43, 47, 
51; Id., Ideal e Luz (organizado por Michel Vandeleene), Cidade Nova e Brasiliense. São Paulo, 2003; Id., O amor 
mútuo (organizado por F. Gillet), Cidade Nova. São Paulo, 2013, Cf. Id., A influência espiritual de Maria no homem 
de hoje, Roma 30 de novembro de  1987, in Id., Maria, transparência de Deus, Cidade Nova, São Paulo 2017, p. 79. 
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Deus Uno e Trino, que constitui a estrutura profunda da unidade como Chiara a concebeu, recebendo-
a do Alto e, depois, fazendo com que se tornasse prática diária em todos os âmbitos das relações 
humanas. Por conseguinte, para Chiara, assim como para a grande tradição filosófica e religiosa russa, 
a Trindade é o modelo social ao qual mirar a fim de construir um mundo verdadeiramente humano5. 
Como afirmou Adam Biela na prolusão do doutorado Honoris Causa a Chiara em Ciências Sociais 
conferido pela Universidade Católica de Lublin:  

«As Ciências Sociais aspiram […] a um paradigma que contribua a tornar mais civilizada a 
realidade social, transformando vastas áreas de desintegração, conflitos, guerras e insensatos 
massacres de seres humanos pelas mãos de outros seres humanos, em lugares de integração, 
concórdia e benevolência recíproca. 

A única alternativa para a desintegração social é a integração; para a rivalidade e o 
egocentrismo, é a solidariedade humana... 

O fenômeno do Movimento dos Focolares, cuja líder carismática é Chiara Lubich, constitui 
um vivo e concreto exemplo de aplicação, nas relações sociais, do paradigma da unidade, tão 
necessário às Ciências Sociais para que possa adquirir uma nova força de aplicação...»6 

 

 Então, pode-se afirmar, sem demora, que o carisma da unidade de Chiara Lubich é imbuído de 
uma socialidade intrínseca, orientada a articular-se e desdobrar-se em mil formas: do estudo (eis as 
Escolas Sociais fundadas por Chiara na década de 1980 e os programas acadêmicos para este fim, 
promovidos pelo Instituto Universitário Sophia), à vida e à ação. 

 

 Quais as consequências concretas desta perspectiva para todos nós? 

 

 Volto à fábula do “Profundeco”. Depois de acontecimentos alternos entre o seu coração e os 
homens e mulheres da terra, que queria consolar, ele chegou a uma reflexão íntima: 

 O anãozinho sabia que não podia fazer nada pelo seu amado povo. Porém, para se consolar, 
pensou que Hiperurânio no fundo estava no universo tal como a Terra, no mesmo universo. Disse dentro de 
si: “Agora este coração está livre para voar. Fecho os olhos e vou ao encontro daqueles homenzinhos lá 
embaixo, de quem já conheço a vida, o nome e os tormentos. Fecho os olhos – pensou o anãozinho – e deixo 
o meu coração chegar às suas casas, aos escritórios, aos travesseiros molhados pelas lágrimas secretas e 
roubo todo o mal que encontrar. Depois farei como fiz antes – o anãozinho viajava de luz em luz – deixarei 
cair tudo na imensidão do universo. Está cheio de estrelas – pensou –, aquecerão todo o frio provocado 
pelas divisões e pelos ressentimentos. Assim passará esta tremenda provação que atormenta muitas almas, 
levando-as ao desespero, passará… 

Com este pensamento o anãozinho adormeceu, já deitado na orla de pedras que tocavam a 
imensidão e não sabia que teria sido o primeiro, entre todos os que tinham sido abandonados em 
Hiperurânio, que sairia dali. Uma história estava esperando por ele. Uma história nova. Um daqueles 
homens por quem tinha oferecido tudo e esperado o estava imaginando. Estava escrevendo num papel em 
branco o título de uma fábula… 

                                                 
5 E. Cambón, La Trinità, modello sociale, Città Nuova, 1999. 
6 J. GALLAGHER, Chiara Lubich. Uma mulher e sua obra, Cidade Nova, São Paulo 1998, pág. 227. 
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 O anão adormecido seria o protagonista. Ele, justamente ele que tinha sido um dos muitos 
descartados, um personagem que não valia nada. 

 E vejam o que o autor escreveu no prólogo da sua história: “Era uma vez um homem que nasceu 
com defeitos, era pequeno, sem pais e abandonado. Alguém que tinha uma vida cheia de limitações 
insuperáveis. Alguém que ninguém considerava… E depois havia o mundo. Sim, este homem pequeno e 
insignificante, um anão em relação aos outros, este ser minúsculo e insignificante, colocado de lado por 
todos, quando já toda esperança parecia perdida, nos salvou da morte. Por isso agora, quando medimos 
um homem, observamos, melhor do que antes, onde reside o seu valor. Por vezes ele se esconde numa 
limitação. 

 

 Aí está, uma história nos espera. Também temos uma história diante de nós. Chiara é aquela 
autora que nos resgatou do anonimato para nos tornar protagonistas de um sonho; todos 
protagonistas, ninguém excluído. 

 Guislain Lafont, o grande teólogo dominicano, fala do “princípio da pequenez” que, na sua 
opinião, sintetiza a filosofia prática do Papa Francisco. Trata-se da convicção de que «a salvação vem 
antes de baixo do que do alto»7. 

 

Ele afirma: «A ideia básica é essa: as situações de poder são, em última instância, estéreis; elas 
estão ligadas a uma certa condição de um sistema global, certamente capaz de desempenhos, 
melhorias e eventualmente de extensão, mas dentro de uma configuração fechada, incapaz de 
uma verdadeira criatividade. A novidade vem precisamente das rachaduras que nunca acabam 
de serem produzidas no sistema global. [...] O diagnóstico do Papa Francisco é que o nosso 
sistema de massa está gravemente rachado, mas que justamente através das brechas chegará a 
salvação»8. 

 

 «A ideia do mais fraco é sempre a melhor» diz um provérbio citado pelo próprio Lafont. Na 
Laudato Sì o papa vai ao concreto:  

«As iniciativas de pequenos produtores; aqui e ali a reorientação da técnica em vista das 
necessidades reais de homens concretos; a busca criadora do belo nas atividades humanas; a 
vitalidade do princípio do amor em nível da existência quotidiana; iniciativas locais para as 
energias renováveis e comércio equitativo; a imaginação criativa ligada ao sentido de 
responsabilidade de cada um; o empenho político».9 

  

 Chiara soube interpretar magistralmente este “princípio da pequenez” no empenho de uma 
verdadeira renovação social que ela conseguiu desencadear com e a partir do paradigma da unidade.  

Essa é a sua grandeza. 

                                                 
7 G. Lafont, Piccolo saggio sul tempo di papa Francesco, EDB, Bologna 2017, p. 51. 
8 Ibid., 52. 
9 Ibid., 50. 

mailto:sif.press@focolare.org
http://www.focolare.org/

