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Em Loppiano, o mundo espera o papa Francisco 
No próximo dia 10 de maio, a visita do papa Francisco a Loppiano (Florença) ultrapassará os 
confins geográficos de Valdarno. Em Loppiano, tudo está pronto para acolher o Santo Padre. 
São esperadas mais de 6000 pessoas de toda a Itália e milhares nos cinco continentes 
acompanharão a visita ao vivo pela internet. 
“Queremos apresentar esta pequena cidade ao papa”, explica Maria Voce, presidente dos 
Focolares, “a primeira de outras 24 espalhadas pelo mundo e que quer oferecer um modelo 
de convivência baseado nos princípios evangélicos de solidariedade e fraternidade, 
certamente único, mas que pode ser exportado e difundido”. 
“Em Loppiano, o papa não encontrará só os 850 habitantes, mas também uma 
representação da família mundial do Movimento dos Focolares”, continua Maria Voce. 
“Vamos dirigir a ele algumas perguntas sobre temas que temos no coração: o desafio da 
fidelidade à ideia carismática de Chiara Lubich em relação às as condições diferentes do 
mundo de hoje, a formação dos jovens em uma cultura da fraternidade; a contribuição do 
modelo de convivência de Loppiano com um anúncio atual da mensagem cristã e com a 
superação de barreiras, nacionalismos e preconceitos.” 
O Movimento dos Focolares é uma constelação variada que coloca no centro do próprio agir 
o diálogo e um estilo de vida que contribui para a construção da unidade e da paz no 
mundo. Conta com mais de dois milhões de aderentes pertencentes a muitas Igrejas Cristãs, 
mas também de diversas crenças religiosas e laicos. São aproximadamente um milhão as 
obras sociais ativas em diversos países, cerca de 800 empresas no mundo que trabalham 
seguindo os princípios da Economia de Comunhão. O Istituto Universitário Sophia, com sede 
em Loppiano, fez dez anos. 
O programa da visita 
Chegando da Nomadélfia, o Santo Padre irá diretamente ao Santuário Maria Theotókos onde 
entrará para um breve momento de oração. Também parará diante do quadro de Nossa 
Senhora, obra de um pintor hinduísta, símbolo do diálogo que é um dos pilares da 
convivência de Loppiano. 
Depois, no átrio, Maria Voce levará ao papa a saudação do Movimento dos Focolares; alguns 
habitantes de Loppiano farão algumas perguntas a ele. O diálogo com o Santo Padre terá 
intervalos com trechos musicais de artistas provenientes de vários países e contextos 
religiosos. 
No final, 30 pessoas saudarão pessoalmente o papa que, depois da bênção, deixará o átrio e 
partirá. 

- Anexo, o programa detalhado da visita 
- O kit de imprensa e todas as outras informações estão disponíveis aqui: 

http://www.focolare.org/press/pt 
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