Economia de Comunhão
Comunicado de imprensa

Hoje, mais do que nunca, é necessária uma Economia de Comunhão
“Não esqueçamos os pobres” (Chiara Lubich). Em um tempo que está procurando
ansiosamente um caminho que combine a economia com justiça social e sustentabilidade, a
Economia de Comunhão há trinta anos que vive e anuncia uma nova economia, portadora de
uma mensagem muito atual.
Em maio de 1991, Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares, sobrevoando São
Paulo, do Brasil, ficou impressionada com o contraste entre os arranha-céus e a miríade de
favelas, casas paupérrimas, que os rodeavam. Sentiu que algo tinha que ser feito, de imediato:
em 29 de maio de 1991 criou a Economia de Comunhão. Olhando para o nosso mundo, hoje,
os contrastes são ainda mais fortes e agravados pela pandemia: agora, mais do que nunca, é
necessária uma Economia de Comunhão.
Em 29 de maio de 2021, das 13h00 às 17h00 (hora italiana) se realizará o evento internacional
"30 ANOS DE ECONOMIA DE COMUNHÃO", com transmissão direta a partir do Auditório da
Cidadela Internacional de Loppiano (Florença, ITÁLIA), em italiano, inglês, francês, português e
espanhol.
Entre outros, intervirão: o economista Stefano Zamagni que sempre acompanhou a Economia
de Comunhão; Vera Araújo, socióloga brasileira; Jean Tonglet, ATD Quarto Mundo; Luca
Crivelli, Universidade SUPSI (Lugano-Suíça); Alberto Ferrucci, empresário e “pioneiro” da EdC;
Isaias Hernando, presidente da Associação Internacional para uma Economia de Comunhão
(AIEC); Geneviéve Sanze, Conselho geral do Movimento dos Focolares; Benedetto Gui,
Instituto Universitário Sophia; Margaret Karram e Jesús Morán, presidente e copresidente do
Movimento dos Focolares; Luigino Bruni, economista, Coordenador do projeto Economia de
Comunhão.
A Economia de Comunhão tem mais de 1000 empresas que em todo o mundo aderem ao
projeto ou se inspiram nele, 15 incubadoras empresariais EoC-IIN para o desenvolvimento de
novas empresas naqueles países, 6 projetos de desenvolvimento integral atualmente em
curso, mais de 400 teses de graduação/doutoramento.
O programa começará com a história das origens históricas e espirituais da economia de
Comunhão. A seguir, algumas apresentações artísticas. Numerosos testemunhos e a vida da
Economia de Comunhão do Brasil, Argentina, Filipinas, Emirados Árabes Unidos, Portugal,
EUA,
Bélgica e mensagens de vídeo de todo o mundo: da Nova Zelândia ao Benim e ao México.
O evento conta com a participação artística do grupo internacional Gen Verde, sob a direção
de Maria Amata Calò. Estão previstos HUBs locais de escuta e participação, em conformidade
com as normas anti-Covid.
Luigino Bruni, Coordenador da Economia de Comunhão: “Esperamos que sejam muitos para
celebrar trinta anos de comunhão, de partilha com os pobres, de uma economia dos cinco
pães doados que se tornam mil e saciam a multidão. Uma festa de gratidão, jovens e futuro.
Porque a Economia de Comunhão é um bem comum global, um dom para todos”.
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Como participar:
O evento é aberto a todos, sem necessidade de inscrição.

A lista de reprodução do YouTube com as ligações para todos os idiomas disponíveis:
https://youtube.com/playlist?list=PLseXirhCvXpFZxIHlHX721qP1QvE3ranQ

O canal INTERNACIONAL: https://youtu.be/FdBZIz3mBkY
PORTUGUÊS:

https://youtu.be/3joXe3qID1g

INGLÊS:

https://youtu.be/UEcaW9EN3k4

ESPANHOL:

https://youtu.be/46KXJGo9aLc

ITALIANO:

https://youtu.be/BEIKv64Adl8

FRANCÊS:

https://youtu.be/QzwQnIkaW3c

Para mais informações relacionadas com o evento: https://www.edc-online.org/br/30-anosde-edc-br.html

Todo o material informativo pode ser consultado aqui: https://www.edc-online.org/it/headerpubblicazioni/archivio-documenti/events-international/eventi-2021/30-anni-di-edc.html

Fotogaleria da Economia de Comunhão:
https://www.flickr.com/photos/133391424@N02/albums

Gabinete de Imprensa da Economia de Comunhão (IT):
Antonella Ferrucci - (+39) 349 5620268
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PROGRAMA
13h00–14h00* - Das origens até hoje
Apresentação das origens históricas e espirituais da Economia de Comunhão
Intervenção de Vera Araújo
EdC em caminho: para onde nos levaram os desafios dos últimos 10 anos da história da
EdC? Luca Crivelli, Universidade SUPSI (Lugano-Suíça)

14h00-14h45* - Uma empresa não basta
Diálogo com Alberto Ferrucci, empresário e Isaias Hernando, presidente da Associação
Internacional para uma Economia de Comunhão (AIEC)
Belamy Paluku, ‘Economie de Communion’

14h45-15h30* - Irmã Pobreza
Diálogo com Geneviève Sanze, Conselho geral do Movimento dos Focolares
Mesa redonda com Francesco Tortorella e Marta Pancheva (OPLA), Lia Guillen (AMU),
Teresa Ganzon, Celia Carneiro, Rodrigo Apolinário
EdC em diálogo com Jean Tonglet, ATD Quarto Mundo

15h30-16h15* - Os jovens farão profecias se os mais velhos sonharem
Encontro dos jovens com Benedetto Gui, Instituto Universitário Sophia: Projeto EdC
Jovens, Economia Profética, Instituto Universitário Sophia, Economia de Francisco.
EdC em diálogo com Stefano Zamagni, economista

16h15-17h00* - Profecia de um novo Humanismo
Economia e empresa: diálogos de um futuro passado
Intervenção de Margaret Karram e Jesús Morán, Presidente e Copresidente do
Movimento dos Focolares
Conclusões e perspectivas de Luigino Bruni, economista, coordenador do projeto
Economia de Comunhão

* - hora italiana

