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VISITA DO PAPA FRANCESCO A LOPPIANO 

10 de maio de 2018 

SAUDAÇÃO INICIAL DE EMMAUS (MARIA VOCE) 

 

Santidade, caríssimo Papa Francisco 

No dia 4 de outubro de 2014 celebramos os 50 anos de vida desta Mariápolis permanente. Naquela 
ocasião, o senhor, através de uma mensagem vídeo, exprimiu-nos o seguinte desejo: «olhar para 
frente, sempre, e mirar em alto com confiança, coragem e criatividade». Desde então, tentamos nos 
guiar por estas palavras e cultivamos o sonho que hoje vemos realizado, com surpresa e alegria, por 
aquele «Até breve» com o qual concluiu a sua mensagem vídeo. Obrigada, Santidade, em nome de todo 
o Movimento dos Focolares, que reconhece nesta sua visita um olhar do amor de Deus.  

Estamos em Loppiano: a cidadezinha “protótipo” de outras vinte e quatro cidadezinhas presentes em 
todos os continentes, nos mais variados contextos sociais e culturais, como nos Estados Unidos, nos 
Camarões, nas Filipinas, na Alemanha, no Brasil, na Argentina, etc.  

Chiara Lubich sempre desejou ver realizados nessas pequenas cidades, laboratórios de convivência 
humana, esboços de mundo unido, testemunho de como poderia ser a sociedade se fosse alicerçada no 
amor mútuo do Evangelho. É isso que  Loppiano gostaria de mostrar ao mundo. 

Hoje, diante do senhor, estão presentes vários grupos: além dos habitantes de  Loppiano, encontram-se 
aqui numerosos membros do Centro do Movimento que, como o senhor sabe, tem sede em Rocca di 
Papa; há também um grande grupo de representantes do Movimento dos Focolares de outras regiões 
italianas; estão presentes muitos amigos de Loppiano: da região do Valdarno ou de outros lugares bem 
distantes daqui. Entre eles, o nosso amigo Luce Ardente, monge budista, que viveu aqui alguns meses e 
quis voltar hoje com outros monges tailandeses. Naturalmente, também está presente o nosso Bispo 
de Fiesole, Dom Mario Meini, o cardeal Giuseppe Betori, Grão- chanceler do Instituto Universitário 
Sophia; a prefeita de Figline e Incisa Valdarno, a doutora Giulia Mugnai, e outras autoridades civis, 
religiosas e militares. A todos a nossa saudação e gratidão por desejarem manifestar, com a própria 
presença, o afeto que nutrem pelo senhor e por esta Mariápolis. 

Atualmente, vivem em Loppiano cerca de 850 pessoas, provenientes de 65 países, que saúdam o 
senhor com todo o coração. 

Loppiano já é, por si mesma, um laboratório de vida, uma academia na qual se treina para construir a 
unidade na diversidade. Entre esses habitantes existe um núcleo que poderíamos definir estável, 
porque a maioria, geralmente, retorna depois de cerca de um ano de permanência, levando na mente e 
no coração a certeza de que o mundo unido é possível e se empenham em continuar a realizá-lo nos 
seus países de origem. 
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Esses habitantes “temporários” são:  

- famílias que vivem na “Escola Loreto”, na qual aprendem a enraizar o amor humano naquele 
divino.  

- Jovens que sentiram o chamado a consagrar toda a própria vida a Deus e estão se preparando para 
se transferirem para os diversos focolares espalhados pelo mundo.  

- Sacerdotes, seminaristas, religiosos e religiosas, provenientes dos cinco continentes para 
aprofundar e viver a espiritualidade comunitária do nosso Carisma, preparando-se assim para dar 
a própria contribuição a fim de que a Igreja seja cada vez mais “casa e escola de comunhão”.  

- Os “Gen”, jovens que desejam descobrir o que significa fazer do Evangelho a bússola de suas vidas, 
determinados em mostrar aos seus coetâneos o horizonte cheio de significado que orienta todas 
as coisas, quando se decide viver para os outros. 

- Os “voluntários” e as “voluntárias de Deus”, leigos que vêm aqui para se formarem  como “artífices 
de paz”, “apóstolos do diálogo”, para depois inserirem-se novamente na sociedade e transformá-la 
a partir de dentro. 

Em Loppiano, há cerca de 10 anos, nasceu o Instituto Universitário Sophia, instituído pela Santa Sé, que 
realiza outro grande sonho de Chiara Lubich, o de enraizar a busca da verdade em dois pontos 
fundamentais: no diálogo e na reciprocidade, e unir pensamento e vida para superar a fragmentação 
do saber e colocar fundamentos acadêmicos sólidos na cultura da unidade.  

A partir de 2006 Loppiano se tornou berço do Polo Lionello Bonfanti, ponto de referência para mais de 
200 empresas italianas que aderem ao projeto da Economia de Comunhão, que o senhor conhece bem, 
cuja finalidade é a de contribuir para realizar, em nível mundial, uma sociedade mais justa, sem 
necessitados. 

A Cooperativa Loppiano Prima, ao invés, nasceu muitos anos atrás, em 1973, para cuidar da terra e das 
casas que já se encontravam nesta fazenda que, na época,  mostravam sinais de abandono. Se hoje a 
Mariápolis, com seus campos, seu cultivo   orgânico da terra, suas ruas e casas, a água corrente para 
todos, canta o seu “Laudato sii” ao Criador, nós o devemos também à fé e à coragem dos pioneiros, das 
primeiras famílias que deixaram tudo e vieram para cá para edificarem, espiritual e concretamente, 
esta pequena cidade. Alguns desses pioneiros já completaram sua vida terrena, outros estão aqui hoje 
conosco e os cumprimentamos com afeto e gratidão.  

Como se pode imaginar, em meio a tanta beleza da natureza, a arte também tomou seu lugar em 
Loppiano. O Gen Rosso, o Gen Verde, o Centro Ave Arte, o ateliê de Ciro, de Hung, são expressões 
artísticas em vários âmbitos: da música à arquitetura, às artes plásticas.  

Em Loppiano chegam anualmente cerca de 35.000 visitantes que desejam compartilhar a nossa vida 
por alguns dias ou mesmo por algumas horas. Nosso desejo é que quem visita esta cidade encontre 
uma casa, uma família, uma mãe: Maria!  

É ela que forma e modela cada expressão da vida social do inteiro Movimento dos Focolares, e 
queremos que ela reine nesta cidade que, não por acaso, se chama “Mariápolis”, cidade de Maria. É ela 
que, no Magnificat, nos indica um programa de vida e de ação, impelindo-nos todos os dias a abrir as 
portas do coração e da cidade a todos os que sofrem, que, em vão, procuram a felicidade trilhando o 
caminho da violência ou da riqueza.  

Santo Padre, temos uma meta alta, queremos “mirar alto” como o senhor nos disse 4 anos atrás. 
Queremos poder dizer a todos: “Venham e vejam. Fazer do amor mútuo a lei da convivência significa 
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experimentar a alegria do Evangelho e sentir-se  protagonistas de uma nova página de história”. 

Através das perguntas de alguns habitantes desejamos que o senhor possa conhecer a Mariápolis sob 3 
aspectos: cidade do Pacto – cidade que forma – cidade projeto para um mundo unido.  

A sua palavra certamente iluminará o nosso caminho. 

 

 

mailto:ufficio.comunicazione@focolare.org
http://www.focolare.org/

