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MARIA VOCE
Presidente do Movimento dos Focolares
Maria Voce foi eleita presidente do Movimento dos Focolares pela Assembléia Geral de 2008, primeira
focolarina a suceder a fundadora Chiara Lubich, falecida naquele mesmo ano. A Assembléia de 2014 a
reelegeu para um segundo mandato.
Nasceu em Aiello Calabro (Cosenza, Itália), no dia 16 de julho de 1937, a primeira de sete filhos, o pai era
médico e a mãe, dona de casa.
Durante o curso universitário, em Roma, ficou fascinada pelo testemunho evangélico de alguns colegas
pertencentes ao Movimento dos Focolares e começou a viver o espírito do mesmo. Aos 26 anos percebe o
chamado de Deus e deixa uma carreira promissora – é a primeira advogada da Comarca de Cosenza –
para segui‐Lo no caminho do focolare. Chiara deu‐lhe o nome “Emaús”, o povoado para o qual se dirigiam
dois discípulos depois da ressurreição de Jesus e onde, ao partir o pão, o reconheceram presente entre
eles.
Depois de permanecer oito anos na Sicília, fez parte da secretaria pessoal de Chiara por seis anos. Na
década sucessiva morou em Istambul, onde estabeleceu relações ecumênicas com o então Patriarca de
Constantinopla Demetrio I e com numerosos Metropolitas, entre os quais o atual Patriarca Bartolomeu I.
Foram preciosas para Maria Voce as relações e o conhecimento direto, durante aqueles anos, com o mundo
islâmico.
Em 1988 retoma a colaboração no Centro dos Focolares. Pelos seus estudos de teologia e direito canônico,
de 1995 a 2008, foi membro da Escola Abba, centro de estudos interdisciplinares fundado por Chiara Lubich
e, de 2000 a 2008, co‐responsável da Comissão Internacional de “Comunhão e Direito”, rede de estudiosos
e agentes no âmbito do direito.
Desde 2002 colaborou com Chiara Lubich para a atualização dos Estatutos Gerais do Movimento até que
as modificações foram aprovadas, em 2007.
Eleita presidente dos Focolares, foi recebida por Bento XVI, no dia 7 de julho de 2008.
Reeleita presidente, no dia 12 de setembro de 2014, encontra Papa Francisco em audiência privada com os
quase 500 participantes da Assembléia geral, entre os quais os novos conselheiros eleitos que Maria Voce
apresenta ao Papa. Naquela ocasião o Santo Padre confia aos Focolares três palavras‐chave: contemplar,
sair e fazer escola.
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