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O Movimento dos Focolares 
 
 
O Movimento dos Focolares originou-se do carisma da unidade doado por Deus a Chiara Lubich. Unem-se a 
ele pessoas de todas as culturas, vocações, classes sociais, etnias e religiões. É articulado em setores na 
maioria deles constituídos por leigos (adultos, famílias, jovens, adolescentes, crianças), por religiosas e 
religiosos, sacerdotes e bispos. 

 

Início: Trento (Itália). No dia 17 de dezembro de 1943 Chiara Lubich, com 23 anos de idade, em meio à 
Segunda Guerra Mundial, consagra-se a Deus. Muito cedo outras jovens a seguem e, com ela, formam o 
primeiro “focolare”. 

 
Espiritualidade: a descoberta de Deu-Amor foi o primeiro pilar da “espiritualidade da unidade” – própria 
dos Focolares – denominada também “espiritualidade de comunhão”. Esta requer, entre outras coisas, a 
prática da “mútua e contínua caridade que torna possível a unidade e atrai a presença de Jesus na 
coletividade” (cf. Estatutos gerais).  A sua raiz evangélica suscita um estilo de vida que coopera na construção 
da unidade e da paz no mundo. 
 
Objetivo específico: contribuir para a realização da oração de Jesus ao Pai: “Que todos sejam um” (cf. Jo 
17,21), no horizonte da fraternidade universal. Para alcançar este objetivo os Focolares se abrem ao diálogo 
com pessoas e entidades de todas as expressões e culturas: 

- Trabalham por uma unidade sempre mais profunda entre os fiéis da Igreja Católica; 
- Estabelecem relações de comunhão e concretizam gestos visíveis de unidade com cristãos de 

diversas Igrejas;  
- Almejam, mediante a prática conjunta da ‘Regra de Ouro’, a união mais profunda possível em Deus 

entre todos os que crêem; 
- Partilham os valores sobre os quais se fundamentam o empenho social de todas as pessoas que não 

têm um específico credo religioso e colaborando com elas em atividades cujo objetivo é o bem 
comum; 

- Empenham-se nos vários âmbitos da cultura e das realidades humanas impregnando-as de uma 
específica contribuição. 

 
Difusão: está presente em 194 países dos cinco continentes, com centros estabelecidos em 80 nações. Fazem 
parte dele, na qualidade de membros, cerca 120 mil pessoas e um milhão e meio de aderentes e 
simpatizantes. Por meio de iniciativas e obras sociais acrescentam-se regularmente mais um milhão e meio 
de pessoas. 
Além dos cristãos católicos, fazem parte do Movimento 25 mil cristãos de 350 Igrejas e comunidades 
eclesiais; partilham, de maneiras diversas, da espiritualidade e dos objetivos mais de 7 mil cristãos de 
diversas religiões e 10 mil pessoas de convicções não religiosas. 
 
Estruturas de formação e de testemunho  
- 24 “cidades” de testemunho em vários países, com diferentes fisionomias e fases de desenvolvimento, 
compostas de casas, escolas, atividades profissionais, lugares de oração. Nascidas como espaços específicos 
de formação e aplicação da espiritualidade da unidade, se revelam como espaços privilegiados de testemunho 
evangélico. 
- Centros Mariápolis em 46 nações: centros para encontros e formação, de maneira especial das pessoas que 
aderem à espiritualidade. O Centro internacional situa-se em Castel Gandolgo, província de Roma. 
- Cursos temporários de formação ao diálogo ecumênico, inter-religioso, à inculturação; encontros de 
aprofundamento nas temáticas sociais e nos desafios que derivam da secularização. 
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Setores de pesquisa  
- Escola Abbá, núcleo de estudo formado por docentes e especialistas em várias disciplinas, cujo objetivo é 
extrair e elaborar a doutrina contida no carisma da unidade. 
- Instituto Universitário Sophia, centro de formação e de pesquisa acadêmica, com sede na “cidade” de 
testemunho internacional de Loppiano (Província de Florença), interdisciplinar, intercultural, intergeracional 
(www.iu-sophia.org). 
- Rede internacional de estudiosos, profissionais, estudantes e agentes de várias disciplinas, entre as quais, 
comunicação, direito, arte, medicina, pedagogia, psicologia, arquitetura e esporte que promovem simpósios, 
cursos de formação e publicações. 
- Economia de Comunhão, projeto econômico que inspira a gestão de mais de 860 empresas e promove 
cultura e práxis focalizadas na comunhão, na gratuidade e na reciprocidade. Atualmente são mais de 300 os 
trabalhos de conclusão de curso, em 28 países (www.edc-online.org). 
- Movimento Político pela Unidade, laboratório de reflexão e ação política, entre pessoas de diferentes 
partidos, diplomatas, funcionários, estudiosos e cidadãos empenhados que propõe a fraternidade como 
categoria política e administrativa. Alguns dos projetos: cursos de participação e cidadania ativa para jovens 
(www.mppu.org). 
- New Humanity, ONG internacionalmente afirmada, reconhecida pelo Ecosoc, Conselho Econômico e Social da 
ONU, trabalha em parceria com a UNESCO na educação pela paz (www.new-humanity.org). 
 
Iniciativas de solidariedade internacional 
- Mais de 1.000 obras e atividades sociais em diversos países do mundo. 
- Cerca de 60 projetos de cooperação ao desenvolvimento promovidos pela Ação por um Mundo Unido 
(AMU), em 45 países (www.amu-it.eu). 
- Para a infância: 99 projetos em 49 países nos quais estão inseridas 15.000 crianças, assistidas pelo Projeto 
“Adoção à distância” de SFN onlus (www.famiglienuove.org). 
 
Atividades editoriais 
- “Città Nuova”, editora italiana (www.cittanuova.it); 25 editoras em outros países. 
- “Città Nuova”, revista de opinião com 37 edições em 23 línguas. 
- “Città Nuova online”, periódico on line (www.cittanuova.it) em italiano. 
- “Nuova Umanità”, revista de cultura, bimestral, em italiano e ingles. 
- “Gen’s” e “Unità e Carismi”, revistas de vida eclesial, bimestrais, com 15 edições em oito línguas. 
- “Teen’s” e “Big”, revistas mensais, respectivamente para adolescentes e crianças, em italiano. 
- “Palavra de Vida”, folheto mensal com comentário de uma frase da Escritura, traduzido em 96 línguas e 
idiomas, com tiragem total de mais de 2 milhões de cópias, difundido também em rádio, televisão e internet. 
- Site web internazionale (www.focolare.org), em sete línguas, com 27 canais nas redes sociais. 
- “Collegamento CH”, vídeo-conferência que regularmente reúne e informa, via Internet, a família dos Focolares no 

mundo (www.focolare.org/collegamentoch). 

- “Mariapoli”, noticiário mensal de informação destinado aos membros do Movimento, regularmente em cinco 
línguas. 
- “CSC Media”, centro de produção audiovisual. 
 
Direção coletiva: na direção dos Focolares há uma Presidente coadjuvada por um Co-Presidente e por um 
Conselho Geral, composto por 68 membros, todos com um mandato de seis anos. Atualmente a presidente é 
Maria Voce, o co-presidente é Jesús Móran. O movimento é subdividido territorialmente em regiões, 
territórios que variam por configuração geográfica e cultural. 
 
Aprovações pontifícias: o Movimento dos Focolares, ou Obra de Maria, recebeu a primeira aprovação da 
Santa Sé em 1962. Seus Estatutos Gerais que foram aprovados pelo Conselho Pontifício para os Leigos, no dia 
29 de junho de 1990, declarou o Movimento uma “associação de fiéis de caráter privado e universal de Direito 
Pontifício”. A aprovação mais recente das atualizações dos Estatutos foi no dia 15 de março de 2007. 
 
Informações:  
Servizio Informazione Focolari  
Centro Internazionale Movimento dei Focolari  
via Frascati 306 – 00040 Rocca di Papa (Roma)  
tel. +39 06 947989147-190 - cel. +39 335 7003675 - +39 348 4754063  
e-mail: sif.press@focolare.org   
Web site oficial internacional: www.focolare.org  
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