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DEPARTAMENTO DE 
COMUNICAÇÃO 

DOSSIÊ – maio de 2018 

O Movimento dos Focolares 
 

O Movimento dos Focolares originou-se do carisma da unidade doado por Deus a Chiara 
Lubich. Unem-se a ele pessoas de todas as culturas, vocações, classes sociais, etnias e 
religiões. É articulado em setores constituídos em sua maioria por leigos (adultos, famílias, 
jovens, adolescentes, crianças), por religiosas e religiosos, sacerdotes e bispos. 

Início: Trento (Itália). No dia 17 de dezembro de 1943, Chiara Lubich, com 23 anos de idade, 
em meio à Segunda Guerra Mundial, consagra-se a Deus. Logo depois, outras jovens a 
seguem e, com ela, formam o primeiro “focolare”. 

Espiritualidade: a descoberta de Deus-Amor foi o primeiro pilar da “espiritualidade da 
unidade” – própria dos Focolares – denominada também “espiritualidade de comunhão”. 
Esta requer, entre outras coisas, a prática da “mútua e contínua caridade que torna possível 
a unidade e atrai a presença de Jesus na coletividade” (cf. Estatutos gerais). A sua raiz 
evangélica suscita um estilo de vida que coopera na construção da unidade e da paz no 
mundo. 

Objetivo específico: contribuir para a realização da oração de Jesus ao Pai: “Que todos 
sejam um” (cf. Jo 17,21), no âmbito da fraternidade universal. Para alcançar esse objetivo os 
Focolares se abrem ao diálogo com pessoas e entidades de todas as expressões e culturas: 

- Trabalham por uma unidade sempre mais profunda entre os fiéis da Igreja Católica; 
- Estabelecem relações de comunhão e concretizam gestos visíveis de unidade com 

cristãos de diversas Igrejas; 
- Almejam, mediante a prática conjunta da ‘Regra de Ouro’, a união mais profunda 

possível em Deus entre todos os que creem; 
- Partilham os valores sobre os quais se fundamenta o empenho social de todas as 

pessoas que não têm um credo religioso específico e colaboram com elas em 
atividades cujo objetivo é o bem comum; 

- Empenham-se nos vários âmbitos da cultura e das realidades humanas para dar uma 
contribuição específica. 

Difusão: está presente em 182 países dos cinco continentes, com centros estabelecidos em 
87 nações. Fazem parte dele, na qualidade de membros, cerca de 110 mil pessoas e dois 
milhões de aderentes e simpatizantes. Por meio de iniciativas e obras sociais acrescentam-se 
regularmente mais um milhão  de pessoas. 

Além dos cristãos católicos, fazem parte do Movimento 22 mil cristãos de 350 Igrejas e 
comunidades eclesiais; partilham, de maneiras diversas, da espiritualidade e dos objetivos 
mais de 7 mil membros de diversas religiões e 10 mil pessoas de convicções não religiosas.  
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Estruturas de formação e de testemunho 

- 25 “cidades” de testemunho em vários países, com diferentes fisionomias e fases de 
desenvolvimento, compostas de casas, escolas, atividades profissionais, lugares de 
oração. Nascidas como espaços específicos de formação e aplicação da 
espiritualidade da unidade, revelam-se espaços privilegiados de testemunho 
evangélico. 

- Centros Mariápolis em 46 nações: estruturas para encontros e formação, de maneira 
especial das pessoas que aderem à espiritualidade. O centro internacional situa-se em 
Castel Gandolfo, província de Roma. 

- Cursos temporários de formação em diálogo ecumênico, inter-religioso, enculturação; 
encontros de aprofundamento nas temáticas sociais e nos desafios que derivam da 
secularização. 

Setores de pesquisa 

- Escola Abbá, núcleo de estudo formado por docentes e especialistas em várias áreas, 
cujo objetivo é extrair e elaborar a doutrina contida no carisma da unidade. 

- Instituto Universitário Sophia, centro de formação e de pesquisa acadêmica, com sede 
na “cidade” de testemunho internacional de Loppiano (Província de Florença, Itália), 
interdisciplinar, intercultural, intergeracional (www.iu-sophia.org). 

- Rede internacional de estudiosos, profissionais, estudantes e agentes de várias áreas, 
entre as quais, comunicação, direito, arte, medicina, pedagogia, psicologia, 
arquitetura e esporte que promovem simpósios, cursos de formação e publicações. 

- Economia de Comunhão, projeto econômico que inspira a gestão de mais de mil 
empresas a nível mundial e promove cultura e práxis focadas na comunhão, na 
gratuidade e na reciprocidade. Nasceram 16 centros de incubação e suporte ao 
empreendedorismo em 13 países. Em 2017, cerca de 750 pessoas receberam ajuda; as 
teses de graduação e doutorado já passam de 400. (https://www.eoc-iin.org). 

- Movimento Político pela Unidade, laboratório de reflexão e ação política entre pessoas 
de diferentes partidos, diplomatas, funcionários, estudiosos e cidadãos empenhados 
que propõe a fraternidade como categoria política e administrativa. Alguns dos 
projetos: cursos de participação e cidadania ativa para jovens (www.mppu.org). 

- New Humanity (Humanidade Nova), ONG internacional que, desde 1987, tem o status 
consultivo especial no Conselho Econômico e Social, ECOSOC, da ONU, e desde 2005 
tem o status consultivo geral. Desde 2008 é reconhecida como ONG parceira da 
UNESCO (www.new-humanity.org). 

Iniciativas de solidariedade internacional 

- Mais de 1000 obras e atividades sociais em vários países do mundo. 

- Cerca de 35 projetos e microações promovidas pela AMU – Ação por um Mundo 
Unido ONG – em 30 países (www.amu-it.eu). (ver anexo) 

- 93 projetos para crianças em 48 países. São cerca de 11.000 menores assistidos, 
sobretudo com serviços de apoio presentes no território local (escolas, refeitórios, 
ambulatórios, etc.) e, quando isso não é possível, recebem assistência econômica 
fornecida diretamente às famílias (www.famiglienuove.org). 
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Atividades editoriais 

- “Città Nuova”, editora italiana (www.cittanuova.it); 19 editoras em outros países. 
- “Città Nuova”, revista de opinião com 32 edições em 21 línguas. 
- “Città Nuova online”, periódico online (www.cittanuova.it) em italiano. 
- “Nuova Umanità”, revista de cultura trimestreal em italiano. 
- “Gen’s” e “Unità e Carismi”, revistas trimestrais de vida eclesial e religiosa, a primeira 

com 5 edições  em 5 línguas e a segunda com 8 edições em 8 línguas. 
- Teens, revista bimestral feita por adolescentes para adolescentes.fatta dai ragazzi per 

i ragazzi.  
- Big, para crianças de até 9 anos. 
- “Palavra de Vida”, comentário mensal de uma frase da Escritura, traduzido em cerca 

de 90 idiomas,  que chega a milhares de pessoas por meio de folhetos, rádio, televisão 
e internet. 

- Site internacional (www.focolare.org), em sete línguas, com 13 canais nas redes 
sociais. 

- “Collegamento CH”, videoconferência que regularmente reúne e informa, via 
Internet, a família dos Focolares no mundo (http://collegamentoch.focolare.org). 

- “Mariapoli”, noticiário mensal de informação destinado aos membros do Movimento, 
regularmente em cinco línguas. 

- “CSC Media”, centro de produção audiovisual. 

Direção coletiva: na direção dos Focolares há uma Presidente coadjuvada por um 
Copresidente e por um Conselho Geral, composto por 64 membros, todos com um mandato 
de seis anos. 

Atualmente, a presidente é Maria Voce, o copresidente é Jesús Móran. O movimento é 
subdividido em regiões, territórios que variam por configuração geográfica e cultural. 

Aprovações pontifícias: o Movimento dos Focolares, ou Obra de Maria, recebeu a primeira 
aprovação da Santa Sé em 1962. Nos Estatutos Gerais, que foram aprovados pelo Conselho 
Pontifício para os Leigos no dia 29 de junho de 1990, é declarado como uma “associação de 
fiéis de caráter privado e universal de Direito Pontifício”. A aprovação mais recente das 
atualizações dos Estatutos foi no dia 15 de março de 2007. 

 

 

 

Informações: 
Ufficio Comunicazione Focolari 
Centro Internazionale Movimento dei Focolari 
via Frascati 306 – 00040 Rocca di Papa (Roma) 
tel. +39 06 94798144 - cel. +39 338 5658244  
e-mail: ufficio.comunicazione@focolare.org 
Site internacional oficial: www.focolare.org 

 


