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Maria Voce, presidente dos Focolares, em Espanha 
A primeira viagem do programa previsto para 2011 

 

Em Madrid encontro com mais de 1000 jovens 
em preparação para a Jornada Mundial da Juventude 

 
 
Maria Voce, presidente do Movimento dos Focolares, acompanhada pelo co-presidente 
Giancarlo Faletti e alguns colaboradores, visita pela primeira vez o país ibérico. As etapas 
desta viagem são: Barcelona (14-18 de Janeiro), Sevilha (19-22 de Janeiro) e Madrid (23-30 de 
Janeiro). 
 
“Positive RevolutiON! Protagonistas en nuestro mundo” – É um dos momentos mais esperados. 
No dia 29 de Janeiro, em Madrid, encontrar-se-ão jovens de toda a Espanha, para descobrir e 
construir, juntos, o mundo “em positivo”. Este evento tem vindo a ser preparado por cerca de 
200 jovens em estreito contacto com Maria Voce. Um dia juntos, com 17 workshop, concertos 
musicais e muito diálogo, em vista da construção de um mundo mais justo e solidário 
(www.positiverevolution.es). 
«Gostaria de comunicar aos jovens a beleza e a alegria de viver a vida com grandes ideais e 
mostrar o quanto é fascinante apostar forte na santidade: é lá que encontram a felicidade e a 
realização plena de todas as suas aspirações!», afirmou a presidente dos Focolares. Esta 
jornada é uma etapa no caminho do grande encontro dos jovens de todo o mundo em Madrid. 
 
Estão também previstos encontros com autoridades eclesiásticas e visitas aos lugares ligados à 
vida de alguns dos grandes santos espanhóis: Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz. Em 
Sevilha visitará algumas empresas que aderem ao projecto Economia de Comunhão. 
 
O motivo principal da viagem é o contacto directo com as pessoas, o desenvolvimento e a vida 
dos Focolares no país, que neste momento enfrenta grandes desafios. 
«Construir a unidade, capaz de conter as fortes diversidades sociais e culturais existentes», é o 
impulso que Maria Voce deseja dar, recordando quanto disse Chiara Lubich na conclusão da 
sua última viagem à Espanha em 2002. «Palavras válidas hoje, tanto ou mais que então» 
sublinhou a presidente dos Focolares numa entrevista recente às revistas Ciudad Nueva e 
Ciutat Nova. Uma mensagem em sintonia plena com o Papa Bento XVI que, precisamente 
durante a sua viagem em terras de Espanha, tinha convidado todos a viver «como uma só 
família», abraçando «todos os espanhóis, sem nenhuma excepção, e muitos outros que vivem 
entre vós sem ter nascido aqui». 
 
A viagem à Espanha é a primeira de um denso programa de viagens previsto para 2011: Terra 
Santa (11-19 de Fevereiro), Estados Unidos e Canadá (16 de Março-17 de Abril), Rússia (13-19 
de Maio), República Checa (19-24 de Maio), Hungria (25-31 de Maio), Eslovénia (1-5 de Julho) 
e Suíça (Agosto). De particular destaque a permanência na Terra Santa, durante a qual a 
presidente terá encontros com autoridades religiosas de várias Igrejas Orientais. 
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