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Comunicado – 6 de outubro de 2017

Movimento Paroquial, 50 anos de história e uma paixão pela Igreja
Em Vallo Torinese, Itália, a 8 de outubro de 2017, uma jornada para celebrar este aniversário

“Fui acusada injustamente diante do Conselho Paroquial. Permaneci em silêncio e chorei. Três dias
depois recebi um telefonema: ‘Você me perdoa?’ e eu respondi: ‘Eu já lhe perdoei!” Depois tive uma ideia:
não basta somente perdoar, posso fazer algo mais. Convidei aquela pessoa para um jantar e nasceu uma
amizade que jamais acabará”. Esta narrativa é de Berenice, mãe de três filhos, catequista e ministra da
Palavra, nas cinco comunidades da paroquia Imaculada Conceição, na periferia de São Paulo.
Como para muitas pessoas que participam ativamente do Movimento Paroquial em todos os
continentes, também a experiência de Berenice faz lembrar as palavras de João Paulo II aos
participantes do primeiro congresso internacional desta ramificação dos Focolares: “As nossas
comunidades são chamadas a ser uma antecipação da civilização do amor. E isto significa que, tendo como
modelo as primeiras comunidades cristãs, elas devem realizar estruturas sociais concebidas com a marca
da fraternidade, um estilo de relações formadas pelo espírito de paz e do dom recíproco, uma solidariedade
que cure o corpo social, uma vida espiritual comunitária capaz de unir o amor de Deus e o amor do
próximo. (...) Sejam vínculo de unidade entre todos os componentes, grupos, movimentos e associações das
vossas comunidades!” (Discurso, 3 de maio de 1986).
Em julho de 1966 muitos párocos que conheceram a espiritualidade da unidade do Movimento
dos Focolares, durante uma audiência com Paulo VI foram encorajados por ele a levar este espírito
nas próprias comunidades paroquiais. No ano seguinte Chiara Lubich os convidou, juntamente com os
respectivos paroquianos, a participar de um encontro no Centro Mariápolis de Rocca di Papa, próximo
a Roma. Muitos acolheram o convite e ficaram entusiasmados com a experiência vivida. Assim nasceu
o Movimento Paroquial que logo se difundiu em paróquias dos cinco continentes.
No dia 8 de outubro, comemoração do 50º aniversário desta fundação, realiza-se em Vallo
Torinese – uma das primeiras paróquias que acolheu este modo de viver – uma jornada aberta a
todos, promovida por jovens e adultos, com o título “50 anos de história e uma paixão pela Igreja.”
Duas testemunhas desta história darão a própria contribuição: o cardeal João Bráz de Aviz,
prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica
fará uma palestra cujo título é “Das periferias do mundo ao Vaticano”. E também dom Giuseppe
Petrocchi, arcebispo de Aquila falará sobre “A vocação do Movimento Paroquial à luz da Iuvenescit
Ecclesia.” A jornada se realizará no Centro Mariápolis Maria Orsola, assim denominado em
homenagem à jovem de 16 anos de Vallo Torinese, que morreu improvisamente em 1970,
recentemente declarada venerável por decreto da Congregação para as Causas dos Santos.
Os membros dos Focolares que se colocam a serviço da paróquia procuram integrar-se “de
bom grado na pastoral orgânica da Igreja particular” (EG, 29). Sentem-se chamados a animá-la com a
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própria vida evangélica, para que se torne sempre mais casa e escola de comunhão. Trabalhando
juntos se alimenta uma unidade sempre mais profunda da comunidade paroquial, suscitando frutos
de serviço e de acolhida especialmente aos mais necessitados. Sustentam ainda outras iniciativas
direcionadas à colaboração com membros de diversas Igrejas e comunidades eclesiais, com fiéis de
outras religiões e com pessoas de convicções não religiosas que vivem no território.
A específica consonância entre a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium e os princípios que
animam as ações do Movimento Paroquial fundamentaram o nascimento – junto ao Instituto
Universitário Sophia de Loppiano, Itália – do Centro Evangelii Gaudium, para contribuir no
aprofundamento e aplicação do pensamento do papa Francisco também por meio de cursos
acadêmicos de pastoral.

Victoria Gómez (+39) 335 7003675 – Benjamim Ferreira (+39) 348 4754063

Via di Frascati, 306 – 00040 ROCCA DI PAPA (Roma) – Italia – +39-0694798-9 – sif.press@focolare.org – www.focolare.org

