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Comunicado – 14 de novembro de 2015

Novas responsabilidades para os construtores de paz
Declaração de Maria Voce, presidente do Movimento dos Focolares, depois dos atos terroristas em Paris
Diante dos dramáticos acontecimentos em Paris ontem, que se somam àqueles recentes, em muitas outras
regiões do mundo, estamos de luto, junto a todos que foram atingidos nos afetos e junto àqueles que acreditam
na possibilidade da unidade da família humana.
Na apreensão e na firme condenação de semelhantes atos contra a vida humana evidencia‐se, de maneira forte,
também um questionamento: fizemos todos os passos e empreendemos todas as ações possíveis para construir
as condições necessárias, entre as quais o favorecimento de uma maior paridade, mais igualdade, mais
solidariedade, mais comunhão dos bens, pelas quais, violências e atos de terrorismo perdem a possibilidade de
ação?
Diante de um desígnio que se apresenta perverso, é evidente que não existe uma única resposta. Mas, é evidente
também que nem mesmo a reação sem controle à violência causará o retrocesso daqueles que querem anular as
forças vitais dos povos e as inspirações deles à paz.
A convicção de que o mundo pode caminhar em direção à unidade e superar o embate e a violência das armas,
permanece viva no espírito e na ação daqueles que têm no coração o amor por toda pessoa e pelo futuro da
família humana e querem realizá‐la, por meio da ação política, os instrumentos da economia, as normas do
direito.
O Movimento dos Focolares, enquanto chora com quem chora, continua a acreditar no caminho do diálogo, da
acolhida e do respeito às outras pessoas, quem quer que seja e de qualquer procedência, credo religioso e
pertença étnica. Por isso, junto a todos aqueles que, têm diferentes responsabilidades e se comprometem
também com o risco pessoal pela paz, o Movimento dos Focolares renova o próprio compromisso para
intensificar e multiplicar as ações e gestos de reconciliação, os espaços de diálogo e de comunhão, ocasiões de
encontro e partilha, em todos os âmbitos e em todos os lugares, para acolher o grito da humanidade e
transformá‐lo em nova esperança.
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