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DEPARTAMENTO  
DE COMUNICAÇÃO 

 
Comunicado – 12 de setembro de 2018 

 

“A política como vocação” 

Um evento para comemorar os 70 anos do encontro, no Parlamento, do deputado Igino 
Giordani com a fundadora dos Focolares Chiara Lubich 

Participarão, entre outros, Stefano Fassina, Beatrice Lorenzin, Edo Patriarca, Steni Di Piazza, 
Marina Sereni, Rosa Russo Iervolino, Maria Voce. Roma, 18 de setembro, 16h30min. 

 

“A política como vocação” é o título do evento que será realizado no dia 18 de setembro, em Roma, 
na sede da Biblioteca da Câmara dos Deputados, Palazzo San Macuto, após 70 anos do encontro, no 
Parlamento, do deputado e intelectual Igino Giordani com a fundadora do Movimento dos Focolares, 
Chiara Lubich. 

Promovido pelo Movimento dos Focolares, com o Centro Chiara Lubich, o Centro Igino Giordani 
e o Movimento Político pela Unidade o evento tem como objetivo recordar o histórico encontro que 
enriqueceu de significados e de novas perspectivas o empenho dos Focolares pela fraternidade 
universal, mas, também, atualizar a sua mensagem em resposta aos desafios atuais. 

Maria Voce lembra que Giordani era casado e tinha quatro filhos e, segundo Chiara, foi ele que abriu o 
caminho para os leigos e as pessoas casadas no Movimento e, portanto, um cofundador. 

Sobre ele a Lubich disse: “(...) Se o Evangelho desaparecesse em todos os pontos da terra, o cristão 
deveria viver de tal modo que quem visse a sua vida pudesse reescrevê-lo. Pois bem, Giordani foi um 
destes cristãos. Quando deixou esta vida (...) foi lida durante a Missa aquela página conhecida do 
Evangelho, as Bem-aventuranças. Todos os que o conheceram bem eram unânimes em constatar e 
afirmar que ele vivera todas.” 

Na política Giordani distinguiu-se como “construtor de paz”, vivendo o empenho pelo bem comum 
como a mais alta forma de caridade. A sua vida é exemplo de uma cultura política que valoriza a 
coerência, o diálogo e a edificação da paz. Ele foi um dos primeiros jovens a seguir padre Sturzo nos 
acontecimentos do Partido Popular Italiano, combateu o avanço do regime fascista, sonhou a Europa 
unida, se prodigalizou pela salvação de muitos judeus, alvo de perseguições nazifascista, foi um 
colaborador de Alcide De Gasperi na construção da Democracia Cristã. Foi parlamentar, membro da 
Assembleia Constituinte italiana, foi escritor e jornalista. Em 1948 conheceu Chiara Lubich e o 
Movimento dos Focolares que nascia. 

Pela particular atuação ao lado de Chiara Lubich, foi reconhecido cofundador do Movimento dos 
Focolares e a Igreja iniciou a sua causa de beatificação. 

O evento, na Sala del Refettorio, será aberto pelos deputados Steni Di Piazza e Stefano Fassina. 
O moderador será Donato Falmi, corresponsável do Movimento dos Focolares em Roma. 
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A leitura de alguns textos extraídos das “Memórias de um cristão ingênuo”  será a introdução para o 
discurso de Alberto Lo Presti, especialista em política e diretor do Centro de Estudos intitulado a 
Giordani, que atualizará a mensagem daquele 18 de setembro de 1948, data do encontro com Chiara 
Lubich. 

Quanto ao tema “A política como vocação”, haverá a participação de Rocco Pezzimenti, Beatrice 
Lorenzin, Edo Patriarca, Marina Sereni e Steni Di Piazza. Rosa Russo Iervolino contará aos 
participantes a sua lembrança de Igino Giordani. Em seguida,  testemunhos de Patience Lobè e 
Luca Basile. Adam Biela mostrará a atualidade da experiência de Giordani. A conclusão será feita 
por Letizia De Torre, coordenadora internacional do Movimento Político pela Unidade. 

 

Fotografias disponíveis: http://www.focolare.org/press/pt/news/2014/04/16/igino-giordani/ 

Credenciamento imprensa: preencher o modulo online até as 12h do dia 17 de setembro. As vagas 
para participar do evento são limitadas por causa dos poucos lugares na sala. 

 

Stefania Tanesini 338 5658244 - Lorenzo Russo 340 2741728  
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