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O CENTRO INTERNACIONAL DE LOPPIANO (FLORENÇA, ITÁLIA) 

 

 

Loppiano foi a primeira cidadela internacional do Movimento dos Focolares e nasceu em um 
terreno de 260 hectares no planalto que fica ao oeste de Incisa in Val d’Arno, a 20 
quilômetros de Florença. 

 

A história 

Nos anos 50, um grupo de pessoas atraídas pela espiritualidade do Movimento dos 
Focolares, havia começado a se encontrar, durante o verão, nas Dolomitas, no norte da Itália. 

Assim conta Chiara Lubich, a fundadora: Era uma convivência de pessoas de todas as classes 
sociais, de todas as idades, de ambos os sexos, das mais variadas vocações que constituía quase 
que uma cidadezinha temporária, caracterizada pela prática do mandamento novo de Jesus 
“Amai-vos reciprocamente como eu vos amei”. Admirando do alto a clareira verde do vale, tive a 
impressão de entender que um dia o Senhor iria querer em algum lugar uma cidadezinha 
parecida com aquela que estava acontecendo, mas permanente. 

Em 1964, nasceu Loppiano, a primeira das 25 cidadelas do Movimento dos Focolares que 
surgiram em todo o mundo com o desejo de viver estavelmente a novidade contínua 
proposta pelo Evangelho: a fraternidade universal. 

 

Hoje 
Atualmente, a cidadela conta com cerca de 850 habitantes: são homens e mulheres, 
famílias, jovens e adolescentes, sacerdotes e religiosos, de 65 nações dos cinco continentes. 
Mais da metade dos habitantes reside permanentemente enquanto outros participam de 
uma das 10 escolas internacionais que têm uma duração entre 6 e 18 meses. O componente 
internacional e multicultural faz de Loppiano um “laboratório de cidade” com mais de 
50 anos de experiência, em que a convivência, comunicação e colaboração entre 
pessoas de diversas idades, classes sociais, tradições, cultura e fé religiosa são 
cotidianas. Desde 64 até hoje, intensificaram-se e consolidaram-se os relacionamentos com 
as instituições, empresas e outras cidades em volta do território de Valdarno, dando vida a 
uma colaboração vantajosa em todas as frentes: civil, econômica e cultural. Em 2000, Chiara 
Lubich recebeu a cidadania honorária da comuna de Incisa in Valdarno e, naquela ocasião, o 
prefeito reconheceu que Loppiano era importante para a comuna e para o território. Há 
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diversas comunidades do Movimento em Valdarno: uma presença difundida que procura 
levar fragmentos de fraternidade onde vive, estuda e trabalha. 

Todo ano, a cidade acolhe milhares de visitantes e é o ponto de encontro entre povos, 
culturas e religiões, indicando um estilo de convivência que fala também às grandes 
cidades multiculturais do terceiro milênio.No decorrer dos anos, várias atividades 
econômicas se consolidaram. De fato, a economia de Loppiano, que considera as 
necessidades de todos e convida a cada um a colocar à disposição profissionalismo e 
capacidades pessoais, em uma total comunhão de bens materiais e espirituais, se apoia no 
trabalho. 

Em 1973, nasceu a Cooperativa Agricola Loppiano Prima. Guiada pela lógica da cultura do 
dar, tem como objetivo cultivar os terrenos de Loppiano e comercializar os produtos, 
encorajando experiências comunitárias que colocam o homem e a natureza no centro. Hoje, 
conta com mais de 4000 sócios espalhados no mundo todo (www.loppianoprima.it). 

Em 2004, foi inaugurada a igreja Maria Theotokos, agora santuário, que abriga também 
uma capela ecumênica aberta a diferentes denominações cristãs. Desde o começo de 2007, 
está funcionando o adjacente complexo multifuncional, equipado com salas para 
congressos, eventos musicais e multimídias. 

Nas redondezas da cidadela, nasceu o Polo Empresarial Lionello Bonfanti, inaugurado em 
2006, atualmente sede de empresas que operam segundo os princípios da Economia de 
Comunhão. O polo pretende representar o principal ponto de conexão e, logo, de troca de 
ideias e projetos para as mais de 200 empresas que aderem na Itália (e 800 no mundo) ao 
projeto de Economia de Comunhão. O princípio catalisador é o de combinar comunhão e 
mercado, envolvendo a estrutura de base da economia moderna, a empresa, e suscitando a 
partilha dos lucros em favor dos que moram nas periferias do planeta. 

Até agora, são 7 os polos empresariais de Economia de comunhão espalhados pelo mundo 
em várias fases de realização. O polo italiano leva o nome de Lionello Bonfanti, magistrado, 
que estava entre os primeiros realizadores de Loppiano (www.pololionellobonfanti.it). 

A última realização foi o Instituto Universitário Sophia (IUS) que foi inaugurado em 2008. O 
novo centro acadêmico oferece aos estudantes três mestrados: “Cultura da Unidade”, 
“Ontologia Trinitária”, “Ciências Econômicas e Políticas” e os doutorados correspondentes. 

Promovido pela Obra de Maria – Movimento dos Focolares, o Instituto foi constituído pela 
Santa Sé com decreto da Congregação para a Educação Católica, em 7 de dezembro de 2007. 

A dez anos de seu nascimento, hoje a oferta acadêmica enriqueceu com os centros de 
formação e pesquisa “Sophia Grobal Studies”, sobre processos globais, e “Evangelii 
Gaudium”, para concretizar a obra de renovação e conversão pastoral necessários a uma 
Igreja “de saída” em direção às periferias da humanidade, como anunciou o papa Francisco. 
Enfim, em 14 de dezembro do ano passado foi inaugurada a cátedra ecumênica 
internacional “Athenagoras - Chiara Lubich”, muito esperada pelo patriarca de 
Constantinopla Bartolomeu I que, em 2015, recebeu em Sophia o doutorado honoris causa 
em Cultura da Unidade (www.iu-sophia.org). 

 


