
  
 
     
 
 
  

 
 

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

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO 

 

Celebração do 10º Aniversário da morte de Chiara Lubich – 14 de março de 2018 

Discurso de Maria Voce, Presidente do Movimento dos Focolares 

 

 
Castelgandolfo, 3 de março de 2018 

 
 

A GRANDE ATRAÇÃO DO TEMPO PRESENTE 
O Carisma de Chiara Lubich, motor de transformação social 

 
 

1. A norma de uma nova vida  

Já desde os primeiros anos, Chiara entendeu que a luz que Deus lhe havia doado com o 
Carisma da unidade não era apenas “um caminho de santidade que podia conduzir ao vértice do 
amor evangélico, mas… (era também) a norma de uma nova vida”i.  

O Evangelho, que juntas liam à luz de vela nos abrigos antiaéreos, redescoberto e vivido com a 
intensidade da irrupção desta luz, se revelava fonte da mais profunda transformação social: a 
providência do Pai, as promessas de Jesus, as bem-aventuranças como carteira de identidade do 
cristão, o amor como lei, a humanidade como família, a fraternidade universal, o particular amor pelos 
últimos, os pobres.  

Chiara mesma narra que naqueles primeiros meses tinham uma meta: resolver o problema 
social de Trento. Anos intensos, durante os quais as primeiras focolarinas não se poupavam, correndo 
de um lugar para outro da cidade de Trento, para oferecer a sua ajuda a todos que precisavam. 
Convidavam os pobres para almoçar na casa delas e, colocando a toalha mais bonita que tinham, se 
sentavam à mesa com eles: uma focolarina, um pobre, uma focolarina, um pobre; davam de comer, 
mas como irmãos, não como benfeitores. 

Também hoje, no mundo inteiro, os membros do Movimento se empenham em gerar 
relacionamentos de fraternidade e solidariedade, não só dando de comer aos mais pobres, mas 
também encontrando e gerando vagas de trabalho.  

Esta vida é ainda hoje a expressão da espiritualidade da unidade que Chiara nos transmite, 
centralizada em Jesus, Deus e homem, que se faz presente - como Ele prometeu - entre pessoas que 
se amam, mas também nos caminhos de suas histórias humanas concretas, contingentes. 

É um caminho coletivo que irradia, contagia, se abre a todos aqueles que dele se aproximam, 
produzindo uma ação que pode incidir e transformar todos os aspectos da sociedade e da história. 
Até mesmo trágicas situações de guerra ou genocídio podem se tornar história de esperança se nos 
deixarmos plasmar pelas palavras do Evangelho: uma só destas palavras poderia mudar o mundo. 
Chiara dizia: “O Evangelho não é realmente entendido, porque se fosse, não seria necessário mais 
nada para fazer desencadear a revolução social.”ii 
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Quando perguntaram a Chiara “quais são, concretamente, as obras que vocês fazem”, ela 

respondeu:   
“O Movimento é realmente caracterizado pelo amor. O que o amor faz? Leva a nos fazermos 

um com os outros para poder servir a todos, porque o cristianismo é amor e amor significa serviço 
[...]. Então, em todos os países aonde vamos, procuramos identificar qual deve ser o primeiro serviço a 
ser feito naquele determinado país, àquele povo, àquelas pessoas. Desta forma se delineiam aos 
poucos diversas formas de serviço e diversas obras que não possuem um fim em si mesmas…”, mas 
respondem “às necessidades daquele povo e então nascem ali obras sociais.”iii 

 

2. O modelo: a Trindade 

Mas qual é o modelo desta “norma de uma nova vida”? 
Em 2006, aos participantes de um seminário de estudos sobre “habitar a cidade”, Chiara 

escreveu:  
“Pediram-me uma palavra e eu pensei: quando o Verbo de Deus se fez homem e veio à terra, 

trouxe o modo de viver do Céu, o modo de viver da Trindade: o Amor. A Trindade é o modelo de todas 
as manifestações humanas.”iv 

E, em outra ocasião, ela explicou:  
“São três as Pessoas da Trindade e, no entanto, são Um porque o Amor não é e é ao mesmo 

tempo, num eterno doar-se. É este o dinamismo da vida intratrinitária, que se manifesta como 
incondicional recíproco dom de si, mútuo aniquilamento amoroso, total e eterna comunhão. (…) É a 
vida da Trindade que podemos imitar, nos amando mutuamente. Então aquela vida não mais será 
vivida somente na interioridade do indivíduo, mas se tornará, livremente, vida da inteira família 
humana.”v 

Deus, embora sendo Um, não está só, mas é uma realidade de amor que expressa pluralismo. 
O modelo de toda convivência humana, dos nossos relacionamentos interpessoais e sociais é, 
portanto, o amor trinitário. 

 

3. Cidade de Maria 

Esse modelo pode se encarnar, por exemplo, na cidade, que Chiara sempre olhou com 
particular interesse. Cada cidade tem uma “vocação”, um desígnio específico que pode se tornar um 
dom, uma nota na sinfonia do conjunto. Foi com este olhar que ela, nas suas muitas viagens, bem 
como ao aceitar as numerosas homenagens e cidadanias honorárias, quis descobrir e tornar 
conhecida a alma de cada cidade. 

Talvez também por isso, ela sempre desejou ver realizadas pequenas cidadezinhas, 
laboratórios de convivência humana, esboços de mundo unido, testemunho de como poderia ser a 
sociedade baseada no amor mútuo do Evangelho, na fraternidade vivida. 

As Mariápolis permanentes do Movimento, presentes nos cinco continentes, são 25, 
localizadas nos mais variados contextos sociais e culturais, como nos Estados Unidos, na República 
dos Camarões, nas Filipinas, na Alemanha, no Brasil, na Argentina, etc. Chiara foi a inspiradora destas 
cidadezinhas, seguiu e iluminou os desenvolvimentos delas. 

O protótipo delas, a Mariápolis permanente de Loppiano, na região da Toscana, terá a alegria e 
a honra de receber, no próximo dia 10 de maio, a visita do Papa Francisco. 

Observando-as, Chiara as indicou como: 
"…cidades/plano inclinado em direção àqueles que sofrem por causa de dúvidas, incertezas, 

falta de futuro e dá a todos segurança e esperança. É uma mão estendida àqueles que hoje buscam a 
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felicidade de maneira errada, nas drogas, no erotismo, na riqueza... Diz e demonstra a todos que a 
verdadeira e perfeita alegria consiste em seguir Jesus. Ilumina quem sofre pelas várias faltas de 
unidade na família ou no próprio ambiente porque oferece o exemplo e o segredo da unidade. 
Desarma quem tem a tentação de praticar a violência em todos os campos porque demonstra, por 
exemplo, com a internacionalidade de seus habitantes, que é com a mansidão, fruto do amor, que é 
possível conquistar o mundo"vi. 

Quem visita estas cidadezinhas encontra ali uma casa, uma família, uma mãe: Maria! É ela que 
forma e informa a socialidade de toda a Obra gerada por Chiara. 

Desde sempre Chiara nos indicou no Magnificat um programa de vida e de ação: 
“A magna carta da doutrina social cristã começa lá onde Maria canta: “Depôs poderosos de 

seus tronos e a humildes exaltou. Cumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias”. 

Experimentamos isso, desde o início do Movimento e ainda hoje: alguns colocam em comum 

joias, outros, terrenos, bens de todo tipo… outros ainda as próprias necessidades. Escolhendo um 

estilo de vida sóbrio, ajudamos todos a terem o necessário. 
No Evangelho está a mais alta e arrebatadora revolução. E talvez esteja nos planos de Deus 

que, também nesta época, imersa na solução de problemas sociais, seja Nossa Senhora quem nos dá 
uma mão, quem ajuda todos nós a consolidar, construir e mostrar ao mundo uma sociedade nova em 
que o Magnificat ecoe fortemente.”vii   

Gostaríamos que a comunhão de bens entre indivíduos e famílias se estenda à cidade, aos 

estados, aos povos e continentes, abrindo caminho para a civilização do amor. 

 

4. Beleza e Arte 

Maria dá também aquele timbre que é harmonia, beleza, arte. Sim, Chiara reconheceu os 
frutos do carisma da unidade também na vida e nas obras de muitos artistas que, iluminados pela sua 
luz, através do próprio agir, contribuem para reconduzir a arte à sua vocação social. 

É a visão da arte como profecia de um novo humanismo, que deixa entrever a potencialidade 
social de experiências de unidade, fruto do amor mútuo entre os homens, reflexo da beleza de Deus 
que é amor. Um amor no qual coincidem o Belo, o Bom, o Verdadeiro. 

E nisto se inspiram e a isto almejam, num contínuo “vir a ser”, as várias expressões artísticas 
presentes na Obra (dos conjuntos musicais ao teatro, do balé ao canto, das artes figurativas à poesia e 
à música…), como resposta à oração de Chiara diante da Pietá de Michelangelo: “Sacia esta sede de 
Beleza que o mundo sente. Manda grandes artistas, mas plasma com eles grandes almas que, com 
seu esplendor, encaminhem os homens ao mais belo dentre os filhos dos homens: Jesus”.viii 

 

5. Maria - Mãe 

Em uma página de dezembro de 1957, Chiara conta que, quando perguntou a Jesus, por que 
ele não encontrou uma maneira de deixar aqui na terra também Maria, ouviu em si a resposta: “Não a 
deixei porque quero revê-la em ti … E vós abrireis braços e corações de mãe à humanidade, que, como 
outrora, tem sede de seu Deus e da Mãe Dele…”ix 

Como dissemos, é Maria quem dá forma à socialidade da Obra gerada por Chiara, imprimindo 
nela as suas características. 

Uma dessas é ser mãe, geradora de vida: Chiara viveu esta maternidade, transformando a vida 
de milhares de pessoas. Imbuídas do espírito de comunhão, essas pessoas estão abertas ao diálogo 
em todas as direções: dentro da Igreja católica, com todos os cristãos, com pessoas de outros credos 
ou convicções, formando com todos um povo que vive para realizar a fraternidade, a unidade da 
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família humana. 
E mais... quantas pessoas, haurindo do Carisma de Chiara, abriram novos caminhos, 

suscitaram iniciativas, obras...! E todos são e serão para sempre parte viva do único Desígnio, 
abraçados pela Obra em uma maternidade que não tem confins e vai além de qualquer pertença 
temporal, reconhecendo os seus filhos sempre e por toda parte.  
 
 Na sua recente viagem o Papa Francisco, em uma solene celebração mariana em Trujillo, no 
Peru, coroou Maria mãe da esperançax. 
 Chiara continua sendo, na sua Obra, mãe da esperança na sucessão das gerações que 
recebem dela a vida do carisma e a transmitem de geração em geração. 
 Percebemos isso nos nossos jovens que exprimem e exigem a verdadeira unidade, concreta e 
eficaz com a geração adulta. Efervescentes de luz, plenos de gratidão pela vida de quem os precedeu 
e, ao mesmo tempo, em primeira fila para levar para frente a Obra de Deus com as suas alegrias, as 
suas dores, os seus desafios, para além de todos os confins, como proclamarão e testemunharão com 
força no Genfest em Manila, no próximo mês de julho. 
 

6. Ser sempre família 

Em Loreto, ainda nos primeiros anos do Movimento, ao intuir a sua vocação, Chiara viu na 
família de Nazaré a primeira realidade social para a qual olhar nesta terra. O modelo trinitário no céu 
se reflete na terra no modelo da família de Nazaré. 

Muitos anos depois, respondendo à pergunta de uma jornalista “Se você tivesse que deixar 
uma última vontade, um testamento, o que diria?”, Chiara disse: “Sejam todos uma família! Amai-vos 
uns aos outros como Jesus nos amou. Estejam prontos a morrer um pelo outro. Sejam uma família. 
Diria isto; é suficiente, está tudo aqui...xi  

“Jesus, atraído entre nós pelo amor recíproco, é a base do nosso ‘ser sempre família’, a família 
dos filhos de Deus, a família de Maria.”xii 
 

                                                 
i Cf. Chiara Lubich, Palestra: “Jesus Abandonado, chave da Unidade”, II tema, Rocca di Papa, 6/1/1984. Cf. Chiara 
Lubich, Jesus Abandonado, ed. Cidade Nova 2016. 
ii Chiara Lubich, “Respostas aos voluntários”, Rocca di Papa, 25/01/1975, gravação. 
iii Chiara ao Conselho Ecumênico de Igrejas, “Respostas às perguntas”, Genebra, 5/10/1982. 
iv Chiara Lubich, Mensagem aos participantes do 1º Seminário Internacional de Arquitetura, Loppiano, 9/06/2006, 
publicado in Atti del Seminario. 
v Chiara Lubich, Mensagem gravada em vídeo aos participantes do congresso “Viver a esperança na sociedade 
global de risco” promovido pelas ACLI, Orvieto, 7/09/2003. 
vi “Entrevista de Michele Zanzucchi a Chiara sobre Loppiano”, Rocca di Papa, 11/06/2004, publicada em Un giorno a 
Loppiano. 
vii Ideal e Luz, Cidade Nova, São Paulo 2003, pág. 331; ScrSp/1, "A 'magna carta'", pág. 243. 
viii Cf. Escritos Espirituais/1, São Paulo 1998, pág. 209; cf. Chiara Lubich, "Deus beleza e o Movimento dos Focolares", 
Castel Gandolfo, 23/04/1999. 
ix Ideal e Luz, cit., pág. 187.  
x Cf. Papa Francisco, Trujillo, 20/01/2018. 
xi Chiara Lubich, "Frente a frente - Sandra Hoggett entrevista Chiara Lubich", Rocca di Papa, 21/04/2002. 
xii Collegamento CH, Outubro de 2005. 
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