DEPARTAMENTO
DE COMUNICAÇÃO

COMUNICADO DE IMPRENSA – 9 de março de 2022
Obrigada pela atenção

“O Concílio Vaticano II e o carisma da unidade de Chiara Lubich”
Florença, 11 e 12 de março de 2022
Faculdade de Teologia da Itália Central
Salone dei Cinquecento – Palazzo Vecchio
O congresso redescobre a novidade que o Concílio Vaticano II continua representando para a
Igreja universal, promovendo a participação dos leigos na vida e na missão da Igreja, caminho
em que se coloca também o carisma do Movimento dos Focolares, centrado na fraternidade.
Participarão entre outros (vide programa): Erio Castellucci, bispo de Modena-Nonantola, vicepresidente da Conferência Episcopal italiana; Brendan Leahy, bispo de Limerick – Irlanda; Severino
Dianich, Faculdade teológica da Itália Central; Piero Coda, Instituto Universitário Sophia; Angelo
Maffeis, Faculdade teológica da Itália Setentrional; Stefan Tobler, Universidade “Lucian Blaga” Sibiu –
Romênia.
Margaret Karram, presidente do Movimento dos Focolares, estará presente para dar uma saudação.
O programa também será transmitido via streaming em italiano e inglês
“O início de um novo início”: assim é definida a extraordinária novidade do Concílio Vaticano II, que
projetou a Igreja em um diálogo intenso e inédito com a cultura contemporânea, na direção de uma
maior aproximação da sociedade leiga; imprimindo uma aceleração no caminho ecumênico e com as
grandes religiões do nosso tempo; valorizou o papel dos leigos e a contribuição dos cristãos na luta
contra as desigualdades sociais, as violências e as guerras entre povos. Argumentos de atualidade
extraordinária, sobretudo nessas semanas.
Aquele do Concílio foi um tempo no qual se coloca também o carisma da unidade de Chiara Lubich,
fundadora do Movimento dos Focolares, com mais de dois milhões de membros no mundo.
“Também hoje”, explica o professor Vincenzo Di Pilato (Universidade Teológica pugliese), “enquanto
tudo parece novamente desmoronar sob os golpes de uma política míope e sem memória, não nos
resta nada de seguro nas mãos senão a Palavra de Vida, a única capaz de regenerar a Igreja. E é com
esse testemunho que a Igreja poderá se tornar para o mundo inteiro Palavra importante de paz e de
unidade”. Unidade que também é o núcleo carismático da espiritualidade de Chiara Lubich, tirado do
Evangelho, desde o início do Movimento.
O congresso quer evidenciar as consonâncias entre o caminho traçado por Lubich e os grandes temas
abordados nos trabalhos do Concílio Vaticano II. Também se examinará como a mensagem do
Concílio se inseriu na experiência que nasceu do carisma da unidade, mas, ao mesmo tempo, como o
florescimento eclesial dele foi possível justamente graças ao Concílio.
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Mais de vinte estudiosos de vários países europeus aprofundarão a ligação entre o carisma da
unidade e duas das quatro constituições emanadas do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium e a Dei
Verbum. O congresso será composto por três sessões: Um concílio e um carisma; A Palavra que se faz
Igreja; a Igreja que se faz Palavra.
O compromisso, inserido no âmbito das manifestações organizadas em ocasião do centenário de
Chiara Lubich (1920-2020) e adiado devido à pandemia, nasce da colaboração do Centro Chiara Lubich
com o Instituto Universitário Sophia de Loppiano (Florença), a mariápolis permanente internacional do
Movimento dos Focolares. O evento conta com o patrocínio da prefeitura de Florença e será realizado
com a participação da Faculdade teológica da Itália Central, Associação teológica italiana, Instituto
Paolo VI, Centro internacional dos estudantes “Giorgio La Pira”, Movimento dos Focolares, Escola
Abba, Editora Città Nuova.
NOTAS TÉCNICAS PARA O STREAMING:
11 de março de 2022 – Faculdade de Teologia da Itália Central – 15h- 19h30
12 de março de 2022 - Salone dei Cinquecento - Palazzo Vecchio - da 9h às 13h e das 15h às 18h
Será possível acompanhar o congresso em italiano e inglês em live.focolare.org/Firenze2022
Stefania Tanesini - (+39) 338
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