COMUNICADO À IMPRENSA - 22 de janeiro de 2020

CHIARA LUBICH: UMA MENSAGEM DE EXTREMA ATUALIDADE

Há 100 anos nascia, em Trento, Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares.
A palavra da Presidente Maria Voce.
Num mundo em que “continuamente emergem correntes de particularismos e de divisões e
surgem novos muros e novas fronteiras” a mensagem de unidade de Chiara Lubich é “de
extrema atualidade”. É este o pensamento central de um vídeo-mensagem com o qual Maria
Voce, Presidente do Movimento dos Focolares, recorda hoje, 22 de janeiro de 2020, os 100
anos do nascimento da fundadora dos Focolares.
Ela a descreve como “mulher que viveu para que todos no mundo se descubram irmãos e se
possa construir aquela família dos filhos de Deus, unida pelo amor mútuo (…) tecendo
relacionamentos com todas as pessoas que encontrou, sem se deixar deter por diferença
alguma de cultura, religião, sexo, etnia, idade, porque estava convencida de que Deus é Pai
de todos e que, portanto, todos os homens e todas as mulheres são irmãos e irmãs”.
Para “não suscitar uma lembrança nostálgica de Chiara”, a Presidente convida todos aqueles
que se encontraram com o carisma de Chiara Lubich, a viverem a principal caraterística dos
Focolares: “serem pessoas capazes de criar relações, de acolher o outro sem preconceitos,
sem ideias preconcebidas, sem esquemas, a serem ponte entre as pessoas”.
Este convite reflete também o lema que o Movimento escolheu para o Centenário da Lubich:
“Celebrar para encontrar”.
No dia 22 de janeiro e, depois, durante todo o ano do Centenário, o Movimento presta
homenagem à sua fundadora com múltiplas propostas no mundo inteiro: simpósios que
espelham o valor do carisma da Lubich para todos os campos da vida humana, iniciativas
sociais e políticas, encontros de caráter ecumênico e inter-religioso.
Dentre eles, lembramos o simpósio “A heath for the human family” realizado no dia 17 de
janeiro em San Antonio (EUA), evento interativo com discursos e aprofundamentos sobre
como uma espiritualidade da unidade possa ajudar a construir uma comunidade no meio da
polarização cultural e política. Já “Journeying in Dialogue” foi o título do evento nacional interreligioso organizado no dia 18 de janeiro pelos jovens das escolas cristãs e sikhs de
Birmingham (Reino Unido) com testemunhos de construção da unidade inspirados na
espiritualidade do Movimento dos Focolares. Muitas também as celebrações de caráter
religioso para recordar Chiara Lubich. Nas Filipinas, no dia 19 de janeiro, uma S. Missa devia
ser realizada na cidadezinha internacional “Paz” dos Focolares em Tagaytay, mas a
população foi evacuada por causa da erupção do vulcão Taal. Por isso foi celebrada em
Manila e presidida pelo arcebispo da cidade, card. Luis Antonio Tagle, Prefeito da
Congregação para a evangelização dos povos.
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Entre os eventos programados, de particular relevo será a visita do Presidente da
República italiana, Sergio Mattarella, no dia 25 janeiro a Trento, cidade natal da
fundadora dos Focolares, por ocasião de um encontro com os cidadãos, intitulado “Trento
encontra Chiara”.
O ano comemorativo dedicado ao Centenário foi inaugurado precisamente em Trento, no
dia 7 de dezembro de 2019, com a abertura da exposição “Chiara Lubich, Cidade Mundo”
que ficará aberta até o dia 7 de dezembro de 2020 nas “Galerias” da cidade.
Ao lado da exposição trentina, se colocarão outras em várias partes do mundo, no decorrer
de 2020, dedicadas à Lubich. A primeira será inaugurada no dia 29 de fevereiro na área de
exposições da cúria custodial no convento de São Salvador em Jerusalém (Terra Santa) e
durará até o dia 14 de março. Depois, será a vez da exposição em Argel (Argélia) que terá
um aprofundamento sobre o diálogo inter-religioso, particularmente com o islã. Será
inaugurada no dia 16 de maio de 2020, dia internacional da convivência pacífica, proclamada
tal por unanimidade pela Assembleia Geral das Nações Unidas por iniciativa da Argélia e por
proposta de uma confraria sufi local. Em São Paulo, no Brasil, na sala de exposições do
Círculo Italiano, a exposição poderá ser visitada no mês de agosto. Outras exposições serão
abertas depois na Cidade do México, Nairóbi (Quênia), Mumbai (Índia) e Sidney
(Austrália).
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