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1. ABERTURA E SAUDAÇÕES  
 
Patrik Hrmo: Boa noite, boa tarde a todos daqui de Rocca di Papa! Estamos felizes por vivermos 
juntos este Collegamento CH. Cumprimentamos todos os presentes aqui nesta sala e também todos 
vocês que nos acompanham pela internet, em grupos pequenos ou grandes, e também vocês que 
nos acompanham sozinhos. 
Eu me chamo Patrik, sou da Eslováquia. Sou um seminarista e neste período estou fazendo uma 
experiência de vida comunitária junto com outros seminaristas e sacerdotes de vários lugares do 
mundo.  
 Maria Laura Apostolo: Olá a todos! É uma grande emoção viver este momento com vocês! Sou 
Maria Laura, do Sul da Itália e tenho 17 anos. Terminei há pouco o ensino médio e estou me 
preparando para o vestibular. O meu sonho é ser médica. 
Carlotta Raimondo: Olá a todos e bem-vindos a esta sala que se alarga ao mundo inteiro. Sou 
Carlotta, tenho 23 anos e sou do Sul da Itália, mas moro em Milão há cinco anos, onde estudo Arte 
Dramática. 
Luigi Muraca: Sou Luis, tenho 16 anos, vivo e estudo perto de Roma. Cumprimento as comunidades 
e todas as pessoas que nos acompanham no mundo inteiro, e convido todos a enviarem as suas 
impressões, saudações por email no endereço collegamentoch@focolare.org , através do 
WhastApp, no número +393428730175 o Facebook na página do CollegamentoCH.... 
Já recebemos uma mensagem da Patagônia onde nos dizem que, apesar da neve, da chuva e do frio, 
estão aqui conosco. Antes do Collegamento recebemos este breve vídeo de saudações dos nossos 
amigos de Porto Rico. 
 
Um jovem: Olá a todos! Uma saudação de Porto Rico! Somos um grupo de 20 jovens, e nos reunimos 
aqui depois da Mariápolis …. (canção) Tchau! Sempre uno! (Aplausos) 
 
Luigi: Agradecemos de coração aos nossos amigos de Porto Rico, e cumprimentamos outra 
comunidade que está conectada ao vivo de Loppiano, na Toscana, a primeira Mariápolis 
permanente do Movimento dos Focolares. Ali vamos falar com André. Olá André, você me ouve? 
 
André Cardinali: Olá Rocca di Papa, uma saudação de Loppiano! Como veem estou aqui ao lado de 
Emmaus. Nestes dias, pelas ruas da Mariápolis, se respira um clima de alegria, de festa, pela 
presença de Emmaus, Jesús e alguns membros do Centro da Obra. Vocês podem me ver ao lado de 
Jesús, a quem passarei a palavra para uma saudação. 
 
Jesús Morán: Olá a todos! Como veem estou aqui ao lado de Emmaus, e viemos com alguns 
representantes do Centro da Obra para vivermos alguns dias aqui em Loppiano, uma semana muito 
intensa, com um calor de matar! Mas muitos felizes por tudo aquilo que vivemos, enfim, nos 
alegramos com Loppiano, esta cidade sobre o monte. Obrigado, tchau! 
André: Obrigado, Jesús. 
 
2. LOPPIANO - ESCOLA LORETO: VAMOS PARA A ESCOLA… A FAMÍLIA INTEIRA 
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 André: E como estamos em Loppiano, gostaríamos de apresentar esta Mariápolis a vocês. Aqui 
estão algumas famílias de vários lugares do mundo, que vivem aqui uma experiência especial, a  
Escola para as famílias, a Escola Loreto. Vamos ver juntos um vídeo. 
 
Nathalie, Filipinas (em inglês): No ano passado, inesperadamente, ele me disse: O que você acha de 
irmos passar um ano na Escola Loreto? Eu disse: sim, certo! 
Eugene, Filipinas (em inglês): Famílias do mundo inteiro vêm aqui para fazer uma experiência como 
casal. Então pensamos que seria bom vir!  
Música  
A coisa mais difícil para mim é o aprofundamento do relacionamento entre nós: quanto mais tempo 
temos para nós, mais nos conhecemos, e as dificuldades aparecem. Como, o que está acontecendo? 
Eu achava que já nos conhecíamos bem … 
Nathalie, Filipinas (em inglês): Num certo ponto isso criou um conflito entre nós, porque ele queria 
sempre ir para fora para fazer coisas para todo mundo. E eu sentia: "Sim, e a família?" 
Eugene (em inglês): As pessoas, a família, a comunidade daqui, nos ajudam a entender o que fazer, 
como resolver este tipo de problema familiar.  
Paul, Grã-Bretanha (em inglês): Saímos de Londres com a intenção de fazer uma verdadeira 
experiência de família, vir para Loppiano e ver se conseguíamos viver em uma comunidade, bem 
como na família, por exemplo, no sentido de educar os nossos filhos.... 
Elisangela, Grã-Bretanha (em inglês): Em Loppiano, valorizamos especialmente a espiritualidade, 
porque a espiritualidade é o que mantém este lugar vivo, que o torna tão especial: a espiritualidade, 
a escolha de amar um ao outro, superando as dificuldades. Isso é o que encontramos, e não há lugar 
no mundo onde não existem dificuldades. 
Paul  (em inglês): Essencialmente como Famílias Novas, temos a oportunidade de compartilhar o 
sentido da vida em comunidade e os valores desta comunidade.   
Van, Vietnã  (em vietnamita): O que me impressionou é a diferença de clima, de comida, de língua, 
de cultura... Mesmo a educação é muito diferente da nossa, no Vietnã. Em cada lição aprendemos 
muitas coisas novas e isso nos ajuda a educar melhor os nossos filhos. Nós os educamos com a 
cultura vietnamita, mas também segundo a cultura ocidental. Unimos essas duas culturas para 
encontrar a melhor forma de educá-los. 
Chau, Vietnã (em vietnamita): Quando eu comecei o meu novo trabalho aqui em Loppiano, 
apareceu um grande desafio. Minha renda não era suficiente para sustentar toda a família, para 
enviar nossos filhos para a escola. Recebemos ajuda de outras pessoas: da comunidade, da nossa 
família, dos amigos. Estou muito grato por este apoio de todos! 
Grigorii, Rússia (em russo): Não foi fácil decidir vir para cá. Foi preciso resolver uma porção de 
problemas, principalmente relacionados ao trabalho, como deixar a casa, como falar sobre isso com 
os nossos pais, parentes e amigos E outro momento muito importante, um verdadeiro milagre, foi 
conseguir fazer todos os documentos… 
Juliia, Rússia (em russo): Sim, é um milagre conseguir obter o visto da Rússia por um ano, 
especialmente para as crianças! Não queremos dizer que todos aqui são santos, mas este é 
realmente um lugar onde todo mundo procura amar o outro. Foi a primeira coisa que tocou o nosso 
coração e nos ajudou durante todo o ano. 
Grigorii, Rússia (em russo): Outra coisa importante é a abertura, a abertura que queremos 
compartilhar com nossos amigos na Sibéria, Rússia. Queremos agora dizer que é realmente possível 
viver com amor e na unidade. 
Eugene  (em inglês): Pode ser difícil pensar em voltar para as Filipinas ... 
Nathalie, Filipinas (em inglês): Mas eu acho que essa consciência de ter escolhido viver assim juntos, 
colocando Deus em primeiro lugar, muda as coisas. E sinto que nos últimos meses crescemos juntos, 
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especialmente no recomeçar. Quando brigamos, não leva muito tempo como antes para 
recomeçarmos. É mais fácil dizer agora 'vamos recomeçar, te peço desculpas'! 
Marzia, Loppiano (em italiano): Era novembro de 1975. Éramos um pequeno grupo de famílias 
italianas e também uma família internacional, e Chiara nos recebeu com muita alegria, com o 
coração aberto, (...). Ela disse: "Eu vi a família das famílias dos filhos de Deus!", profeticamente 
porque naquela época éramos muito poucos, mas nos anos que se seguiram, chegavam sempre 
mais famílias e em 1982 Chiara fundou a escola para as famílias. 
 
Legenda (em italiano): Desde 1982 milhares de famílias de todo o mundo passaram um período na 
Escola Loreto em Loppiano. 
 
 
Carlotta: Obrigada a estas famílias que nos contaram as suas histórias! Vamos nos coligar mais tarde 
com Loppiano. 
 
 
3. SEMANA MUNDO UNIDO: NÓS SOMOS A VIDA, A CORAGEM, A PAZ 
 
 
Carlotta: E agora outra notícia onde os protagonistas são os Jovens por um Mundo Unido: a Semana 
Mundo Unido. Uma semana no início de maio na qual os JpMU, através de atividades e 
manifestações, tornam visível a fraternidade.  
Luigi: Este ano, a abertura da Semana Mundo Unido realizou-se no dia Primeiro de maio em 
Loppiano. Estavam presentes 3500 pessoas de toda a Itália e alguns representantes de outros 
continentes. Falamos sobre a paz através da vida de jovens, de artistas, autoridades de diversas 
religiões e também políticos. 
 
Carlotta: Em especial, convidamos Giusi Nicolini, ex prefeita de Lampedusa, uma ilha no sul da Itália, 
onde todos os anos desembarcam milhares de imigrantes vítimas da guerra e da pobreza. Vamos 
ouvir juntos um trecho do seu discurso. 
 
(Música e aplausos do Flashmob)  
Giusi Nicolini, ex prefeita de Lampedusa, Prêmio Unesco pela Paz: E se este fosse realmente um 
barco que deixou a Líbia com homens, mulheres, crianças, mulheres grávidas, no meio do mar. Não 
é preciso que ninguém explique as razões destas viagens, porque se alguém coloca nestes barcos os 
próprios filhos, é porque deve estar realmente desesperado, sem nenhuma saída. Todos têm o 
direito a serem resgatados no mar; e saibam que a vida em Lampedusa não é fácil nem mesmo para 
o povo de Lampedusa. 
Hoje eu desenhei como que uma ponte real entre Lampedusa e Loppiano. O que hoje é uma utopia 
para todos os outros: a economia solidária, estar juntos na unidade, de modo que todos precisamos 
lutar e nos prepararmos com propostas, com modelos de acolhimento generalizado, juntos, 
podemos realizá-lo. Porque a paz é construída com pequenas ações cotidianas. Somos nós que 
devemos conduzir o futuro para onde queremos, e nós queremos que seja humano e justo para 
todos. 
 
4. RUN4UNITY: A CORRIDA MUNDIAL DE REVEZAMENTO 
 



5 

 

Luigi: Dentro da Semana Mundo Unido foi feita outra iniciativa bem interessante, o Run4Unity: a 
corrida anual pela paz e a unidade. Este ano envolveu 110 cidades do mundo, da Oceania à América, 
com a participação de milhares de jovens. Vamos ver o que fizeram em 4 países. 
 
Locutor-voz masculina (em italiano): Construir pontes, levar a paz onde a divisão é mais forte, mas 
também testemunhar a unidade nas diversidades culturais, sociais, religiosas e valorizar todo 
testemunho de fraternidade, são as características comuns das quatro edições do Run4unity que 
apresentamos a vocês nesta rápida volta ao mundo. 
Gráfica: Nova Caledônia  
Locutor - voz feminina (em italiano): “Terra da palavra, terra da partilha”. Este é o lema da Nova 
Caledônia, uma ilha a 1.500 quilômetros da costa leste da Austrália. Rica em diversidades culturais 
e étnicas que convivem pacificamente, nos últimos tempos viveu momentos de tensão. Em 
particular, na tribo chamada São Luis. 
Uma jovem (em francês): Organizamos o evento em São Luiz. Ultimamente tem havido muitos 
confrontos com a polícia, disparos, e algumas pessoas morreram. Por isso, decidimos fazer o 
Run4unity neste lugar. 
Uma jovem (em francês): Éramos 80 pessoas. Fizemos alguns jogos e nos divertimos muito. Todos 
participaram, grandes e pequenos. Ao meio-dia, fizemos o time-out e depois soltamos os balões. E 
concluímos com um lanche para todos.  
Canção  
No final, tivemos a visita do responsável de São Luiz, que disse que só a nossa fé nos fez superar o 
medo e realizar plenamente o nosso projeto. Obrigada a todos! 
Grupo: Olá a todos! 
Gráfica: Malásia  
Nós, adolescentes e jovens por um Mundo Unido em Penang, Malásia, organizamos este ano o 
nosso primeiro Run4unity. 
Uma jovem (em inglês): Nós decidimos fazer uma "caminhada pela unidade" para que pudessem 
participar pessoas de todas as idades, jovens e idosos. Participaram 1200 pessoas de diferentes 
grupos étnicos, culturas e religiões. 
Reverendo Deacon Lazarus Johnatham (em inglês): E também é interessante saber que o 
organizador, os organizadores reais deste evento não eram idosos, mas jovens, os adolescentes do 
Movimento dos Focolares. (...) Os jovens não são os líderes do futuro, mas os líderes de hoje, de 
agora, do momento presente! 
Uma jovem (em inglês): Nós também estamos muito felizes com o apoio do governo do Estado do 
Primeiro-Ministro de Penang que participou do Run4unity. 
Diego (em espanhol): Olá, sou Diego. Saudações a todos os que estão escutando o Collegamento.  
Gráfica: Guatemala 
 Olá, meu nome é Lulu. Estamos na bela cidade de Antigua Guatemala, que foi a segunda capital do 
país. A ideia de fazer o Run4unity em Santa Lúcia Utatlan nasceu do desejo que nós, gen 3 e 
Movimento Juvenil pela Unidade, pudéssemos conhecer as culturas do nosso país, fortalecer os 
laços com os nossos antepassados e difundir uma cultura de paz em toda a Guatemala. Organizamos 
as atividades que envolveram o Município com o apoio do Prefeito e do Ministério da Educação. 
Além disso, pudemos contar com a participação de escolas. 
Diego (em espanhol): Santa Lúcia é um município com inclusões de todos os tipos, é reconhecido 
como o município mais pacífico do país. Parece-nos importante trabalhar com eles para mostrar à 
sociedade guatemalteca que juntos podemos espalhar a paz. 
Lulu (em espanhol): Participaram cerca de 800 pessoas de três grupos étnicos: latinos, catcikeles 
maia, maia Quiche; crianças, jovens e adultos. 
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Diego (em espanhol): Havia quatro categorias: 1, 2, 4 e 6 km: uma "corrida familiar" para permitir a 
participação de todos. 
Lulu (em espanhol): Nesta reciprocidade entre os diferentes grupos étnicos do país,   aprendemos e 
valorizamos o trabalho em equipe e a fraternidade universal. Concluímos a nossa reportagem e 
esperamos que tenha agradado a todos. 
Diego (em espanhol): Nós nos despedimos daqui de Antigua Guatemala com a imagem do Cerro da 
Cruz. 
Noe (em espanhol): Olá a todos. Sou Noè Herrea. Estamos na cidade de Mexicali – Nova Califórnia, 
México. Queremos contar a vocês como nasceu a iniciativa do Run4unity. Tudo por causa de um 
problema, de um único motivo que nos faz sofrer desde que nascemos: este. (indica o muro) 
Locutor-voz masculina (em italiano): Estamos na fronteira entre o México e os Estados Unidos, onde 
um muro com barreiras de metal, arame farpado e torres de observação divide os dois países. Os 
jovens de Mexicali, no México, e de Calexico, nos Estados Unidos, decidiram correr o revezamento 
simultaneamente dos dois lados da fronteira. 
Gráfica: México e USA 
Uma jovem (em espanhol): Para nós, jovens, a fronteira é o símbolo da separação entre dois países 
vizinhos, os EUA e o México, no entanto, não é apenas um símbolo, porque temos mostrado que, 
com a nossa união, nós podemos ajudar a criar a fraternidade e ser uma família. 
Locutor-voz feminina (em italiano): Os dois grupos se reuniram depois e continuaram a correr 
juntos, unindo as bandeiras dos dois países com bandeiras brancas, símbolo da paz. Um caminho 
seguido ao vivo por um canal local de televisão. 
Um jovem (em espanhol): Gostei muito do Run4unity e, apesar das diferenças entre as nações e o 
muro que pode nos separar, sempre existirá o amor entre nós.  
 
5. HUNGRIA: ROMPENDO COM OS ESTEREÓTIPOS EM ÓZD  
 
Maria Laura: Com Run4unity vimos que nós, jovens, podemos ser protagonistas de uma mudança 
que, assim como aconteceu no Norte da Hungria, nos dá a possibilidade de criar momentos de união 
entre comunidades de diversas etnias, muitas vezes em conflito.  
Patrik: Da Hungria, nos falam de um projeto que já existe há dois anos. Vamos ver do que se trata. 
 
Silvia Scatragli, Olasz focolarina (em húngaro): Tentamos organizar com a escola, com a diretora, 
com os professores e alunos, um dia juntos com as diferentes gerações, comendo, brincando, rindo, 
agradecendo um ao outro, descobrindo como é bom estar juntos. 
música 
Promovemos a ação "para cada criança um par de tênis", e naquele dia, em um clima solene e de 
festa, distribuímos o que foi recolhido. 
Kocska Ágnes, diretora da escola: Aqui, nesta pequena cidade no norte da Hungria, nesta sala de 
aula de uma das escolas de Ózd, nos reunimos com os de Budapeste, de Ózd, com os italianos que 
vivem aqui e outros de vários países. 
Fábri Péter, estudante de psicologia: Quando devo ajudar em ambientes um pouco difíceis, por 
exemplo, nos acampamentos com os jovens, tenho a ocasião de não me concentrar em mim mesmo, 
mas de me dedicar aos outros... 
Fónagy Gáborné Erzsó, comunidade do Focolare de Ózd: Espero sempre com alegria esses 
momentos de encontro para estar juntos, conversando sobre os nossos problemas, as dificuldades, 
compartilhando as nossas dores... podemos falar de  tudo. 
Marittyák Pálné Zsuzsi, comunidade do Focolare de Ózd: A senhora Ági me convidou para um festival 
de famílias; ali me senti bem, recebi como que uma missão, o impulso de estar com eles. 
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Kocska Ágnes, diretora da escola: Promover e construir a comunidade é a principal tarefa da 
educação. Não podemos ensinar e educar, se não houver uma relação pessoal com os alunos. A 
maioria das nossas crianças vive em comunidades fechadas, vem de famílias ciganas, famílias que 
normalmente vivem mais internamente e não tanto projetadas fora. Nesses momentos de família, 
como agora, os jovens relaxam, é mais fácil entrar em contato com as famílias, e estes são 
momentos importantes. 
Silvia Scatragli, Olasz focolarina (em húngaro): Sabemos que para muitos o relacionamento com os 
ciganos tem um significado muito negativo, e isso não pode ser cancelado. Ao mesmo tempo, o 
nosso desafio é vislumbrar o aspecto positivo, a esperança, a pequena semente, porque é na 
semente que está a esperança de uma vida nova, não na árvore. Sabemos e vemos muito bem que 
não conseguimos resolver os problemas, mas, ao mesmo tempo, abrimos novos caminhos. 
Fábri Péter, estudante de psicologia: Podemos realmente romper com os estereótipos, tão 
arraigados em nós, na relação entre ciganos e húngaros apenas com experiências pessoais e 
sinceras... provavelmente terão uma vida muito semelhante à de seus pais, e também neste sentido 
temos a responsabilidade e a tarefa de dar a eles uma alternativa através de um relacionamento 
pessoal.  
Silvia Scatragli, Olasz focolarina (em húngaro): Realmente vemos o que significa ser irmãos, viver 
como irmãos. Nestes momentos nos exercitamos em viver a  fraternidade. Com eles é tudo muito 
espontâneo, basta amar, e eles percebem logo este amor; muitas vezes somos complicados, eles, 
ao invés, falam do coração. 
 
Maria Laura: Um grande agradecimento aos nossos amigos de Ózd que nos fizeram conhecer um 
grande projeto de integração e de unidade. 
 
6. INSTITUTO UNIVERSITÁRIO SOPHIA: UM BALANÇO E NOVAS PROPOSTAS  
 
Patrik: Para construir um mundo novo são necessárias pessoas novas, jovens que se formam para 
um novo modo de olhar a realidade. É por isso que queremos conhecer melhor o Instituto 
Universitário Sophia, um lugar, em Loppiano, de estudo e de vida, de formação interdisciplinar. 
 
 (música) 
Piero Coda: Sophia completará 10 anos. Já foi frequentada por 400 alunos. Mais de 120 teses de 
mestrado, 15 programas de doutorado e os nossos alunos encontraram empregos profissionais e 
acadêmicos importantes e qualificados.  
Constantine Akeibar, Camarões (em italiano): Eu trabalho para o Programa Alimentar Mundial das 
Nações Unidas. Faço a avaliação financeira dos projetos e a justificação das despesas. Sophia me 
ofereceu um lugar perfeito para este fim, não só abrindo uma visão humana da economia, mas 
também me dando a oportunidade de outras disciplinas como a filosofia, teologia, sociologia e 
psicologia. Este conhecimento interdisciplinar acrescentou um valor às minhas habilidades para 
além de um "know-how" técnico no meu trabalho e também no desenvolvimento da comunidade. 
Giorgia Salvatori, Itália: Trabalho na equipe do prefeito da minha cidade, Campi Bisenzio, perto de 
Florença. Eu cuido de processos participativos que são aqueles eventos e atividades organizados 
para aproximar os cidadãos das escolhas da administração pública. Eu estudei Ciência política, a 
cooperação internacional, e depois, na universidade Sophia, economia e gestão. Sophia me deu 
duas coisas importantes: grandes capacidades interpessoais e de trabalho em equipe, e a 
capacidade de ter uma visão ampla da realidade, porque além de economia eu também estudei 
teologia, sociologia, política. E, em seguida, uma grande descoberta: a economia civil. 
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Piero Coda: Com estes 10 anos começa uma nova etapa. O doutorado tradicional, aquele em cultura 
da unidade, se abre para uma proposta tripla: três programas específicos de graduação entre os 
quais se destacam o curso de graduação em Ciência política e Econômica, em inglês, para incentivar 
a participação em nível internacional, e o mestrado em Ontologia trinitária com indicação filosófica 
e teológica. Títulos reconhecidos em nível de acordos bilaterais com universidades de vários países; 
um centro de formação avançado que começa: Sophia Estudos Globais, para interpretar o momento 
global da família humana, da história humana. E grandes aberturas através da participação de 
diferentes expressões da Obra de Maria nos âmbitos sociais, portanto comunicação, política, 
Economia de Comunhão. E por último, a família. Está surgindo um centro de estudos qualificado 
sobre a família. 
 
7. CAMINHANDO JUNTOS - CRISTÃOS A CAMINHO DA UNIDAADE  
 
Patrik: Tem uma coisa que me dá muita alegria, embora exista muito sofrimento. São os sinais de 
esperança que demonstram que o amor vai além de toda divisão. Um destes sinais é o caminho em 
ação rumo à unidade dos cristãos. Isso me impressiona muito. Testemunhei um grande momento: 
a Semana Ecumênica. 
Maria Laura: A Semana Ecumênica realizou-se em maio em Castel Gandolfo. Vamos ver a 
reportagem. 
 
Locutor (em italiano): Comemoram-se os 500 anos da Reforma luterana. O jovem monge alemão 
escreveu: «Se a Palavra floresce, tudo floresce na Igreja». Os acontecimentos da história 
fomentaram divisões profundas. Mas o Espírito Santo acionou pessoas e grupos em busca da 
unidade. 
Durante a Segunda Guerra Mundial, uma jovem de Trento, Chiara Lubich, com as suas amigas, 
abrem o Evangelho. Decidem vivê-lo, palavra por palavra. Da vida deste pequeno grupo nasce uma 
revolução que, com o tempo, atingirá e unirá cristãos de diversas Igrejas, do Oriente e do Ocidente. 
Legenda: Londres, 16 de novembro de 1996 
Chiara Lubich, Fundadora do Movimento dos Focolares: O nosso diálogo é o diálogo da vida, o 
diálogo de um povo (...) católico, anglicano, luterano, reformado (...) Cristo nos uniu e fez de nós um 
único povo (...). Este é o nosso ecumenismo. (...). Nenhuma dificuldade teológica pode deter o amor!  
Miriam Weibye, Igreja Episcopaliana, Escócia (em inglês): 
Participei de várias conferências internacionais, mas se concentravam nas Igrejas, nas instituições. 
Aqui todos olham para a pessoa, trata-se de amor recíproco (...). As várias expressões que ouvimos 
são autênticas, provêm do coração. 

Música 
Locutor: São cerca de 700 pessoas, de 42 países e pertencem a 69 Igrejas e Comunidades eclesiais 
diferentes. Participam da Semana ecumênica, que já teve 59 edições na história dos Focolares, de 9 
a 13 de maio em Castel Gandolfo, perto de Roma.  
Paulette Djengue, Baptist Church, Camarões (em francês): Carregamos uma mala cheia de 
preconceitos (...) e é pesada (...). Precisamos aceitar as diferenças que existem entre nós. 
Precisamos aceitar o outro assim como ele é e (...) buscar (...) o amor que nos dá a possibilidade de 
vivermos unidos.  
Monge Efrosin, Igreja Ortodoxa, Sérvia (em sérvio): Três momentos (...) me impressionaram. O 
primeiro: a oração nas Catacumbas, quantos preconceitos de uns para com os outros, sem entender 
quanta riqueza existe por detrás das nossas diferenças. O segundo: a visita ao túmulo do apóstolo 
Paulo, onde cada um, independentemente da denominação, se emocionou. O terceiro: as funções 



9 

 

litúrgicas das diversas confissões (...), onde todos (...) se sentiram envolvidos por uma alegria 
especial. 
Ibrahim Gaid, Igreja Copto Ortodoxa, Egito (em árabe): Tinha receio de vir a este congresso por 
causa da variedade de línguas, de ritos, também de países. Mas quando cheguei aqui percebi que o 
amor era o elemento que unia todos nós. (...) Aqui vivemos o verdadeiro amor. Éramos todos uma 
família. (...) Quero dizer obrigado a Chiara.(…) Ela conseguiu unir as pessoas com o amor. 
Canto  
Metropolita Gennadios Zervos,  Arcebispo ortodoxo da Itália e Malta (em italiano): 
Chiara Lubich esteve pela primeira vez na sede do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla em 13 
de junho de 1967. Até a morte do Patriarca Atenágoras, Chiara Lubich fez 8 viagens e encontrou o 
Patriarca 25 vezes (…) Atenágoras, Chiara, Paulo VI é a “tríade dos protagonistas” da reconciliação 
entre Roma e Constantinopla. 
Locutor: “Caminhando juntos” não é apenas um título, mas uma experiência confirmada pela alegria 
dos participantes, pelas prestigiosas palestras, que enriqueceram o programa, pelas mensagens 
recebidas, entre as quais a do Patriarca Ecumênico Bartolomeu I, e também a saudação do bispo de 
Roma, o papa Francisco, que incentivou todos «a prosseguirem no caminho comum em direção à 
unidade». 
P.  José Francisco Salazar Vasquez, Igreja Anglicana, Venezuela (em espanhol):  
O verdadeiro ecumenismo é possível quando depomos o nosso “eu”. A mensagem mais importante 
que posso levar para o meu país é que somente em Cristo podemos nos reconciliar. Estamos 
amadurecendo a ideia de fazer um encontro latino-americano, para podermos ser esta voz 
profética de amor e de reconciliação de que tanto precisamos.  

Bispo em. Christian Krause, ex Presidente da Federação Luterana, Alemanha (em alemão): Sinto-me 
enriquecido pelo encontro com pessoas de tantos países e Igrejas (…) por esta maravilhosa 
comunhão em Cristo (…). Almejar a unidade, a compreensão, a comunicação (…), precisamos abrir 
sempre novos espaços para que o Espírito Santo possa agir e para que possamos encontrar o nosso 
caminho na comunidade: esta é a grande força dos Focolares.  
Legenda: Coletiva de imprensa (Castel Gandolfo), 12 de maio de 2017 
Maria Voce Emmaus: Aliás, é certo que virá (a fraternidade universal), porque é o desejo de Deus. 
Deus quer que toda a família humana seja uma família de irmãos. Se Deus o deseja, este projeto de 
unidade do gênero humano não pode deixar de se realizar. Eu não sei se acontecerá neste século. 
Mas não é importante que se realize neste século. O importante é que se realize e que demos o 
passo que Deus nos pede hoje.  
Patrik: E agora, passamos a palavra a Loppiano. 
Luigi: Ok. Enquanto esperamos a coligação com Loppiano, vamos ler algumas mensagens que 
recebemos agora do mundo inteiro. A primeira vem de Honduras, leio em espanhol: “Saludos desde 
Tegucicalpa, Honduras!” 
Carlotta: E também da África: “Saudações do Burundi, acompanhamos tudo com alegria!”. 
Luigi: Na saudação da Angola escrevem: "Também nós da comunidade da Angola estamos coligados 
com todos vocês aqui no Centro Mariápolis. Toda a nossa unidade!". 
Carlotta: E também da Albânia: "Saudações daqui de Tirana, somos 40 que assistimos o  
Collegamento CH. Um clima extraordinário!". 
 
 
8. ITÁLIA – BASMA E TATIANA: DE ESTRANGEIRAS A IRMÃS 
 
Maria Laura: Estamos tendo dificuldades técnicas com Loppiano. Portanto, gostaria de lhes contar 
uma experiência que faço. Muitas vezes no Movimento se fala de unidade e eu mesma, na minha 
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cidade, vivo uma experiência realmente bela com uma família muçulmana, nos queremos muito 
bem. Também Basma e Tatiana, de Latina, vivem uma experiência semelhante. Vamos conhecê-la.   
 
 
Basma: Eu me chamo Basma, venho da Tunísia e sou muçulmana. 
Tatiana: Eu sou Tatiana, sou italiana e cristã. Ele é Amed, filho de Basma, e ela é Miriam, uma das 
minhas filhas. (…) Conheci Basma na frente da escola porque os nossos filhos frequentam a mesma 
escola.  
Basma: Ela passava e dizia: pobre mãe, não fala com ninguém. E um dia me disse: “A senhora não 
fala italiano?”, e eu respondi que falava bem o italiano. A partir daquele momento nasceu, aos 
poucos, uma amizade. Ela me convidou para ir à sua casa, fui e lhe disse: “Que Deus abençoe esta 
família que tem seis filhos e esperam mais um”. Voltei para casa e contei tudo ao meu marido, Ben, 
dizendo: “Esta família é assim, …Tatiana quer comer cuscuz”. Ele me disse: “Basma, vamos fazer o 
cuscuz e levar para eles”, e fizemos esta surpresa, foi Ben que levou… bateu na porta. Quando ela 
viu Ben, disse: “Obrigada, Ben, obrigada…”. Ela me telefonou logo, dizendo: ”Basma me deu vontade 
de chorar, por que você fez assim?” Eu disse que tinha feito com todo o coração para ela, porque 
tinha visto que eram verdadeiros cristãos, que creem em Deus, rezam como nós, temos muitos 
pontos em comum, não é verdade? 
Tatiana: Sim, é verdade. 
Basma: E não podem mais separar os muçulmanos dos cristãos…nunca. 
 
Tatiana: Com Basma aprendi a agradecer a Deus todos os momentos, tanto no bem como no mal, -
abdulalla.  
Basma: Muito bem, Tatiana. Aprendeu a falar o árabe. Ao invés, com Tatiana aprendi que devemos 
sempre dividir a Providência que recebemos com os nossos irmãos e irmãs. (…) No dia 13 de março, 
às 2 horas, Ben acordou e me disse: “Basma não consigo mexer a perna e nem o braço”. Chamamos 
a ambulância, chamei Tatiana... 
Tatiana: E Ben foi para o hospital. Foram momentos muito dolorosos, porque Ben teve um derrame. 
Estava muito grave e não conseguiam estabilizar a situação. Basma estava realmente desesperada. 
Eu estava com ela, mas não sabia o que fazer a não ser abraçar com ela esta dor e nos sentimos 
ainda mais irmãs naquele momento. Foram dias muito duros … 
Basma: Difíceis… 
Tatiana: Difíceis porque Ben piorava cada vez mais. 
Basma: Antes que Ben piorasse, Tatiana veio visitá-lo. Todos os dias ela me acompanhava ao 
hospital, me deixava ali, e voltava continuamente. Então Ben disse a Tatiana: "Confio a você Basma, 
Osama e Amed". 
Tatiana: Também o meu marido Paulo, que é médico e trabalha no hospital, estava presente. 
Depois, uma noite, Paulo me chamou e me disse: “Tatiana, corra porque Ben está morrendo. Como 
irmã de Basma podia estar ali para entregá-lo a Deus e acompanhá-lo no último momento. Ben 
morreu e tudo mergulhou numa dor profunda. Basma não conseguia mais comer, não conseguia 
fazer mais nada. Graças ao amor dos seus preciosos filhos ela conseguiu superar este momento. 
Basma: Até que consegui este trabalho, e estou contente e triste ao mesmo tempo. Estou feliz 
porque é uma fonte para mim e meus filhos. Tatiana me telefonou e me perguntou: “Basma, como 
vai?” “Tudo em ordem, mas tenho uma novidade”. Ela me perguntou: “Você encontrou um 
trabalho?” Respondi: “Sim, encontrei, mas preciso ir para a fábrica às 4 horas da manhã”. E ela me 
disse: “Basma, você não deve se preocupar, eu te acompanho”. Naquele momento teve início uma 
grande corrente de... não digo de amizade, mas sempre de irmãos e irmãs cristãos. Todos os dias 
alguém me acompanha. Neste ambiente de trabalho eu também comecei a amar a todos e agora 
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os meus irmãos e as minhas irmãs não precisam mais me acompanhar ao trabalho. As minhas 
colegas sempre me oferecem uma carona. Aprendi uma frase bonita que os meus irmãos e irmãs 
cristãos dizem sempre “Onde há amor, coloque amor e encontrará amor”. Certo?. 
Tatiana: “Onde não há amor, … 
Basma: coloque amor  
Juntos: e encontrará amor.  
 
Patrik: Obrigado, Basma e Tatiana! 
 
 
9. DIALOGANDO COM MARIA VOCE (EMMAUS) 
 
Patrik: Dar o passo que Deus nos pede hoje…”, disse Emmaus aos jornalistas durante a Semana 
Ecumênica. Parece-me uma expressão muito bonita. Agora vamos nos conectar com Loppiano e dar 
a palavra exatamente a ela.  
 
André: Estamos aqui com Emmaus. 
Emmaus, há alguns dias vimos algumas imagens do papa Francisco, particularmente no dia 3 de 
junho, no Circo Máximo, durante o grande evento do Movimento Carismático Católico 
Internacional. Ele, inesperadamente, pegou você pela mão e vocês saíram juntos do palco. O que 
aconteceu naquele momento? 
 
Emmaus: Foi uma grandíssima alegria, uma alegria inesperada, porque estava ali sentada entre dois 
cardeais. Nunca teria imaginado que o Papa quisesse sair justamente comigo do palco. Nunca teria 
imaginado e esperado isso. Por outro lado, senti um grande senso de responsabilidade, porque 
sentia que esse olhar de amor que o Papa dirigia a mim como pessoa, ali no palco, era um olhar de 
amor endereçado a todo o Movimento. Um olhar que era amor mas também confiança, certeza de 
que trabalhamos para o mesmo objetivo: trabalhamos pela unidade. De fato, este momento com o 
Papa foi o ápice de todo um percurso, de todo um período.  
Nós concluímos o ano passado com um grande encontro de Juntos pela Europa em Munique. Foi 
um encontro ecumênico. Depois abrimos o ano centralizado em Jesus abandonado e dissemos: 
"Será o ano dos diálogos". E durante o ano muitas coisas se orientaram para o diálogo entre cristãos 
de modo especial. Por exemplo: começamos o ano e tivemos a ideia de fazer o retiro do Conselho 
Geral em Ottmaring. E nos dissemos: por que em Ottmaring? Ottmaring é uma Mariápolis para o 
ecumenismo. Portanto é belo que este ano, já que queremos viver pelos diálogos, isso venha em 
particular relevo. E ali em Ottmaring sentimos que era preciso fazer algo mais, concreto, dar alguns 
passos concretos em vista da unidade dos cristãos. Tanto que escrevemos um texto intitulado: 
declaração de Ottmaring, que enviamos aos chefes de todas as Igrejas, a muitas personalidades 
eclesiásticas e civis, para dizer que o Movimento dos Focolares se empenha neste caminho. 
Naturalmente este caminho não era só do Movimento dos Focolares. Todos sabemos que houve a 
Reforma, os 500 anos da Reforma evangélica luterana, e vimos que o Papa esteve em Lund. O abraço 
entre o chefe da Igreja católica e o chefe da Igreja luterana, que marcou realmente um passo em 
frente. 
Mas também no nosso pequeno âmbito. Por exemplo: este ano fui convidada para ir a Malta. Não 
tinha projetado ir a Malta, mas celebravam 40 anos da Comissão ecumênica e queriam conhecer o 
ecumenismo do Movimento dos Focolares. Foi também um sinal. Eu falei do ecumenismo do 
Movimento dos Focolares e senti uma grande acolhida, uma grande stima. 
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Enfim: se sente que este diálogo… Nós dissemos: é o ano dos diálogos, mas podemos começar com 
um… O diálogo entre os cristãos é aquele que Jesus colocou como base, porque disse: "Nisso todos 
conhecerão, … se vos amardes uns aos outros, se os cristãos forem unidos”; "Que todos sejam um 
para que o mundo creia".  
A unidade entre os cristãos vimos depois no congresso da Semana Ecumênica, onde veio em relevo 
este relacionamento de unidade. 
O que se fez durante a Semana Ecumênica? Descobrimos esse povo unido pelo menos no amor, 
unido pelo mesmo batismo, que pode dar passos juntos, que pode caminhar juntos. Como o Papa 
Francisco muitas vezes diz que a meta se alcança caminhando e que a unidade se faz caminhando. 
É mesmo este exemplo do caminho que estamos fazendo juntos. É um caminho que se for feito 
juntos dá mais coragem e se acelera. 
Tanto que… outra coincidência. No dia em que tivemos essa audiência com o Papa Francisco no 
Circo Máximo, o jornal italiano L'Avvenire publicou um artigo sobre a Semana Ecumênica con o 
título: é preciso acelerar o passo, a unidade é vontade de Deus. Nós pensamos que esta aceleração 
vem justamente do caminhar juntos. Mas não somos só nós que pensamos assim, também o Papa 
pensa isso. O fato de que ele me pegou pela mão e que saímos juntos me pareceu que ele queria 
evidenciar isso, que pegava pela mão o laicado, os Movimentos, um Movimento em particular, que 
vive pela unidade, e que dissesse a todos os queestavam presentes, que não eram só católicos, 
porque o Jubileu era dos carismáticos católicos mas ele quis festejá-lo também com os carismáticos 
não católicos. De fato, no palco, excluso alguns cardeais, estavam todos os líderes não católicos que 
ele convidou para estarem ali perto dele.  
Portanto ele quis evidenciar que este caminho é percorrido juntos, e quis dizer que não o realiza 
sozinho, que estamos também nós. Isto me deu uma grande alegria, uma grande alegria, porque 
me senti Igreja com o Papa percorrendo este caminho em direção à unidade, que se acelerou graças 
a esta unidade.  
 
André: Obrigada, Emmaus!  
 
Maria Laura: Com estas suas palavras você fala aos nossos corações e nos impulsiona a construir a 
unidade.  
 
 
 
 
10. MARCO TECILLA, PRIMEIRO FOCOLARINO: UMA VIDA RADICAL E DE LUZ  
 
Luigi: Vamos falar agora de uma história muito importante, aquela de Marco Tecilla. Marco morreu 
no dia 8 de maio. Ele foi o primeiro focolarino, o primeiro homem que seguiu Chiara na nova estrada 
do focolare. Até aquele momento participavam dele somente mulheres.  
 
Carlotta: A sua vida foi extraordinária, sempre com a mala na mão, desde que, em 1958, viajou para 
o Brasil tendo no coração o desejo de levar o Ideal da unidade. Continuou vivendo assim até o fim. 
Basta pensar que três anos atrás, com 89 anos, visitou a comunidade dos Focolares em Cuba.  
 
Luigi: Escolhemos três partes de uma entrevista que ele concedeu em 2011, na qual narra o início 
da sua aventura. Ele ouviu falar deste grupo de moças quando tinha 19 anos. Em Trento eram 
chamadas um grupo de pessoas um pouco “fanáticas”, e sempre manteve distância delas. Um dia, 
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um padre franciscano, Padre Casimiro, o convidou para um encontro sem dar muitos detalhes. 
Vamos ouvir o que Marco conta. 
 
Marco Tecilla: "… a porta se abriu e entrou um grupo de moças. E eu as reconheci: “São elas!” Mas 
fiquei encastrado no meio e por isso não pude sair. 
Elas alegres, sorridentes, se sentaram nas cadeiras e no lugar do padre ficou uma jovem, uma moça. 
Eu olhei para ela: era bonita, com cabelos muito pretos - lembro - e não olhou muito para nós, mas 
olhava mais para as moças e assim começou a falar. Depois entendi que era Chiara, era a Sílvia ainda. 
Eu parei para escutar e depois vi que eu estava ouvindo com o braço assim, com o queixo apoiado 
na mão e absorvia, absorvia este rio de coisas. Ela tinha uma tal força, um ímpeto realmente de 
fogo... Senti que ela me transmitia algo grande. Ela me falava de Deus como Amor. Eu não recordo 
as palavras, mas tive a sensação do divino. Para mim foi um dom e caíam dos meus olhos aquelas 
crostas, digamos, que me faziam pensar nessas jovens, que não conhecia, como pessoas beatas, 
exaltadas, etc. Foi ali que percebi que a coisa era muito séria. 
 
Carlotta: Marco era um eletrotécnico e muito bom para consertar as coisas. Por isso tinha se 
colocado à disposição para consertar os problemas elétricos da pequena casa, na Praça dos 
Capuchinhos, onde, durante a guerra, morava aquele grupo de moças.  
 
Marco Tecilla: Eu chegava sempre na hora do jantar, porque durante o dia trabalhava. (...) E – do 
alto de uma escada, de uma cadeira, onde estava trabalhando – ouvia os discursos dessas jovens 
que estavam à mesa, que eram quatro ou cinco (…). Eu sempre ficava muito tocado com este modo 
de Chiara falar; ela não se importava se eu estava ali ou não. O assunto era sempre evangélico. 
Recordo que uma noite (...) Chiara me convidou para sentar e descansar um pouco.(...) 
Porque disse: “Nós queremos viver o Evangelho radicalmente. E disse: “Nós, cristãos, somos como 
os comediantes!” (...) Chega o domingo, colocamos a maquiagem do cristão, (…) quase como se 
fosse uma questão de um momento – meia hora – para a Missa e depois voltamos a ser livres,  
cidadãos normais”.    
E concluiu: “Veja, quando Jesus estava na Palestina, Ele era Jesus as vinte e quatro horas do dia, 
quer andasse de barco, dormisse no barco, quer fizesse um milagre, quer fosse rezar na montanha, 
falar com a multidão: ele era sempre Jesus. (…) Pois bem, se Jesus viesse hoje, no nosso século, seria 
um operário como você, um eletrotécnico, com o macacão, operário, mas sempre Jesus: Jesus na 
oficina, Jesus na igreja, pela estrada, Jesus no divertimento, Jesus na família!”  
Este discurso me colocou diante de um Jesus que eu não conhecia. (…) Senti forte este chamado: 
(...) Se quero ser cristão, devo ser Jesus as vinte quatro horas do dia!  
Recordo que saí da sala, daquela casinha: estava escuro! E, caminhando para casa, havia um 
pequeno muro que acompanhava a rua, e me apoiei ali, olhando para o céu estrelado. Para mim, 
Deus antes, estava para além da abóbada celeste. E isso para mim ficava longe! Jesus, mas sim, Jesus 
tinha vivido mas há 2 mil anos e morreu! Naquele momento, eu senti uma presença: aquele Deus 
que estava além das estrelas no céu, estava dentro de mim, estava ali dentro! Foi Chiara que me fez 
compreender isso! 
 
Luigi: Marco sentia que Deus queria algo dele, mas não conseguia entender o quê. Sempre tinha 
pensado em se casar, formar uma família. Estava confuso. Comunicou isso em poucas palavras a 
Padre Casimiro, que logo escreveu uma carta para Chiara. Chiara escreveu depois diretamente a 
Marco. 
 



14 

 

Marco Tecilla: Eu peguei esta carta e corri para casa. [...] Entrei no meu quarto e a li. (…) Entendi 
com uma clareza límpida – que mais clara não podia ser – que eu devia seguir Jesus pela estrada de 
Chiara. Tudo num instante. Passaram-se 60 anos. Nunca mais tive uma mínima dúvida! Esta luz, tão 
forte, tão penetrante me envolveu totalmente! 
 
Carlotta: Também hoje agradecemos Marco pelo seu sim, ao qual permaneceu sempre fiel.  
 
11. CHIARA LUBICH: COLOQUE O AMOR EM AÇÃO 
 
 
Carlotta: Mas todas as histórias que ouvimos hoje testemunham que dizer sim a Deus abre 
caminhos que não podemos nem sequer imaginar. É sobre isso que nos fala Chiara em uma 
mensagem de 1999 dirigida aos jovens, mas que sentimos ser atual e dirigida a todos os que desejam 
construir a unidade.  
 
Chiara Lubich: […] Como começou esta aventura da unidade. [...] 
O seu início não dependeu da minha vontade, mas da vontade de outra Pessoa.  
Não sei se vocês sabem que há momentos em que surgem na terra certas dádivas especiais 
chamadas carismas, mandadas por Aquele que governa a história e a conduz para um objetivo bem 
determinado: o bem, canalizando para ele inclusive aquilo que nós, homens e mulheres, causamos 
de doloroso no mundo. 
É Deus, Deus que é Amor, em quem muitos de nós cremos com todo o ser. 
Pois bem, um dia, e faz muitos anos, também nós recebemos um desses carismas. Com ele 
compreendemos que cada um de nós, que éramos jovens na época, tinha um desígnio maravilhoso, 
um encargo, quase uma missão: dedicar o tempo de vida que nos restava trabalhando para que 
todos sejam uma coisa só, colocando em ação, no nosso coração e no de todos, o amor. 
Crendice? Utopia? 
É claro que não, se um dia Jesus rezou a seu Pai Celeste pedindo exatamente isso: «que todos sejam 
um». 
Era possível que um Pai, que é Deus, de um Filho, que é Deus, com o qual é um só Deus, não ouvisse 
a sua voz? 
Partimos seguras na direção dessa meta e atualmente no mundo, entre adolescentes, jovens e 
pessoas maduras, somos milhões e milhões de quase todas as nações do mundo. Não podemos 
contar quantos somos; é impossível. 
Naturalmente, dos nossos grupos participam pessoas que não possuem a nossa mesma fé religiosa 
mas uma diferente ou não possuem nenhuma. Todavia também elas podem viver aquilo a que 
chamamos de benevolência, que não pode faltar em nenhum coração humano. Assim caminhamos 
– também com essas pessoas – almejando a formação da família universal e a edificação de um 
mundo unido. 
E se Deus é por nós, quem será contra nós? [...] 
Cabe agora a vocês desfraldar a bandeira do nosso ideal. De um lado está escrito: unidade, amar-se 
reciprocamente com a disposição de dar a vida um pelo outro; o outro lado sugere o meio: o esforço 
incansável, com a disposição também de sofrer, para que no mundo floresça uma única família. 
Vocês são jovens. Coragem não lhes falta. Se nós conseguimos fazer o que fizemos, por que vocês 
não? 
[...] 
 
12. CONCLUSÃO 
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Maria Laura: Chiara nos lançou um desafio, impulsionando-nos a levar o amor e a reacender aquela 
chama que os obstáculos podem ter apagado. 
Luigi: Queremos acolher o seu convite. Colocar o amor em ação na nossa vida diária, assim como 
fizeram os protagonistas das histórias que ouvimos hoje, assim como fez Chiara. 
Carlotta: E concluímos com o seu encorajamento… Agradecemos por estarem conosco, aqueles de 
perto e aqueles de longe… Nos despedimos de todos. 
Patrik: Até o próximo collegamento CH, que será no dia 16 de setembro, ao meio dia, hora italiana. 
Todos: Tchau! 


