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Comunicação à Imprensa, 11 de maio de 2020

Os Focolares aderem à Jornada mundial de oração pela Humanidade do dia
14 de maio de 2020. As palavras de Maria Voce.

“Com o dia de oração inter-religiosa de 14 de maio, o Comitê Superior da Fraternidade Humana nos
lembra que a atual pandemia assinalou um impasse: nós nos salvamos somente olhando para o
bem comum, não para o bem de um ou de outro, não para os interesses de uma parte ou de outra,
mas para o bem de todos”.
Com essas palavras, Maria Voce, presidente do Movimento dos Focolares, anunciou a adesão
total do Movimento ao dia de oração pela humanidade, também anunciado pelo Papa Francisco
no domingo, 3 de maio, “para que no próximo dia 14 de maio os fiéis de todas as religiões se
unam espiritualmente em um dia de oração, jejum e obras de caridade, para implorar a Deus
que ajude a humanidade a superar a pandemia do coronavírus”.
“Somos uma grande família – acrescentou Maria Voce – formada por cristãos, fiéis de diferentes
tradições religiosas e pessoas sem um preciso referencial religioso. Encorajo todos a viver a próxima
quinta-feira, dia 14 de maio, em espírito de oração – de acordo com suas respectivas crenças e
tradições –, de jejum e compromisso concreto em ajudar os que estão ao nosso redor, especialmente
os mais fracos e marginalizados. Nós a realizaremos localmente, conforme cada comunidade
considerar apropriado, sempre de acordo com as disposições em vigor e com um espírito de
verdadeira e eficaz fraternidade”.
“Temos certeza de que as orações que se elevarão a Deus dos seus filhos e filhas serão ouvidas para
o bem da grande família que é a humanidade e que a provação que todos estamos vivendo nos
tornará realmente mais fortes na peregrinação comum que é a vida”.
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