
COLLEGAMENTO CH 
Rocca di Papa, 17 de setembro de 2016

“Mundo unido em pequenos passos”

1. ABERTURA E SAUDAÇÕES
2. Um arco-íris no Cairo 

A AMU, em colaboração com a fundação egípcia “Koz Kazah”, promove, na recíproca ajuda,
percursos educativos e profissionais para as jovens e mulheres cristãs e muçulmanas.

3. Tinku Kamayu. As mulheres dos fios de lã - Argentina 
Em Santa Maria de Catamarca se consolida a atividade da cooperativa Tinku Kamayu. Uma
experiência de décadas de trabalho de mulheres descendentes do povo calchaqui.

4. Uma viagem de núpcias original
Dois  jovens  esposos  decidem passar  a  lua de mel  em Amã durante  um mês  e  meio  de
voluntariado na Caritas Jordânia.

5. O professor Ardjan - Albânia 
Um professor decide permanecer numa pequena aldeia no norte da Albânia, dando assim a
sua contribuição para o futuro do seu país.

6. Arriscar-se pela paz - Jordânia 
Projeto Host Spot: 55 jovens de 9 países da Europa e do Oriente Médio juntos para conhecer
de perto famílias de refugiados. 

7. Bruno Venturini 

8. As muitas faces de uma história
“Um amor que nada pede e tudo dá” é o segredo de Alfonso que, junto com muitas pessoas,
doa esperança dentro e fora das grades da prisão de Rebibbia em Roma.

9. Dialogando com Maria Voce (Emmaus) e Jesús Morán

10. Chiara Lubich: Loppiano, 16/05/1987, Chiara às Escolas Gen 2  
Chiara  Lubich,  respondendo,  em  maio  de  1987,  a  um  jovem  na  Mariápolis  permanente  de
Loppiano (Itália), mostra como Jesus Abandonado se apresenta de muitas maneiras e com muitos
‘semblantes’ no atual panorama do mundo; convidando a reconhecê-lo e amá-lo para construir
um mundo unido.

11. Conclusão
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1.         ABERTURA E SAUDAÇÕES:

Ryan: (saudação em inglês) Olá a todos, bem-vindos ao Collegamento CH!
Maria: (sauto em tcheco) Estamos muito contentes por estar aqui com vocês, conectados

com o mundo inteiro!
Ryan: Eu sou Ryan, dos Estados Unidos, de Chicago. A minha cidade é conhecida por muitas

coisas: basquete, pizza grande, e um belíssimo panorama da cidade. 
Formei-me há poco em Marketing e antes de começar a trabalhar, quis fazer um período

de voluntariado. Presto este serviço junto com outros jovens no Centro Gen internacional.
Maria:  E  eu sou Maria,  da República Tcheca,  um pequeno país  no coração da Europa,

conhecido pela sua capital Praga, chamada a “Cidade de Ouro” e pela produção de cerveja. Mas
não é só isso!

No ano passado me formei  em arquitetura.  E  eu também pensei  que seria  bom fazer
alguma coisa pelos outros. E vim para cá. Daqui a três dias retorno ao meu país e estou muito feliz
por ter feito esta experiência.

Ryan: É incrível  para mim falar hoje com o mundo inteiro. Mas o mundo também está
presente nesta sala.

Maria:  Damos  as  boas-vindas  aos  representantes  do  Movimento  das  Américas  e  da
Oceania,  que  concluíram  há  pouco  o  encontro  deles. E  também  a  alguns  protagonistas  das
reportagens que veremos durante este Collegamento, entre os quais os jovens da organização
"Non dalla guerra”.

Ryan:  Agora  vamos  dar  um telefonema...  Vamos  „down under“  (lá  para  baixo)  para  a
Austrália, precisamente para Perth, um dos lugares mais isolados. Olá Clarissa, vocês nos escutam?

Clarissa: Olá Ryan, que bom falar com vocês.
Ryan: Também para nós! 
Clarissa: Muitas saudações daqui (de baixo)“down under” como você disse… Somos um

pequeno grupo aqui no focolare, depois de um dia de inverno. Para nós são seis horas da tarde e
nas ilhas do Leste já são 10 horas.

Queremos dizer-lhes que também aqui nos organizamos para ajudar as famílias vindas da
Síria e do Iraque.

É uma bela colaboração com a Igreja  Melquita,  com pessoas  de várias  paróquias  e da
comunidade chinesa da nossa cidade.

No focolare existe um grande vai e vem. Chega a providência que depois é distribuída, com
grande  alegria de quem dá e de quem recebe. 

Estamos todos envolvidos neste amor que vai e que vem!
Ryan: Obrigado, Clarissa! Estamos com vocês, embora estejamos a 13.000 km de distância!

Então, obrigado a vocês!
Clarissa: Sim, tchau!
Ryan: Tchau!

Maria: Tchau e obrigada! Tínhamos previsto falar também com o Gabão, na África, mas por
causa das atuais dificuldades do país não foi possível. 

Sabemos que,  geralmente,  conseguem ter acesso à Internet durante algumas horas da
manhã... Esperemos que possam acompanhar este Collegamento e sentir que estamos com eles. 

Olá, estamos com vocês!

2



Ryan:  É  claro  que  temos  aqui  uma  belíssima  sala.  Então,  quero  aproveitar  esta
oportunidade para conhecer vocês. Vamos ver quem está aqui… Olá, prazer! Eu sou Ryan. Você
pode se levantar? Como é o seu nome?

Maké: Eu sou Maké e venho da Ilha de Futuna, na Oceania. 
Ryan: Ótimo! E você gostaria de dar uma saudação para o mundo?
Maké: Saudações a todos! (em futunano)
Ryan: Obrigado, um aplauso! 
Vejamos quem está aqui... Olá, prazer! Você pode se levantar? Qual é o seu nome e de

onde você vem? 
Roberta: Sou Roberta e venho da Venezuela.
Ryan: Você quer dar uma saudação?
Roberta: Sim, aproveito para cumprimentar toda a nossa comunidade de lá, que também

está presente aqui em todos vocês que nos ajudam e nos sustentam em tudo.
Ryan: Obrigado!
Maria: Nós sabemos que a situação da Venezuela é bem difícil, o que vocês nos dizem?
Roberta:  Sim,  estamos  vivendo uma crise  econômica  e  social  sem precedentes,  mas  o

maior aspecto de Jesus abandonado é a extrema violência quotidiana, que também nos tocou de
perto com a morte de dois jovens do Movimento que deram a vida para salvar os seus familiares.

Maria: Isso nos toca muito, é muito forte.

2. UM ARCO-ÍRIS NO CAIRO (EGITO)

Maria:  A  primeira  reportagem  nos  levará  ao  Egito,  ao  Cairo.  As  protagonistas  são  as
mulheres do bairro de Shubra, um projeto apoiado pela AMU, Ação Mundo Unido, junto com a
fundação “Koz Kazah”.

Voz narrador Gianpaolo (em italiano): No Egito contemporâneo, as riquezas do passado convivem
lado a lado com os muitos desafios do presente. 

(música)

Como em outras metrópoles do mundo, as diferenças econômicas entre as faixas sociais geram
marginalização.  Na  minha  viagem  com  os  colaboradores  da  AMU,  perguntei-lhes  o  que  era
possível  fazer neste tipo de situação,  e eles,  nas suas respostas,  mencionavam uma expressão
áraba que significa “arco-íris”: “Koz Kazah". (música)

Pode  parecer  estranho,  mas  viram  o  arco-íris  neste  bairro  do  Cairo,  Shubra:  6  milhões  de
habitantes e poucas razões para sorrir.(música)

Fomos acolhidos com o sorriso de Shoinaa e de sua filha. Shoinaa participa há anos das atividades
em Koz Kazah. A sua história é semelhante a de muitas outras mulheres daqui: precisam suportar
traições, divórcios e imposições familiares que  fizeram com que perdessem a confiança em si
mesmas. Hoje, porém, não existe no rosto delas sinal de tudo isso. 

Nas  atividades  em  Koz  Kazah,  Shoinaa,  junto  a  centenas  de  outras  mulheres,  é  ajudada  a
redescobrir as próprias capacidades.

Awatef Klada, formadora Koz Kazah Foundation (mulher - em árabe):  No início não pegavam nas
mãos  nem  mesmo  o  pincel  para  desenhar:  só  cuidavam  da  casa  e  dos  filhos.  (...)  Nós  as
encorajamos, dando o primeiro passo.
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Donna Nedi (mulher - em árabe):  Minha filha frequentava este grupo, eu lhe perguntei o que era:
tinha receio de que atrapalhasse os estudos. (...). Comecei a ir com ela e conheci Awatef e Imen.
Eu  ia  com uma amiga,  depois  conhecemos  todas  as  outras  e  nos  tornamos  como irmãs:  em
qualquer evento ou festa estamos sempre juntas.

 Voz narrador  Gianpaolo (em italiano):  Além de se  dedicarem ao artesanato,  estas  mulheres
recebem noções de saúde, higiene e cultura geral. Encontrar novas amigas é também uma ocasião
para  conversarem  sobre  questões  familiares,  e  um  modo  para  dialogarem  sobre  fé  cristã  e
muçulmana.

Awatef Klada, formadora Koz Kazah Foundation (mulher - em árabe):  (...) Conto uma coisa que
aconteceu ontem: chegou aqui uma mulher cristã e me perguntou se podia contar uma coisa para
todas. Ela se colocou no meio da sala e disse que estava grávida, que não conseguia ter filhos, mas
que, finalmente, estava grávida. (...) Uma mulher muçulmana lhe disse: ‘se você se sentir cansada
e precisar de ajuda, me chame para lhe ajudar’.

Voz  narrador  Gianpaolo (em italiano):  Muitas  mulheres  chegaram  em Koz  Kazah  através  das
próprias filhas. 

Mãe de Alaa e outra participante (mulher - em árabe): Nós somos muçulmanas, mas vivemos com
muitas  outras  mulheres  cristãs  que  são  nossas  amigas.  Também as  nossas  filhas  têm amigas
cristãs. Somos realmente irmãs. Não existem diferenças entre nós. 

Voz narrador Gianpaolo (em italiano): As atividades em Koz Kazah geraram um círculo virtuoso
baseado no amor mútuo. As mulheres ajudadas pela fundação, por exemplo, ajudam toda semana
as Irmãs da caridade, cuidando dos idosos mais necessitados. 

Awatef Klada, formadora Koz Kazah Foundation (mulher- em árabe):  Queremos demonstrar às
mulheres que participam das nossas atividades que, embora tendo pouco, existem pessoas que
tem menos do que elas, a quem podem doar alguma coisa. Doar não significa apenas dar dinheiro:
podemos nos esforçar para ajudar o próximo.  (…)  Aqui  não temos só cristãos,  mas todas as
pessoas que as irmãs encontram pelas ruas. (...) Esta atividade mudou completamente o conceito
de doação destas mulheres porque, na cultura local,  se doa alguma coisa apenas em troca de
dinheiro.

Voz narrador Gianpaolo (em italiano): E por que limitar-se a Shubra? Agora existe a ocasião de
expandir as atividades em outros bairros: já tiveram início os trabalhos em um edifício na região
de Fagalla, no Cairo. 

(música)
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3. TINKU KAMAYU. AS MULHERES DOS FIOS DE LÃ - ARGENTINA

Maria: E das mulheres do Cairo vamos conhecer agora um grupo de mulheres indígenas do
Norte da Argentina, aos pés dos Andes, uma região de cultura quechua. É um projeto com mais de
40 anos de trabalho e de esperança.

TINKU KAMAYU, Santa Maria de Catamarca (Argentina) (música)
TINKU KAMAYU juntos para trabalhar / Cooperativa de trabalho de mulheres descendentes de 
indígenas

Margarita  Ramirez,  diretora  do  Tinku  Kamayu (em  espanhol):   Sou  descendente  do  povo
calchaquí: o pai do meu bisavô era um cacique, chefe de uma tribo. Durante a crise de 2001 havia
uma grande pobreza no país; as pessoas não encontravam trabalho. Entre as várias formas de
pobreza,  impressionou-me  ver  um  grupo  de  mulheres  com  muitos  problemas:  não  eram
benquistas; se saíam de casa, não eram consideradas. Isto acontece porque temos uma cultura
machista, segundo a qual a mulher não deve sair de casa. Eu sentia que esta era uma grande
desigualdade.  Fiz  uma  proposta  a  oito  mulheres  e  lhes  disse:  'Se  temos  tantos  problemas
econômicos, por que não começamos uma atividade têxtil?’

María  Condori,    Tinky  Kamayu (em  espanhol):  Tinku  Kamayu  em  língua  quechua  significa:
‘reunidos  para  trabalhar’.  Aqui  me  senti  valorizada  como  mulher.  Margarita  sempre  nos  diz:
‘Vocês não devem se sentir superiores ou inferiores a ninguém, vocês são empresárias!’

María Ramírez,   Tinku Kamayu (em espanhol): No primeiro dia em que cheguei aqui só chorava; à
tarde ia embora chorando porque não sabia fiar, não sabia fazer nada. Aquilo que encontro aqui e
que me consola é o fato de sentir que somos valorizadas. 

Uma mulher (em espanhol): Sentimos sobretudo que existe acolhida, que somos valorizadas como
mulheres, como mães e esposas.  

Margarita Ramirez, diretora   Tinku Kamayu (em espanhol):  Hoje, Tinku é uma cooperativa com 14
operárias e o nosso desejo – embora sejamos um grão de areia – é contribuir para a construção de
um mundo melhor. Temos como objetivo o resgate das nossas origens ancestrais; dizemos: por
que não voltar  à  cultura do trabalho dos  nossos  antepassados  que era tecer,  fiar.  É  isso que
restitui a nossa liberdade. 

Uma mulher   (em espanhol):  Fazemos  as  roupas  com material  100% natural.  Compramos  dos
produtores que moram nas montanhas e que vêm aqui para vender a lã de  ovelha e de lhama. 

uma mulher (em espanhol): Trabalhamos com produtos naturais, e para tingir usamos  cascas de
nozes, de cebolas e de Jarilla, uma planta medicinal.

Margarita Ramirez, diretora   Tinku Kamayu (em espanhol):  Sentimos uma imensa alegria porque
podemos transmitir a nossa cultura através deste trabalho com o fio. 

María Condori,   Tinky Kamayu (em espanhol): Aconteceu algo muito grande na minha vida: Tinku
me deu tudo, restituiu-me a vontade de viver, de me respeitar como mulher, a me valorizar e
também ser valorizada. E isso ninguém me tira. (música)
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4. UMA VIAGEM DE NÚPCIAS ORIGINAL 

Ryan: A história que veremos agora se intitula: “Uma viagem de núpcias original”. E isso diz
tudo. Vejamos.

Cristian (em inglês):  Nós nos conhecemos no ano passado durante a Semana Mundo Unido, na
Índia (música) e num certo momento, olhando para ela disse a mim mesmo: é ela!

Elaine (em inglês):  Cristian é da Romênia e eu sempre vivi na Índia, sabia que seria um desafio,
mas  foi  fascinante.  Experimentamos  diariamente  a  diversidade,  mas  também  encontramos  a
unidade.  

música

Elaine: Nós nos casamos e depois...a lua de mel

Cristian  : No encontro de 1º de Maio em Loppiano, uma manifestação juvenil, ouvimos o vídeo 
mensagem de Wael, diretor da Caritas Jordânia… 

do vídeo de Wael Suleiman - Loppiano, Incisa Valdarno, Italy 1 May 2016 (em italiano): Por favor, 
venham ao Oriente Médio para nos ajudarem…

Cristian: Ele disse: venham conhecer a situação. E nós ..

Elaine: fomos 

Cristian: como se nos tivessem chamado

música

Cristian:  Víamos na televisão os campos de refugiados e pensávamos que ficaríamos em uma
tenda… mas muitos refugiados estão na cidade, e a Caritas provê às suas necessidades imediatas.
Neste  ponto  nos  sentimos  um  pouco  desorientados:  o  que  podemos  fazer  concretamente?
Entendemos que não estávamos ali para nós mesmos. (música) Acordávamos por volta das seis da
manhã e às dez para sete íamos para Zarqua.

Elaine: e chegávamos lá às 7.30 

Cristian: O que fazíamos concretamente? Ficávamos com as crianças,...

Elaine: Fazíamos atividades manuais, jogos interativos, que ensinam e divertem ao mesmo tempo.

Cristian: Naturalmente Elaine dava aula de yôga para as mulheres refugiadas. 

Elaine: Dei estas aulas pensando que elas vêm de uma situação de estresse, de desorientação. Os
exercícios de respiração e posição de yôga ajudam. Elas aprendiam e podiam repetir em casa. 

Cristian: E vivemos a nossa lua de mel:  ajudamos os outros mas isso ajudou … 

Elaine: no nosso relacionamento 

Cristian: no nosso relacionamento 

Maria: Hoje é o aniversário de Cristian. Parabéns! 
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5. O PROFESSOR ARDJAN – ALBÂNIA 

Maria: Agora vamos para a Albânia  conhecer o sonho de um homem, um professor que fez
uma escolha difícil para servir o seu país.

Locutor
Shqipëri! “Terra das águias” é o antigo nome da Albânia. 
(música)
Situa-se  na  península  balcânica,  com  vista  para  o  mar  Adriático.  Os  pais  de  Madre  Teresa
nasceram aqui.  No século passado,  a  Albânia  viveu durante  mais  de 40 anos  sob um regime
ditatorial, com grandes sofrimentos para a população. Quando este período terminou, começou
uma migração  em massa  que  continua até  hoje.  Atualmente a  população  é  de  3  milhões  de
pessoas e são cerca de um milhão e meio os emigrados albaneses do mundo.
(música)

Dajana Olaj, estudante em  Bogë (em albanês): Esta é Tirana, a capital, e nós vivemos na região
das altas montanhas. 

Pjeter Ulaj, nonno (em albanês):  A escola da nossa aldeia foi construída em 1928 e eu também a 
frequentei durante 4 anos.

Anila Pekmezi,    Diretora Escolas de Xhaj e Bogë (em albanês):  Na Albânia existem várias áreas
ainda  não  bem  desenvolvidas,  como  a  nossa,  nas  montanhas.  O  trabalho  diário  dos  nossos
professores é muito importante para o futuro das crianças que vivem nestes lugares.

ARDJAN ULAJ, Professor em Bogë (em albanês): Sou casado e tenho três filhos, duas meninas e
um menino.  Sou professor.  Qual  foi  a  minha escolha?  A de ensinar  numa aldeia ao  norte  da
Albânia, onde as possibilidades são menores em relação às regiões urbanas. 
Quando optei  por  isso? Durante os  anos  1997-98,  quando a minha Albânia vivia  no caos  e a
situação era muito precária.  Todos os meus coetâneos, os meus colegas,  iam embora dali.  Eu
tomei uma decisão diferente, preferi permanecer e servir o meu país para dar a possibilidade de
um futuro melhor e uma esperança. Uma decisão difícil? Certamente que sim, se penso nos meus
coetâneos que vivem hoje em Milão,  em Londres e que,  com um salário mais alto,  têm mais
oportunidades do que aquelas que posso oferecer aos meus filhos.

Robert Ghegaj, estudante em Bogë (em albanês):  Tenho 12 anos e gosto muito de frequentar a
escola.

Klevisa R.  Rakaj,  estudante  em Bogë    (em albanês): Vou para a escola com alegria porque o
professor Ardjan é muito capaz.

ARDJAN ULAJ, Professor em Bogë (em albanês): Trabalho nesta pequena escola, com cerca de 40
alunos e ensino matérias científicas: matemática, física, química, biologia. É difícil, mas tento fazer
da melhor maneira possível. Qual é o meu sonho? Gostaria que neste lugar, com esta natureza tão
linda,  houvesse  um  desenvolvimento  turístico.  Espero  que  com  o  trabalho  e  algum  projeto,
consigamos  realizar  algo  de bom. Vivi  momentos  difíceis,  cheios  de obstáculos,  mas sou feliz
porque  conseguimos realizar coisas boas para a comunidade. Obrigado.
(música)
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Ryan: Muito bela para mim esta história de Ardjan. 

6) ARRISCAR-SE PELA PAZ -  JORDÂNIA

Ryan: Em agosto estive na Jordânia com outros jovens. Muitas vezes ouvimos histórias e
números na TV, mas ali aprendi e descobri que as pessoas que encontrava eram iguais a mim,
como a minha família. E agora não são mais distantes, pelo contrário.

Salam, Iraque (em árabe): Vivíamos em uma  casa com oito cômodos e cada filha tinha o seu
quarto.  Inesperadamente nos encontramos morando em um trailer de três metros quadrados.
Mas que vida é esta?  

 

Sameh,  Iraque (em  árabe): Tínhamos  uma  empresa  e  éramos  profissionais  autônomos,  mas
quando o Estado Islâmico ISIS atacou, fugimos sem pegar nada.  

Locutor (fem.):  As histórias de Salam e Sameh são duas das muitas que tocaram o coração e a
mente do grupo de jovens que se encontrou em Madaba, Jordânia, no mês de agosto. Muitos
estavam ali pela primeira vez, vindos da Europa, Oriente Médio, Estados Unidos, Argentina e Nova
Zelândia. Viveram 12 dias em um campo que, seis meses antes, tinha acolhido 114 refugiados
iraquianos. 

Áine, Irlanda (em inglês): É incrível estarmos alojados onde viveram as famílias dos refugiados. (…)
moramos aqui em três: Haggar do Egito,  Lina da Alemanha e eu (…) Na parede perto da minha
cama tem dois pequenos desenhos tirados de uma caixa de cereais. 

Anna, Itália (em italiano): Muitas vezes se diz que os jovens não fazem nada. Talvez sejam pouco
considerados.  O fato de estar  na Jordânia,  com pessoas de todas as nacionalidades, é porque
acredito que o que está acontecendo é importante.  

Locutor  : O que pode acontecer quando um grupo de jovens do Oriente Médio e da Europa se
encontram diante de uma realidade tão complexa e cheia de dramas? 

Sören, Alemanha (em inglês): Tinha medo que aqueles do Oriente Médio me culpassem por eu ser
um jovem ocidental, que veio aqui para ajudar (…) Ao mesmo tempo eles temiam que não nos
interessássemos por eles, (…) que seríamos frios, distantes. (…) No final vimos que estes temores
não tinham razão de ser.

  

Pascale, Lebanon (em inglês): O meu país está sofrendo com esta situação e é difícil ser objetivos
(…) Creio que este intercâmbio cultural é muito importante. Sempre aprendo alguma coisa nova.
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Mohammad  ,    Palestina (em árabe):  Há compreensão e harmonia entre nós. Parece até mesmo
que “devia ser assim”. Um completa o outro e é bom e divertido trabalhar juntos.

  

Locutor  : Host-spot é o nome deste projeto promovido por 10 organizações não governamentais
de  9  países  e  financiado  pela  Comissão  Europeia.  A  Caritas  Jordânia  teve  um  papel  vital  na
organização. Sameh e Salam, que conhecemos antes, trabalharam como cozinheiros para os 55
jovens presentes.  

Dina, Jordânia   (em inglês): Pensávamos que era um gesto significativo ter pessoas que viveram a
guerra e enfrentaram dificuldades para chegar aqui. Uma ocasião para conhecê-los e aprender
deles, que se tornaram parte integrante do projeto. 

Locutor  : A visita a famílias sírias e iraquianas, que esperam os documentos para irem a outros
países, foi uma experiência profunda. Pessoas que até aquele momento eram apenas números
nos noticiários, tornaram-se, aos poucos, amigos que tinham nome e rosto.

Marisol, Espanha (em espanhol): Quando chegamos (...) a mulher estava toda coberta com o véu,
víamos apenas os olhos. Aos poucos começamos a fazer perguntas, tentando conhecer os sonhos
das  crianças,  por  exemplo  (…)  começamos  a  desenhar  com elas.  Foi  como se  os  muros  e  as
barreiras começassem a desmoronar; nos aproximamos mais; a mãe sentiu-se mais à vontade e
nos contou como chegaram ali. (…) Sentimos a sua dor. (...) Depois ela tirou o véu e me beijou (...)
Era como se fosse distante no início, mas depois quase como se ela fosse nossa mãe ou alguém
que se conhece há muito tempo (...) Para nós não são mais histórias distantes.

Locutor  : Por  toda  parte  tem  muito  o  que  fazer, e  as  ideias  se  transformam  em  atos  de
solidariedade e sinais de compreensão.  Muitas das vítimas da crise dos refugiados são crianças.
Todas  as tardes,  em duas escolas diferentes, fazíamos atividades para as crianças das famílias
sírias e iraquianas. 

Shurouk, Jordânia (em inglês):  Hoje estamos em um jardim de infância. (…) Estamos aqui para
acender um sorriso nos seus rostos, felicidade nos corações, ainda que por um breve momento.

Locutor: Muitas vezes a mídia transmite informações parciais sobre os conflitos no Oriente Médio
e sobre os  refugiados  em geral.  Estes  jovens querem compartilhar  sem filtros as  histórias,  os
rostos e as esperanças das famílias obrigadas a deixarem o próprio país. Começou assim uma
campanha de informação nas redes sociais. 

Massimiliano, Itália (em italiano): O sentido desta viagem é dar continuidade, dar um futuro a
esta nossa experiência (...) fazer com que as pessoas conheçam, informar as pessoas  (…) sobre
uma realidade que deveria ser mais conhecida e mais  mais próxima das pessoas.
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Kristóf, Hungria (me inglês): Quase todas as minhas fotos são de momentos felizes, pessoais  (…)
estas fotos,  vistas  na Europa,  podem fazer com que se sintam mais próximos destas  pessoas:
brincam como as nossas crianças  (…) Esta foto é vida e diz muito sobre esta família cheia de
esperança. 

Wael   V.  Suleiman,  Diretor  Geral    Caritas  Jordânia   (em árabe): Os  nossos  olhos  veem guerra,
destruição,  morte,  ódio,  violência,  conflitos e divisões.  Mas o coração vê o futuro:  uma única
família humana sem pobreza, fome, ódio. O  futuro é como um maravilhoso mosaico. (…) Não
sabemos quando se tornará realidade,  mas estamos trabalhando para isso e temos a intenção de
continuar até que se realize.

Ryan: Uma frase que permaneceu em mim depois que estive na Jordânia foi a de uma mãe
que sofreu muito.  Ela nos disse: “Devemos sempre manter viva  a esperança.  Se perdemos a
esperança, perdemos vida”.

7. BRUNO VENTURINI

Maria: Agora queremos falar sobre uma pessoa que muitos de vocês conheceram, Bruno
Venturini. Nos últimos trinta anos ele também esteve muito próximo a Chiara Lubich. 
Bruno faleceu no dia 2 agosto passado.  Aqui ao meu lado está Franz Coriasco, jornalista, que,
como muitos, conheceu Bruno ainda jovem. Olá Franz!

Franz  : Expressar com palavras quem foi Bruno é como tentar mostrar o mar usando uma lata de
sardinhas. Além disso, ele mesmo era de poucas palavras… Para todos aqueles da minha geração
que tiveram a sorte de conhecê-lo, acho que Bruno foi ao mesmo tempo um pai, um amigo, e um
irmão mais velho. Certamente íamos encontrá-lo quando tínhamos dificuldades: NÃO porque ele
tinha a  solução,  mas  porque,  bastava  conversar  com ele  para  vermos  tudo mais  claramente.
Porque para  ele  era precisamente e  somente naquele  juntos  que a  vida e  as  suas  incertezas
podiam encontrar um sentido e, neste caso, fazer despontar um pouco de luz. 
Bruno não era um "solucionador de problemas" e nem mesmo um "confessor", no sentido clássico
do termo: era aquele a quem nos dirigíamos com a certeza de sair dali com uma visão mais ampla
e  o  coração  mais  sereno.  De  modo  que  nos  despedíamos,  sentindo-nos  sempre  em  dívida,
sabendo que tínhamos recebido muito mais do que dado; mas era sempre ele que agradecia,
como um campeão olímpico em gratidão, em modéstia e em doação de si que sempre foi. 
Apenas em seus últimos dias tive a impressão de intuir o quanto essas qualidades não eram um
dom genético, mas no máximo um fruto adquirido com dificuldade, e sem nunca declarar o preço:
naquele  seu  contínuo  desaparecer  continuando  a  estar  presente,  naquela  sua  simplicidade
conquistada sempre com a anulação de si mesmo. Nesse sentido, eu acho que foi o mais mariano
dos homens que conheci  e, naquela que Chiara chamava de "a arte de amar", Bruno foi para
muitos de nós um mestre inigualável e, ao mesmo tempo, o mais humilde dos campeões. Creio
que este breve vídeo que verão agora, filmado durante um jantar, expresse um pouco tudo isso.

Franz Coriasco (em italiano): Uma vez lhe perguntamos o que pensava, como você gostaria de ser
lembrado  e  você  disse:  Gostaria  de  desaparecer!  Confirme esta  sua  afirmação  ou  a  explique
melhor…
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Bruno  Venturini (em  italiano):  Sim,  porque  é  uma  consequência  daquilo  que  sinto  neste
momento:  se  alguém sente  que  é  um fracasso,  o  que  você  quer,  é  melhor  que  desapareça!
Confirmo certamente, sim! 
Aquilo que me incomoda muito é o protagonismo, afinal… e existe também entre nós, às vezes o
encontramos, por isso… Talvez eu não consiga, mas o fato de desaparecer não vale só para depois,
mas também para agora. O fato é algo até simples: depois de todos estes anos com Chiara, etc.
agora realmente você não conta! (…) Não é fácil, digo a verdade! Algumas vezes me sinto mal,
algumas vezes eu gostaria… mas no fim fico contente, me alegro pelos outros… Mas é isso…Mas a
experiência que fiz também este ano, no período das férias, a um certo ponto, não sei, por causa
de uma situação externa, eu senti um abatimento físico, psicológico… e num certo momento me
levou a pensar: Mas o que está acontecendo?! Como se, de repente, estes quase 90 anos viessem
em evidência e me fizessem sentir todo o peso. Então pensei: mas é assim, não é?! Siga em frente!
Você não tem mais as forças de antes, não tem mais as capacidades… tudo bem! Faz parte da vida,
não é? Perder tudo, substancialmente. E senti que estava se realizando aquela coisa que Jesus
sempre  me  pediu  e  que,  de  certo  modo,  eu  lhe  dei...  Não  consigo  explicar,  mas  foi  uma
experiência esplêndida. 
Lembro-me  que  em  certos  dias  não  conseguia  nem  mesmo  me  mexer,  estava  realmente
quebrado… finalmente consegui dizer a Jesus aquele “Sim” que lhe havia pronunciado 60 anos
atrás’.(…) 
Pois bem… E percebo também que não é necessário fazer quem sabe o quê, mas “ser” sim! Fazer a
própria  parte,  viver  momento por  momento,  aceitando…(…)  para  dizer  que  quanto  mais  não
existo, mais sou…

Ryan: Obrigado, Bruno pelo seu exemplo.

8. AS MUITAS FACES DE UMA HISTÓRIA

Ryan: Agora  veremos  uma história  que  diz  como o  amor  recebido  de  alguém  supera,
também depois, as grades de uma prisão. E as pessoas se tornam companheiras de viagem.

Rosalba Ciocca, mãe de Patrizio:  Alfonso foi ótimo, sustentou o meu filho na prisão… Ele o ajudou
a entender que não serve roubar…! São anjos que estão ao nosso redor!

Patrizio Ciocca, ajudante pizzaria:  Um dia ele foi me encontrar na cadeia, em Rebibbia. Eu lhe
perguntava como estava o meu filho, porque eu não podia vê-lo todos os dias… Já tínhamos um
relacionamento bem familiar, ele é como um pai para mim… Infelizmente a vida é assim, às vezes
estamos bem, às vezes mal…, altos e baixos… 
O relacionamento antes era só entre nós dois, depois envolveu também o meu pai, a minha mãe
e também eles gostam muito de Alfonso. Agora somos muitos e isso é muito belo!

Alfonso Di Nicola, focolarino, iniciador do “Projeto Sempre Pessoa”:  Há 20 anos, um amigo me
deu  três  endereços  de  pessoas  que  estavam  na  prisão…  Eu  escrevi  para  elas  e  só  uma  me
respondeu: Giorgio. Eu lhe perguntei se gostaria de ser meu amigo e ele me respondeu: “Quem
dera! Fico feliz. É Deus que te manda”. Depois ele me pediu um favor: “Você poderia visitar a
minha mãe? Vá encontrá-la e lhe dê um beijo por mim”. 
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Esta senhora começou a chorar… “Eu estou morrendo, estou muito mal… Vejo que quer bem ao
meu filho, cuide dele”.
Contei tudo a Giorgio, que ficou muito feliz… Depois me disse: “Você poderia me fazer um favor?
Tenho um amigo que quer falar com você...”.  E sempre aparecia mais alguém. 
Outras  pessoas  quiseram me ajudar  nisso  e agora  somos  mais  de 30.  E  muitas  delas  são  ex-
detentos. Acompanhamos mais de 200 famílias. 

Anna  Del  Villano,  vice-diretora  da  prisão  Rebibbia   (Roma):  Criou-se  uma  parceria  com  a
associação  “Sempre  Pessoa”  e  por  isso  nós,  operadores,  podemos  informar-lhe  sobre  os
prisioneiros  cujas  famílias  têm  problemas  e,  em  seguida,  se  estabelece  um  circuito  muito
importante.  Isto  é  bom para  o  acompanhamento  fora  da  prisão,  pela  dificuldade  de  falta  de
recursos. O trabalho voluntário na prisão se desenvolve dentro dela. Essa é uma necessidade no
território, e este projeto dá uma resposta importante.

Alessandra D’Orazio  : Eu o conheço há 9 anos… Esteve sempre presente e foi importante para
mim. Todos os dias ele manda uma mensagem:  “Bom dia, Alfonso” … Eu lhe quero muito bem...
Até me emociono… é como um pai para mim!

Alfonso Di Nicola: Não conseguiria amar estas pessoas se, durante o dia, não parar para receber
de Deus a força para amar… deste modo o meu coração se aproxima do coração deles… 

Franco Lippera  :  Participei de um assalto à mão armada, porque eu sou um profissional e sei bem
o que devo fazer… Estou convicto de que aconteceu um milagre comigo, porque quando disparam
14 tiros é difícil pegar só dois ou três, no pé ou no lado… É assim que Deus se revela; não nos faz
entender as coisas por nós mesmos. Eu perdi  a família,  perdi  tudo, não me interessava nada:
encontrei Alfonso, que é um verdadeiro amigo! Quando ele vem aqui, fico contente porque com
gente deste tipo as pessoas não morrem de fome. Ma ele faz isso como um favor que faz a Deus!

Massimo Mallini,  finanziaria Renault,  voluntário Projetto “Sempre Pessoa”:  Neste lugar existe
uma grande variedade de sentimentos… É uma alegria poder dizer, uma vez que estão fora da
prisão, que voltaram a ser pessoas luminosas, verdadeiras. Contam as próprias histórias, falam das
suas esperanças, sucessos e no final surge uma grande história!

Marco Beraldi,  mecânico  motociclismo  :  É muito bom ter aqui dentro uma pessoa que é um
ponto seguro na vida e com quem podemos contar…, uma amizade verdadeira! Quero continuar
mantendo esta amizade quando sair daqui e espero que seja logo.
Quando sair daqui, de uma maneira ou de outra, quero fazer aos outros o que estão fazendo por
mim!

D. Roberto Guernieri, capelão Rebibbia  :  Uma das maiores derrotas que podemos testemunhar é
a  fragilidade... Isto nos persegue e atormenta, e nos leva a intervir lá como podemos... Mas o fato
de  penetrar  nessas  histórias,  nessas  situações,  nos  permite  acender  uma pequena  chama de
esperança…

Roberto Mirco, cozinheiro  : Pensava que a minha vida tinha acabado. A indiferença, o julgamento
das pessoas nos faz morrer lentamente... Mas ele me deu esperança, me deu a força, um novo
sentido para a vida e isso me leva a ajudar os outros. Talvez porque eu fiz um pouco de mal no
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passado...  Eu machuquei tantas pessoas, as fiz sofrer... Mas queria recomeçar...  Mas depois da
prisão as portas não se abriram mais ... Muitas pessoas até mesmo cuspiam em mim… 
Graças a Deus e graças a Alfonso, consegui abraçar o papa Francisco… Nunca teria imaginado…
Esta é a força da misericórdia de Deus que nos conduz…Sou feliz. Sinto que sou amado… 

Alfonso di Nicola  : Desde que comecei a querer bem a estes irmãos, a minha vida mudou, sinto a
plenitude. E gostaria de desejar isso a muitas pessoas! Um amor que nada pede e que dá tudo. E
isso basta! O importante é estar perto das pessoas, depois fazemos o que é possível para tirar os
espinhos.  Espero  que  sejamos  milhares  de  pessoas  a  tirarem  os  espinhos  destes  Cristos
abandonados.

Ryan: Esta história nos toca profundamente. Obrigado.

9.        DIALOGANDO COM MARIA VOCE (EMMAUS) E JESÚS MORÁN

Ryan: Neste momento queremos convidar Emmaus e Jesús para virem aqui. Sabemos que
vocês concluíram há pouco o encontro com os representantes do Movimento no mundo. Como
foi? 

Emmaus: Um bom grupo destes representantes está presente nesta sala, e agora, ouvindo estas
maravilhosas histórias do Collegamento, senti o desejo de agradecer a Deus, naturalmente, junto
com todos vocês, e pensei: mas, no fundo, são exemplos, concretizações de uma vida que existe
no mundo inteiro e que estes representantes - das Américas, porque é o primeiro de três grupos, e
da Oceania, depois virão outros dois grupos nas próximas semanas -, nos trouxeram esta vida,
histórias  de  vida,  histórias  de  ressurreição,  histórias  de  mudança,  histórias  de  pessoas  que
recomeçaram, que redescobriram a própria dignidade, que redescobriram a possibilidade de doar
aos outros, e que se empenharam e mudaram as coisas ao redor deles, mudaram a sociedade.
Eu dizia a mim mesma: isto é realmente grande, é grande! 
Depois, descobrimos juntos a raiz de toda esta vida, porque a raiz de toda esta vida, a única raiz
que dá a possibilidade de fazer emergir  esta vida,  é  Jesus crucificado e abandonado.  E nós  o
redescobrimos durante este encontro.
Fizemos a descoberta - a mesma que Chiara fez - que Jesus é a prova do amor de Deus pelos
homens. Por que podemos nos amar? Por que podemos amar os outros? Porque Deus nos amou,
e nos amou de maneira extraordinária, mandando até mesmo o seu Filho para morrer por nós,
para se tornar homem como nós, para morrer; homem como nós que significa também morrer,
sim, também morrer, porque também nós morreremos. Os homens morrem, também ele morreu.
Não só para morrer, mas também para passar todas as dores que a humanidade passa. Foi traído,
injuriado,  sentiu-se  falido,  humilhado,  despojado  de  tudo,  pobre.  Teve  todas  as  dores  da
humanidade, até aquela maior dor que Chiara sentiu como um chamado do amor de Deus por ela,
aquele amor que se expressou naquele grito: “Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?”,
aquele amor que chegou ao ponto de fazê-lo sentir que Deus estava distante. 
E quantos dos nossos homens, dos nossos coetâneos sentem Deus distante em tudo aquilo que
passam, em todas as dores que existem?
Nós temos a possibilidade de ir ao encontro deles e dizer-lhes: “Não é verdade que Deus está
distante, Deus está aqui nesta dor, porque ele também passou por esta dor. Deus está aqui, Deus
está aqui”. Portanto temos a possibilidade de encontrar Deus nestas dores, de abraçar este Deus
abandonado, este Deus que se fez homem. Portanto, em Jesus abandonado temos a possibilidade
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de ser homens até o fim e de participar da sua divindade, porque Chiara definiu Jesus abandonado
como “uma janela”,  uma janela que dá a Deus a possibilidade de ver o homem, e que dá ao
homem a possibilidade de ver Deus. Por quê? Porque ele é homem, é “o homem”, o homem da
dor, o homem dos refugiados, o homem de tudo o que vemos no mundo: ele é este homem.
Portanto Deus vê este homem em Jesus abandonado.
E, ao mesmo tempo, ele é Deus, porque é o Filho de Deus que se fez homem. 
Portanto nós, homens, podemos, através dele, encontrar-nos face a face com Deus. E isso em
todas as circunstâncias.
Nós saímos deste encontro com este grande tesouro que recebemos. E sabemos que não só estas
80 pessoas presentes aqui nesta sala voltarão às suas regiões com este amor, mas também todos
vocês que estão nas regiões possuem este amor, todos aqueles que seguiram Chiara fizeram esta
descoberta, todos aqueles que conheceram este carisma fizeram esta descoberta. 
Portanto esperamos que deste amor a Jesus abandonado se descubra a possibilidade de viver com
Deus em todas as circunstâncias. 
Parece-me que esta é a síntese.

Maria: Obrigada. E qual é a sua impressão, Jesús? 

Jesús: Eu tenho pouco a dizer depois disso! E sobretudo depois de todas estas experiências tão
fortes. Tenho em mente aquilo que o Papa Francisco disse aos jovens, neste verão, em  Cracóvia: o
grande dom do Pai à humanidade é Jesus, portanto uma pessoa, um homem que é Deus, como
Emmaus  disse,  que  tomou  sobre  si  todas  as  nossas  coisas,  que  se  fez  homem  até  o  fim,
seriamente, que assumiu... justamente: os refugiados, os carcerados, a violência… tudo isso. E o
dom do Pai ao Filho é a ressurreição. 
Eu creio que esta história de amor é a única que faz com que Deus hoje seja credível, portanto
devemos continuar contado esta história com a nossa vida. 
Tocou-me muito o que vimos hoje, e o que nós podemos fazer? Fazer um favor a Deus. Isso me
pareceu maravilhoso. O que nós fazemos nesta história? Continuando a contar esta história, esta
história de amor, fazemos um favor a Deus. 

Maria: Obrigada.

10. CHIARA LUBICH: JESUS   ABANDONADO E O MUNDO UNIDO

Ryan: Para mim este é um dom muito belo, porém podemos pensar que seja – em inglês se
diz “a drop in a bucket” - uma gota no mar. Gostaria de ouvir o seu pensamento sobre isso.

Emmaus: Em relação a isso eu acho que podemos ouvir o pensamento de Chiara, porque  Chiara
dá uma resposta aos jovens que lhe fizeram a pergunta: "Mas quem é Jesus  abandonado?". E
Chiara o explica, fala de todos os lugares nos quais ela o encontra. Depois diz: pode parecer que
fazemos pouco, pode parecer que fazemos pouco. E eu entendo este modo de dizer: mas no
fundo o que é? Uma gota d'água no mar.  Sim, ajudamos alguns refugiados que encontramos,
demos vida a alguns presos que conhecemos. E todos os outros? E todos os outros? Isto pode
acontecer. 
Mas eu acho que, como Chiara nos dirá, devemos ter a certeza de que colocamos neste pequeno
particular uma centelha de divino porque é Deus que age, não somos nós. Portanto nós colocamos
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ali,  naquele  particular  uma  centelha  de  divino,  e  esta  centelha  de  divino  necessariamente
explodirá, porque Deus é explosão. Portanto não é uma gota no mar; pode até ser uma gota no
mar mas será aquela gota que transformará o mar, que é a capacidade de enxugar o mar um
pouco por vez, um pouco por vez.
Portanto com coragem! Mas deixemos que Chiara mesma nos diga isso, encorajando-nos com a
sua mensagem final.
Repito: é um encontro informal de Chiara, portanto não é algo publicado. Ela encontra alguns
jovens que lhe fazem uma pergunta e dá a eles a sua mensagem. 

Un Gen: […] o que você sente dentro? 
[…] O que Jesus abandonado representa para você agora?

Chiara: É uma realidade enorme, porque de certo modo é toda a vida do focolarino, do gen, é o
segredo.  […]  porque  o  mundo  está  saturado  de  consumismo,  secularismo,  materialismo,
hedonismo e “ismo” e “ismo” e “ismo”. Devemos vencer o mundo, que também está dentro de
nós: estamos apegados às coisas, às pessoas, à família, à pátria, ao estudo... São coisas que nos
bloqueiam, isto é, estamos sufocados por todos estes “ismos” que nos rodeiam.
[…] Jesus abandonado está em todas estas dores, nestes obstáculos: “Sinto-me bloqueado, não
consigo mais sorrir aos outros gen!”. É Jesus abandonado! Abraça aquele bloqueio, pois também
Ele o sentiu... “Meu Deus, por que me abandonaste?”1. Mas, depressa: “Nas tuas mãos Senhor...”2,
e se desbloqueou logo.
Ou: “Estou com muito medo”; “Estou desanimado, perdi a força de vontade!”. Mas Jesus parecia
inclusive desanimado, pois até aquele momento conseguiu viver com realeza sobre a cruz, porque
nos deu a sua mãe, perdoou os assassinos; são ações à altura de Jesus. Mas depois parece um
fracassado, um cansado, um fraco. Parece, mas é que a sua provação foi imensa! Provavelmente o
inferno desabou em cima Dele. E assim, se sentiu enfraquecido: “Por quê? Como diríamos nós em
certas provações! Todavia acrescentou logo: “Em tuas mãos Senhor...”.
Devemos  abraçar  Jesus  abandonado  logo,  resolver  tudo  o  que  nos  bloqueia,  superá-lo,  para
estarmos ressuscitados dentro e ter o Ressuscitado entre nós, para levá-lo aos jovens, e abrir
caminho ao Reino dos Céus.
Depois, descobrimos que Jesus abandonado está também nos outros, porque também os outros
sofrem. Talvez alguém seja órfão […],  devemos amá-lo, sermos seu pai, sua mãe. Outro talvez
esteja desesperado; outro se sente atraiçoado, fracassado, divorciado, só, prisioneiro. Devemos
amar  a  todos  para  tirar-lhes  esta  dor.  O  mal  alheio  é  meu.  Devo  pegá-lo  por  amor  a  Jesus
abandonado que vejo neles.
Existem também todas estas barreiras, tensões, guerras entre leste e oeste, dificuldades entre
Norte e Sul, entre gerações, raças. […] devemos trabalhar para superar tudo isso.
Por  isso,  reconhecer  Jesus  abandonado  não  só  nas  provações,  mas  também  em  todas  estas
divisões. Dizem-lhes: “Mas vocês são fanáticos! Onde vão buscar um mundo unido? Não veem?
Existe o terrorismo, a guerra (agora inventaram as guerras estrelares), uma porção de coisas, os
armamentos... O que desejam?”.
Mas não é verdade! Dizia antes, e repito porque para vocês é importante, que tempos atrás o
problema ecológico não existia. Vocês são jovens e acham que sempre existiu este problema. Não

1

Mt 27,46
2 Lc 23,46
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existia  nada!  Ninguém falava  disso.  […]  Agora  se  tornou um problema,  criou-se  uma opinião
pública. Todos querem lutar, inclusive eu, pelo problema ecológico, pois estragam a natureza que
nos foi criada por Deus. O homem não pode mais morar nesta terra, tornou uma coisa impossível.
Mas por que isto? Foi  porque existiram os primeiros que começaram a pôr o dedo na ferida.
Depois vieram os segundos, depois fizeram pequenas ações. Talvez tenham ido limpar um bairro e
depois fizeram, não sei, um abaixo-assinado contra Chernobyl3 ou contra qualquer outra coisa
desse tipo. Assim, devagarzinho surgiu um movimento ecológico, de forma que todos sentem o
problema, da América à Áustria, à Alemanha, à Itália. Agora formaram-se partidos: os “verdes”,
por exemplo, pelo movimento ecológico.
Para dizer que se nós lutamos por um mundo unido e fazemos pequenas ações, que parecem uma
coisa de nada diante falta de unidade que há no mundo, das guerras, […] vocês pensarão que não
fazem nada, mas ao invés, criam a opinião pública, até que todos concluem: “Mas talvez esteja
certo lutar  por um mundo unido,  pois  agora ou nos unimos ou morreremos”,  já que existe a
bomba atômica. Como dizia Foco4: “Ou nos unimos, ou pereceremos, morreremos todos”.
Como agora entrou o movimento ecológico, por isso como homens, nós sentimos que é justo,
enquanto antes não existia sequer o nome, do mesmo modo o ideal do mundo unido entrará,
entrará nos corações e abrirá caminho. Os jovens tomarão sempre mais o seu partido, por ele
lutarão. Ficarão escandalizados quando virem duas pessoas brigar ou os negros contra os brancos
ou as gerações entre si, talvez os jovens contra os velhos, pois se criou uma mentalidade, uma
opinião pública. E esta se infiltra, abre caminho e é Jesus que pode avançar. (Aplausos)5.  
[…]

11.    CONCLUSÃO

Maria: E com estas palavras de Chiara nos despedimos.
Ryan: Para maiores informações sobre os projetos que apresentamos ou para proporem

outras histórias, acessem o site ou a página facebook: Collegamento CH.
Maria: E o próximo encontro será no dia 19 de novembro de 2016, às 20h.
Ryan: Obrigado a todos, e até o próximo CH!
Maria: Até breve!

3

O desastre de Chernobyl – nas primeiras horas da manhã de 26 de abril de 1986, a central nuclear de Chernobyl, na Ucrânia,
(que, na época, fazia parte da União Soviética) explodiu, gerando o maior acidente nuclear já verificado. A explosão lançou
partículas reativas 400 vezes maiores do que a da bomba de Hiroshima (Japão), contaminando mais de 200.000 km quadrados
da Europa. É um dos dois acidentes classificados como catastróficos com um nível máximo da escala INES (Escala Internacional
de Acidentes Nucleares) da IAEA, (Agência Mundial de Energia Atômica) junto com o incidente na central de Fukushima Dai-
ichi , em março de 2011.

4 Igino Giordani (1894-1980), homem de cultura e um dos ‘cofundadores’ do Movimento dos Focolares junto com Chiara Lubich.
Veja também http://www.focolare.org/pt/chiara-lubich/chi-e-chiara/igino-giordani/ 

5    De uma resposta de Chiara Lubich em um encontro com as Escolas Gen 2 - Loppiano, 16 de maio de 1987.  
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https://it.wikipedia.org/wiki/Scala_INES
http://www.focolare.org/pt/chiara-lubich/chi-e-chiara/igino-giordani/
https://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_di_Fukushima_Dai-ichi
https://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_di_Fukushima_Dai-ichi
https://it.wikipedia.org/wiki/IAEA

