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A Assembleia geral se conclui com uma transmissão ao vivo via internet junto
com o Movimento dos Focolares em todo o mundo

A Assembleia 2014 terminou juntamente com os membros do Movimento dos Focolares
espalhados em todo o mundo com uma transmissão ao vivo via internet, último passo mais
que coerente depois destes 28 dias em Castelgandolfo (Roma).
O processo de participação, de fato, iniciado com a coleta de mais de 3000 questionários,
continuou nestes dias com uma comunhão planetária via internet. A própria presidente
Maria Voce havia contado ao Papa falando das “atualizações contínuas” que envolveram os
membros do Movimento dos Focolares no mundo inteiro, a ponto de que “o que emergiu da
Assembleia foi condividido, tornou-se proposta de vida para todos”.
Desde o início, Assembleia geral 2014 aceitou o desafio de conseguir avançar nos trabalhos
partindo da grande diversidade entre os presentes, com aquela unidade que é fruto da
presença de Jesus entre dois ou mais (Mt 18,20). “Acho que conseguimos”, afirmou Maria
Voce durante a transmissão via internet, “não éramos só 500, mas sim, pela participação viva
e vital de vocês, centenas de milhares de pessoas”.
Na sessão conclusiva da Assembleia, ecoaram fortemente as palavras do Papa Francisco
durante a audiência concedida aos participantes dois dias antes. “Esta Obra nasceu de um
dom do Espírito Santo – sem dúvida! –, o carisma da unidade, que o Pai quer doar à Igreja e
ao mundo para contribuir para realizar com eficácia e profecia a oração de Jesus: ‘a fim de
que todos sejam um’” (Jo 17,21). E ainda “o nosso pensamento se dirige com grande afeto e
reconhecimento a Chiara Lubich, extraordiária testemunha deste dom, que em sua fecunda
existência trouxe o perfume de Jesus em tantas realidades humanas e em tantas partes do
mundo”. Foram relembradas constantemente aquelas “três palavras” que o Papa Francisco
entregou ao Movimento dos Focolares: contemplar, sair, fazer escola, acompanhadas do forte
convite à gratuidade e à criatividade.
Esta entrega do Papa Bergoglio ressoou de forma particular. A Assembleia, de fato, havia, nos
dias precedentes, redigido linhas guias que orientarão o empenho do Movimento nos
próximos anos. Tais orientações levam um título “Que todos sejam um” e foram resumidos
em três palavras: sair, juntos, oportunamente preparados. Um programa em sintonia com a
entrega do Papa Francisco, que, ao mesmo tempo, no encontro com ele se dilatava, programa
que agora cabe às comunidades dos Focolares espalhadas nos vários continentes aplicar
segundo as necessidades e exigências de cada lugar.
Os 494 delegados e os convidados da Assembleia partiram com uma missão: ser “homensmundo”, segundo a expressão criada por Chiara Lubich e lembrada pelo Papa Francisco:
“homens e mulheres com a alma, o coração, a mente de Jesus e, por isso, capazes de
reconhecer e interpretar as necessidades, as preocupações e as esperanças que se hospedam
no coração de cada homem”.
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