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COLLEGAMENTO CH 
Rocca di Papa, 27/04/2019 

“Habitar as fraturas” 
 

 

1. Abertura e saudações        
 

Marco: Obrigado a todos por estarem conectados mais uma vez. Bem-vindos a este 
collegamento!  
É importante este momento para nos reunirmos. Imaginem que aqui na Itália é meio-dia 
mas em Manila são... 
 
Ray: 18 horas, mas na Nova Zelândia, em Wellington, do outro lado do mundo, já são 22 
horas. Sim, este horário do collegamento é importante para estar com vocês. Saudamos de 
modo especial todos da Ásia! 
Eu sou Ray, sou filipino (saudação filipina) e trabalho aqui no Centro Internacional do 
Movimento dos Focolares, sobretudo para as comunidades da América do Norte. (Estava 
na Costa Leste no mês passado… uma saudação especial! (saudação em inglês) 
 
Marco: Sou Marco, tenho 20 anos e sou um GEN, um jovem do Movimento dos Focolares. 
Moro aqui em Rocca di Papa, … sou um vizinho de casa do Centro da Obra. Frequento o 
primeiro ano de Ciências Estatísticas na Universidade de Roma e sou tutor de Teens, o 
jornal para os adolescentes feito por Città Nuova. 
Lembram-se que também desta vez podem nos seguir e enviar comentários ou fotos para a 
página facebook do collegamento CH ou escrever-nos através do número Whatsapp que 
está sendo projetado na tela:  
 
+39 3204197109 

 

2. Testemunho do Sri Lanka   
 

Ray: Como sempre o nosso collegamento quer ser um ponto de convergência de uma 
família espalhada no mundo inteiro, chamada a "habitar as fraturas". Hoje de modo 
especial, os nossos corações se dirigem aos nossos queridos amigos no Sri Lanka, 
esmagados pela violência incompreensível, que abalou toda a nação no último domingo de 
Páscoa. São um povo em luto, e nós com vocês, e queremos assegurar todo o nosso apoio 
e proximidade espiritual... 
Sabemos que as comunicações são difíceis, mas justamente para o Collegamento 
recebemos esta mensagem de Suchith. Suchith é um ativista para a paz, que animou uma 
rede para promover o diálogo inter-religioso.   
 
Queridos amigos do Focolare, 
Eu lhes falo daqui do Sri Lanka, onde choramos as perdas causadas pelos recentes ataques 
no domingo de Páscoa em nossa bela ilha. Estamos chocados, entristecidos e abalados por 
esses eventos sem precedentes. 
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Nossa prioridade é ajudar as vítimas e suas famílias. Apoiamos os esforços uns dos outros 
nas várias comunidades. Após os ataques, muitos de nós foram doar sangue, suprimentos 
médicos e ajudar as vítimas. Logo daremos o último adeus àqueles que perdemos. 
[.....] De pé, juntos, o povo do Sri Lanka, cristãos, budistas, hindus, muçulmanos e pessoas de 
outras religiões e culturas, dizemos àqueles que nos impõem o terror que não permitiremos 
que alcancem os seus objetivos. 
 
[.....] Esses eventos ocorreram quando estávamos prestes a comemorar os 10 anos do fim do 
conflito armado de 26 anos no Sri Lanka. Como sociedade, temos muitas feridas do passado 
para curar, mas agora estamos novamente feridos. Mas o povo do Sri Lanka é forte e 
resiliente. Trabalharemos juntos para curar a nós mesmos e nossa sociedade.  
 
[.....] O apelo que fazemos não é para enviarem doações, mas para que dediquem tempo e 
empenho para fortalecer o trabalho em suas comunidades, construir pontes além das 
divisões, intensificar as vozes moderadas e apoiar a não-violência. [.....] Obrigado pela 
solidariedade de vocês para com o povo de Sri Lanka neste momento tão difícil. 
 
Ray: Obrigado, Suchith, sabemos que está acompanhando o collegamento. Estamos com 
vocês! Justamente para reforçar o empenho para construir pontes acima das divisões, 
ouçamos agora uma reflexão de Chiara para extrair dela inspiração. É um pensamento 
sobre a Palavra de Vida de 1981, mas é tão atual, serve justamente para hoje! 

 
3. Chiara Lubich: 1 Construtores de paz 

 
“Felizes os construtores de paz, porque serão chamados filhos de Deus”. (Mt 5, 9) 
Você sabe quem são os construtores de paz de que fala Jesus? Não são aqueles que chamamos de 
pacíficos, que gostam da tranquilidade, que não suportam conflitos e por sua índole procuram 
acalmar os ânimos, mas frequentemente revelam no fundo o desejo de não serem incomodados, 
de não terem problemas, aborrecimentos.  
Os construtores de paz não são também aquelas boas pessoas que, confiando em Deus, não 
reagem quando são provocadas ou ofendidas. 
Os construtores de paz são os que amam de tal maneira a paz, a ponto de não ter medo de intervir 
nos conflitos, a fim de conseguir que ela se realize entre os que vivem na discórdia. 
“Felizes os construtores de paz, porque serão chamados filhos de Deus”. 
Só quem tem a paz dentro de si pode levá-la aos outros. 
É preciso levar a paz, antes de tudo, através dos próprios atos de cada momento, vivendo em 
pleno acordo com Deus e com sua vontade. 
Os construtores de paz, por conseguinte, se esforçam para criar laços e estabelecer relações entre 
as pessoas, amenizando as tensões, desarmando as discórdias e indiferenças com que se deparam 
em muitos ambientes de família, de trabalho, de escola, de esporte, entre as nações, etc. 
 […] A televisão, o jornal e o rádio estão lhe mostrando diariamente que o mundo é um grande 
hospital e os países são, muitas vezes, grandes doentes. Eles têm extrema carência de pessoas que 
construam a paz, a fim de curar os relacionamentos, frequentemente tensos e insustentáveis, que 
poderiam provocar guerras, ou que já as fizeram explodir. 

 

1 Rocca di Papa, 26 de janeiro de 1981. Chiara Lubich grava o comentário da Palavra de Vida 

para o mês de fevereiro de 1981. 



3 

“Felizes os construtores de paz, porque serão chamados filhos de Deus”. 
A paz é uma característica do relacionamento que os cristãos procuram estabelecer com as 
pessoas que encontram ocasionalmente ou com as quais convivem. É um relacionamento de amor 
sincero, sem falsidades nem enganos, sem qualquer forma de violência implícita ou de rivalidade, 
ou de concorrência, ou de egocentrismo. 
Hoje em dia, desenvolver e estabelecer esse tipo de relacionamento no mundo é algo 
revolucionário. De fato, as relações que existem normalmente na sociedade são o contrário disso 
e, infelizmente, quase sempre não mudam. 
Jesus sabia que a convivência humana era assim e, por isso, pediu aos seus discípulos que 
tomassem sempre a iniciativa, sem esperar que os outros correspondam e sem pretender que haja 
reciprocidade. De fato, ele diz: “Amai os vossos inimigos... Se cumprimentais apenas os vossos 
irmãos, o que estais fazendo de extraordinário”? 
“Felizes os construtores de paz porque serão chamados filhos de Deus”. 
Jesus veio trazer a paz. E toda a sua mensagem e suas atitudes têm esta característica. 
E é justamente este novo tipo de relacionamento, estabelecido com as pessoas, que desmascara 

os falsos relacionamentos existentes na sociedade e revela a violência escondida nas relações 
entre os homens. 
Em geral, o homem não gosta que esta verdade seja mostrada, e existe o risco, em casos extremos, 
que ele responda com o ódio e a violência contra quem ousa incomodar a convivência e as 
estruturas existentes até então. 
Jesus, que veio promover a paz, foi morto pela violência do homem.[...] 
“Felizes os construtores de paz, porque serão chamados filhos de Deus”. 
Como é que você poderá viver esta Palavra? 
Primeiramente difundindo por toda parte o amor. [...] 
Em segundo lugar, você poderá intervir com prudência quando, ao seu redor, a paz estiver 
ameaçada. Muitas vezes basta escutar com amor, até o fim, as partes em discórdia e surge 
imediatamente uma solução pacífica. 
Um meio não desprezível para diminuir certas tensões que podem nascer entre as pessoas é o 
humor. Assim diz um antigo ditado hebreu: “O reino futuro pertence àqueles que sabem fazer 
humor, porque com isso se tornam construtores de paz entre os homens em conflito”. 
Ainda mais, você não ficará sossegado enquanto os relacionamentos rompidos – às vezes por um 
nada – não forem restabelecidos. 
Talvez você possa ser construtor de paz na comunidade ou movimento de que participa, 
promovendo iniciativas que visem desenvolver uma consciência maior da necessidade da paz. [...] 
O importante é que você não fique parado, vendo passar os poucos dias de sua vida sem fazer 
alguma coisa pelos que estão ao seu redor, sem preparar-se convenientemente para a vida que o 
espera. 
 
4. Ho Chi Minh City (Vietnã): entre futuro e espiritualidade 

 
Marco: O collegamento nos faz sempre viajar pelo mundo. Então, vamos viajar junto e ir ao 
Vietnã, em Saigon, Ho Chi Minh City… 

 
Speaker: Estamos em Saigon, ou melhor, em Ho Chi Minh, como se chama hoje. Uma cidade com 
mais de oito milhões e meio de habitantes que todos os dias se cruzam, velozes e ordenados, 
montados em suas motos. Uma cidade que é uma mistura de tradições e modernidade, onde o 
povo é jovem, dinâmico, sorridente.  
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A história nos acompanha pelas ruas e alamedas arborizadas, da linda sede dos Correios, 
desenhada por Gustave Eiffel, à basílica românica de Notre Dame. A imagem de Ho Chi Minh, o pai 
da pátria, que conduziu o país para a independência, está presente em toda parte e nos observa, 
das vitrines das lojas e dos cartazes pelas ruas da cidade. 
A queda de Saigon, em 30 de abril de 1975, representa o final da guerra do Vietnã e a derrota dos 
Estados Unidos. O museu da guerra está aqui para recordar ao mundo o que foi feito para tentar 
não só combater o inimigo, mas até mesmo envenenar a sua população. 
75 milhões de toneladas de dioxina, o terrível agente alaranjado, foram lançadas no sul do Vietnã, 
destruindo florestas e plantações de arroz, causando 400 mil mortes e 500 mil crianças com 
deficiência.  
E o contraste entre o passado trágico e a serena frenesia do presente nos leva a admirar ainda 
mais a tenacidade desse povo. E descobrimos que no Vietnã existe também uma espiritualidade 
popular profunda. Uma espiritualidade que, além da* maioria budista, compreende cerca de 8 
milhões de católicos.  
 
5. Uma comunidade grande como o mundo 

 
Marco: No focolare de Saigon está Luigi Butori. Nós o acompanhamos pelas ruas da cidade 
mas também na fronteira com o Myanmar para encontrar quem? Vamos subir com ele na 
motocicleta…   

 
Luigi Butori: Meu nome é Luigi Butori, tenho 57 anos, sou italiano. Vivo na Ásia há 28 anos e venho 
de uma pequena cidade chamada Lucca, na Toscana. O que eu faço no Vietnã? É uma pergunta 
interessante. 
Música e título: “Gota a gota” 
Luigi Butori: Saigon é uma cidade maravilhosa, fascinante mas sob alguns aspectos também é 
terrível. Todos chegam aqui para trabalhar e encontrar um futuro. Saigon recebe pessoas de todo 
o Vietnã, e não só. 
Aqui, algumas pessoas podem gastar milhares de euros num só dia, e outras não tem nem três 
euros por dia para a família. Vamos sempre visitar alguém numa rua cheia de cervejarias e 
restaurantes, e outras como aquela onde mora o senhor Tan, que não tem as pernas. Ele mora 
num quarto de um metro por um metro e meio, e os seus três filhos devem ficar com os vizinhos. 
Vemos que Saigon não é somente cervejarias e lindos edifícios, mas também tem gente que sofre. 
O custo para consertar esta casa poderia ser mais ou menos de 800 euros. Mas, quando você 
começa a construir nunca sabe o que pode encontrar. Por isso o cálculo pode até dobrar. 
Este era um lugar abandonado, aonde as pessoas vinham para se drogar. Um sacerdote e alguns 
estudantes começaram a dormir aqui, a limpar, chamar as crianças que estavam pela rua, que 
vendiam bilhetes de loteria, e assim começaram esta escola, que este ano completa 20 anos. Uma 
experiência maravilhosa que hoje reúne 148 crianças que, se não estivessem aqui, estariam pelas 
ruas. Algumas dessas crianças de famílias em graves dificuldades, são órfãs. É um milagre porque o 
trabalho é realizado com doações espontâneas. Esta reforma está sendo feita graças a uma 
empresa que doou todo o necessário para reformar uma sala. 
Esta senhora tem seis filhos. Um já morreu de HIV, um está preso. Quatro meninas que trabalham 
na rua, nove netos... praticamente as filhas deixam com a mãe estas crianças que nascem. Todas 
essas crianças estudam nesta escola.  
Uma grande ajuda que podemos dar a eles, além da comida, é a assistência social, assim podem ir 
ao hospital e receber tratamento.  
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Um grande problema são os idosos e os deficientes mentais, pessoas realmente necessitadas. E, 
naturalmente, as crianças. Mas se, pelo menos, as ajudamos a estudar, têm um futuro; no entanto 
uma pessoa idosa, sozinha, é um grandíssimo problema.  
Procuro estar ao lado das pessoas, fazê-las sentir que as queremos bem, que não estão sozinhas, 
que podem melhorar suas vidas, enfrentar os problemas junto com alguém. 
Em geral eu tenho duas carteiras. Esta é a normal, esta é para os pobres, uma à direita e outra a 
esquerda, assim eu não erro. Quando vou a algum lugar em que é preciso dar alguma coisa, pego a 
carteira da esquerda, e enquanto tem alguma coisa se dá. 
Eu jamais pensei em fazer algo assim. Por muitos anos trabalhei no campo dos negócios. Ensinei 
numa universidade, numa escola. Fiz vários trabalhos. Porém, nas experiências que fizemos no 
Focolare, de 1988 em diante, sempre ajudamos a muitas pessoas, especialmente aos refugiados 
birmanos, que fugiam da guerra. E tudo amadureceu com o passar dos anos.  
Aos poucos, ajudou-me a abrir os olhos, e entender que podia fazer algo pelas pessoas que viviam 
grandes dramas. Se eu fazia ou não fazia, isso podia ser uma grande diferença para elas.  
Nasceu assim, Gota a gota, de um modo incrível, eu diria. Junto com alguns amigos fomos a Mae 
Sot, visitar um sacerdote que não estava bem, padre Justin, no nordeste da Tailândia.  
Ele fazia um trabalho incrível com os migrantes, com os pobres, aqueles que não tinham 
documentos, nada, que eram explorados. 
Eu fiz algumas fotos, voltei a Bangcoc, e alguns amigos de Latina entraram em contato comigo e 
perguntaram: “O que você fez ontem?”. Então mandei aquelas fotos e uma dessas amigas, que 
trabalhava numa escola, mostrou as fotos para as crianças.  
Espontaneamente as crianças começaram a recolher donativos e levar para a escola. Assim nos 
encontramos com uma sala cheia de presentes que precisavam ser enviados. Contatamos uma 
empresa de logística internacional e eles, sabendo de toda a história, se ofereceram para nos 
ajudar. 
Assim começou esta ponte, estes presentes que começaram a viajar dos portos da Itália... 
começaram a chegar ao porto de Bangcoc. Essas grandes caixas, todas enfeitadas com os 
desenhos feitos pelas crianças de Latina. E as crianças de Mae Sot viram chegar esses lindos 
presentes. 
Cobertores, roupas... e é uma alegria enorme. Enorme porque entenderam que havia alguém, do 
outro lado do mundo, que os queria bem.  
 
Professor (em italiano): Uma ponte de amor que parte de Latina e chega a Mae Sot, parte de Mae 
Sot e retorna a Latina.  
 
Luigi Butori: No total temos 20 projetos; entre os quatro países que recebem os presentes e os 
outros países, ou seja, a Itália e a Suíça que nos ajudam, mais ou menos calculamos que se chega a 
mil pessoas envolvidas nesse projeto.  
Ultimamente, justamente em Myanmar, na cidade de Yangon, começou um projeto que se chama 
“dois ovos por semana”. Cada criança recebe dois ovos cozidos por semana. Neste momento 
estamos dando, cada semana, ajuda a cerca de 170 crianças; em todo o bairro são 700 crianças 
que precisam desta ajuda e esperamos que nos próximos meses possamos ajudar todas as 700 
crianças.  
Para mim, a minha comunidade, o Focolare, é como um ninho onde eu retorno, repouso, me 
recarrego, entendo, corrijo a minha a visão, retomo a força, a alegria; e depois... fora, porque a 
verdadeira comunidade é o mundo inteiro.  
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6. Saudação a Moçambique 
 

Ray: Vamos abrir uma janela para outro lugar e vamos ao Moçambique, no continente 
africano, que continua a sofrer por causa dos furacões. No mês passado, um furacão 
devastou o país e se abateu também em Dombe, onde existe uma comunidade dos 
Focolares de cerca de 500 pessoas que hospeda também um centro de recuperação da 
Fazenda da Esperança. Quase tudo foi destruído…  
Provavelmente seguiram pela rede social ou no site focolare.org tudo o que aconteceu e a 
arrecadação de fundo promovida pela AMU.  
Ildo Foppa, responsável do Centro de recuperação nos informou constantemente sobre 
tudo e no dia de Páscoas nos escreveu sobre a chegada das primeiras ajudas e que 
puderam começar os primeiros trabalhos de reconstrução das casas e das estruturas, 
adquirir e entregar centenas de kits com sementes e instrumentos para a agricultura. 
 
Na mensagem, Ildo nos escreve:  
«A experiência depois da tragédia é dura, extenuante, mas estamos certos de que tudo 
aconteceu para dar vida a uma grande transformação deste lugar. É incrível quanto se 
estreitaram os relacionamentos com o bispo, os sacerdotes, as organizações que chegam e 
com toda a comunidade. Estamos pensando junto com o bispo de começar o projeto de 
construir casas em blocos de cimento: isso dá trabalho aos nossos jovens e a muitas outras 
pessoas» 
 
Ray: Para quem quisesse contribuir, pode encontrar todas as informações neste site…  
 
 

7. Mumbai (Índia): O desafio: “Diga não à fome” 
 

Marco: Também este ano no dia 1º de maio parte a Semana Mundo Unido. O que fazemos? 
Nesta semana nos empenhamos concretamente para apresentar e envolver os nossos 
amigos, a mídia, nas várias ações que fazemos durante o ano para combater a fome e 
pobreza. De fato, o título que escolhemos este ano é “No One In Need”, isto é: “Ninguém 
em necessidade”, é este o objetivo que almejamos.  
Uma das ações é “Diga não à Fome”. É um dos objetivos da agenda da ONU para o ano 
2030 e um dos âmbitos no qual estamos empenhados. 
Na Índia os adolescentes do Movimento Juvenil pela Unidade de Mumbai inventaram um 
modo alternativo para aceitar este desafio.  
 

Anu (uma jovem): O nosso Projeto começou em abril do ano passado, quando participei de um 
acampamento onde falaram do Projeto Diga não à fome e como poderíamos concretizá-lo. 
Astrida (pais – mãe): Eu tinha visitado um abrigo chamado “Casa da Paz”. É uma casa que acolhe 
mulheres carentes e vi que elas não tinham o necessário para viver. 
Rachel (uma menina): Fomos falar com a irmã Divya que cuida de famílias com AIDS. 
Irmã Divya (da congregação das irmãs Ursulinas): Trabalho com pacientes soropositivos, que 
moram em diversas partes de Mumbai. Atualmente temos cerca de 70 pacientes. São pessoas 
simples, que não têm o bastante para comer, e crianças necessitadas. 
Rachel (uma menina): Fazemos cofrinhos de garrafas plásticas e lhes damos o dinheiro arrecadado. 
Shailet (pais – mãe): Depois começamos a coletar papéis, pois assim envolvíamos até as crianças. 
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Aaron (um menino): Escrevemos uma carta e distribuímos a todos, inclusive para as pessoas de 
outras religiões. 
Alvin (um menino): Fomos de casa em casa, explicamos o nosso projeto. Algumas pessoas nos 
deram cereais; outras, jornais; outras deram dinheiro. 
Aaron (um menino): Os jornais coletados foram pesados e vendidos para a reciclagem, e demos o 
dinheiro arrecadado para a “Casa da Paz”. No início eram 50 as famílias que nos ajudavam, agora 
são 200.  

Warren (um menino): Decidimos ir visitar as famílias. 
Ronan (menino): Preparamos canções. (ambiente) 
iya (menina): Organizamos jogos com as crianças pequenas.  
Liselle (uma menina): Também preparamos um doce. Eles gostaram muito e ficaram muito felizes.  
Aaron (um menino): Fiquei feliz porque as nossas ações puderam ajudar alguém. 
Ashley (um jovem): Pessoalmente, é gratificante ver essas pessoas receberem aquilo que deveriam 
ter. Ajudar alguém faz nascer dentro de você um “sorriso interior”, e nada me deixa mais feliz do 
que isso. 
Shailet (pais – mãe): As pessoas continuam guardando papéis, livros e outras coisas, porque 
sabem que daqui a 2 meses haverá uma nova coleta, e que é para uma boa causa. 
Alvin (um menino): Pensamos em eliminar a fome a partir do nosso próprio bairro, deixando todos 
felizes e ajudando quem tem necessidade. 
 
Diga não à fome 
Os adolescentes que vivem pela unidade, de Andheri, Mumbai, recolheram jornais regularmente, 
por 8 meses. 
-1 tonelada de jornais recolhidos e vendidos 
-28,000 rúpias arrecadadas 
-200 famílias envolvidas 
-100kg de alimentos, livros e roupas. 
O Movimento Juvenil pela Unidade de Andheri  
 
8. Conexão com o Brasil 

Ray: Entre as notícias com as quais, infelizmente, estamos acostumados a ver está a 
dramática situação dos refugiados da Venezuela. Desde 2014 são mais de 3 milhões e meio 
de pessoas que deixaram o País.  
São chamados “caminantes” porque chegam a pé nos países vizinhos como a Colômbia, 
Peru, Equador, Chile e nos últimos tempos também na Argentina e no Brasil.  
Renzo, é um focolarino italiano que vive em Manaus, no Brasil, e recentemente esteve em 
Boa Vista, cidade perto da fronteira com a Venezuela e que se encontrou “invadida” por 
milhares de refugiados.  
Estamos conectados com ele, Renzo, está ouvindo?  
 
Renzo: Uma saudação de Manaus!  
 

Ray: Oi Renzo uma saudação às comunidades da Amazônia! Você nos mandou estas 
imagens que nos tocaram muito… 
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Renzo: Sim, eu estive lá e o que vi me impressionou muito. Por isso qui filmar com o celular 
os depoimentos daquilo que as pessoas da comunidade dos focolares estão fazendo pelos 
refugiados.  
 

Ray: Muito bem, vamos ver logo algumas… 
 

Ana: Nós imediatamente nos reunimos como comunidade do Movimento dos Focolares e vimos 
assim aquilo que nós podíamos imediatamente encaminhar: de leite, arroz, açúcar, macarrão, 
feijão, óleo, coisas imediatas. (...) Só que, quando chegamos ali, (...) vendo aqueles jovens, aqueles 
meninos (...) vindo tremendo de fome, desesperados... Se eu pudesse teria dado tudo agora, mas 
tem as crianças, tem os idosos, tem as gestantes. Então a gente começou a pedir para eles 
fazerem uma fila e foi tão lindo, porque Deus viu a sinceridade do coração, que eles próprios 
começaram a dividir com os outros. Então aquilo que era para 200 duzentas pessoas, garanto que 
400 comeram pelo menos.  
Paulo: Nós começamos a distribuir sopa, comida e nesse ínterim, eu e a Silvia, nós íamos verificar 
o quantitativo de pessoas, porque tinham pessoas doentes, tinham muitas crianças e a gente 
queria saber como é que estava o estado daquilo ali, porque estava muito degradante. (…) A gente 
também teve a preocupação de comprar medicamentos, para poder prover a esses irmãos 
venezuelanos, que estavam chegando aqui. 
Silvia: Quando veio uma criança com a mãe, totalmente desnutrida, pele e osso mesmo. Aquilo me 
fez uma impressão. (…) Aí nós levamos no hospital, no Hospital Infantil. Aí chegou lá justamente e 
a médica falou: “Olha, essa criança está tão desnutrida e tão doentinha que, se vocês não 
trouxessem logo, dessa noite não passaria, né”. (...) Quando eu estava saindo, estava para me 
despedir dele e da mãe, aí ele deu um sorriso, do nada. Assim era tipo um presente de Deus pra 
mim, porque era como se me tivesse dito]: “Obrigada, obrigada por ter-me salvo”. (...) 
Então assim é, realmente, ser como Chiara nos primeiros tempos, acolher mesmo aqueles que 
sofrem, aqueles que mais necessitam. Tudo realmente assim por Jesus e realmente por amor. 

 
 
Ray: Ouvi todos os testemunhos que você filmou e entendi que em certos períodos vocês 
distribuíram comida a mais de mil pessoas… 
 
Renzo: Sim, foram muitas mais! Mas as pessoas da comunidade dos Focolares envolveram 
muitos outros: amigos, colegas de trabalho, paroquianos. Também as autoridades civis se 
mobilizaram. Realmente só reunindo as forças é que podemos dar uma ajuda imediata, ser 
uma resposta de amor também para este povo que sofre tanto assim.  
 
Ray: Obrigado Renzo e uma saudação à comunidade de Boa Vista!  

  
9. Little Rock, Arkansas (USA): Vencer a violência 

 
Marco: Austin Kellerman vive em Little Rock, no Arkansas, Estados Unidos. Há 35 anos é o 
diretor News de uma estação de TV local. Depois do último homicídio na sua cidade, para 
que as coisas mudem, decidiu que não basta dar somente as notícias, mas que precisava 
fazer algo concreto, algo mais…   
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Austin Kellerman: Jamais esquecerei o momento em que ouvi a notícia: pela segunda vez em um 
mês um bebê foi alvo da violência armada em Little Rock no Arkansas. 
 
Graphic: Após os disparos que vitimaram dois bebês em Little Rock, no Arkansas, Austis Kellerman, 
diretor de notícias da TV local, junto com a sua equipe decidiram que algo deveria ser feito. 
 
Austin Kellerman: A violência urbana estava crescendo e começava a afetar a todos, inclusive os 
jornalistas da central de TV. A equipe já estava cansada de noticiar crimes e notícias dolorosas. A 
TV é boa em fornecer notícias, mas raramente faz alguma coisa para mudar a situação. Depois de 
algumas semanas, reunindo-nos com líderes locais, lançamos uma campanha chamada Vitória 
sobre a Violência. 
 
Jornalista: Os jornais estão acostumados a noticiar a violência. Raramente fazem algo para 
melhorar a situação. É por isso que ousamos fazer diferente. 
Austin Kellerman: Nenhuma entidade é capaz de acabar com a violência. Sabíamos disso. Por isso 
nossa meta era unir e reforçar os vários grupos do centro do Arkansas, que já trabalham para a 
redução da violência. Conhecemos dezenas de organizações que fazem um trabalho incrível em 
áreas importantes como a educação, pobreza, trabalho e acompanhamento.  
Menino: Se você tem ajuda quando é criança isso molda o seu futuro e te ajuda a enfrentar o 
mundo real. 
Austin Kellerman: Em muitos casos poucas pessoas na cidade conheciam essas boas ações e 
percebemos que muitos grupos não se conheciam. O amor ao próximo era a base de tudo o que 
fazíamos. Como é possível amar o próximo sem conhecê-lo? A fim de reduzir a criminalidade e os 
homicídios, ajudamos as pessoas a se conhecerem e a se ajudarem, criando uma cultura onde a 
violência não fosse tolerada. Iniciamos com simples caminhadas nos bairros. 
 
(música e canto: Vitória sobre a violência) 
Austin Kellerman: Nesses eventos trabalhamos com líderes locais para a realização de uma marcha 
em áreas de risco. Caminhamos quase dois quilômetros pelo bairro, chegando em um parque ou 
uma igreja, onde partilhávamos uma refeição e jogávamos com as crianças. Nunca sabemos o que 
esperar de um primeiro evento. Esse não era o nosso trabalho e portanto nos tirou da zona de 
conforto. Nos surpreendemos realmente ao constatar a participação de quase mil pessoas, 
incluindo líderes comunitários. O primeiro evento foi a prova de que muitos sentiam o mesmo que 
nós. Eles foram estimulados e queriam uma mudança na cidade. Reunimos então vários grupos. 
French Hill, um membro do congresso nacional, era um forte aliado. 
Pedimos a ele para promover um encontro entre os líderes municipais e estaduais, a fim de 
discutir ideias concretas a serem implementadas em Little Rock. Nem todos possuíam a mesma 
abertura. O chefe de polícia de Little Rock, Kenton Buckner, não acreditava muito nas nossas ações. 
Eu entendia a sua desconfiança em cooperar com uma organização que nem sempre estava a 
favor do trabalho do departamento de polícia, e este departamento tinha seus problemas. 
Contudo não teríamos um bom resultado se não tivéssemos o apoio e a cooperação dos 
responsáveis pela segurança da cidade. 
A primeira coisa que fizemos foi procurar entender a polícia, colocando-nos na pele deles. Em vez 
de ficar lamentando, me inscrevi na Academia de Polícia Cidadã de Little Rock. Naqueles três 
meses eu pude entender melhor como o departamento combate o crime e conversar com os 
oficiais sobre a experiência deles, partilhando  nossos planos e linhas de ação. Durante a cerimônia 
de formatura da Academia, o chefe da polícia ficou de pé diante do grupo e desafiou-nos a 
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continuar trabalhando para fazer de Little Rock um lugar melhor para se viver. Ele nos disse para 
fazer algo e sermos ativos como o Kellerman. 
Delegado Buckner: Trabalho com a lei há 25 anos e nunca vi um canal de TV se envolver dessa 
maneira.  
Austin Kellerman: O delegado Buckner veio à segunda marcha da Vitória sobre a Violência com 
outras pessoas. A partir daquele momento o departamento de polícia continuou apoiando as 
nossas solicitações. Nos dois anos seguintes, realizamos 7 caminhadas para mais de 4 mil pessoas. 
Mais de 300 mentores se inscreveram para acompanhar crianças em situação de risco. Realizamos 
três feiras de trabalho com organizações parceiras, ajudando mais de 2 mil pessoas 
desempregadas, incluindo uma feira de trabalho para condenados. Nosso canal angariou mais de 
cem mil dólares para o combate à violência. Promovemos três reuniões municipais e um dia da 
limpeza nos arredores da escola e das casas de apoio às crianças. 
Graphic: 
E se 
Só por um dia 
A cidade inteira 
Pudesse se unir? 
 
Austin Kellerman: Nosso grupo reuniu mais de 60 líderes religiosos. Claro que não livramos a 
cidade da violência. Jamais conseguiremos, mas ajudamos a causar um impacto. No primeiro 
semestre de 2017 Little Rock estava para obter o recorde de violência, com 75 homicídios. 
Durante a nossa campanha em 2017 esse número caiu para 52. E em 2018 caiu drasticamente 
para 41. 
 
(música e canto: Vitória sobre a violência) 
 
Enquanto grande parte do mérito vai para o departamento de polícia e líderes locais, enfatizamos 
também a ajuda da nossa campanha. No final de 2018 o delegado Buckner aceitou um novo 
trabalho em Nova York. Embora estivesse triste por vê-lo partir, fiquei comovido por uma ligação 
que recebi. Era o diretor de um telejornal de uma TV de Nova  York . "Estou ligando pra você para 
saber mais sobre o programa. O delegado Buckner quer fazer o mesmo aqui.” 

As vezes basta uma faísca para provocar um incêndio. 
 
(música e gráfica - Vitória sobre a Violência)  
 

Marco: Obrigado Austin pelo que fazem! Obrigado por nos ter mandado esta reportagem! 
Uma saudação de todos nós! 

 
10. Proteção de crianças e adolescentes: transparência, prevenção, formação 
 

Ray: Quisemos dar um título a este collegamento que é “Habitar as fraturas” e uma das 
fraturas mais dolorosas do nosso tempo é aquela dos abusos sobre os menores. Queremos 
aproveitar esta última parte do CH para enfrentar este tema que infelizmente envolve 
também nós, como muitos movimentos e organizações que lidam com os adolescentes. 

 
VÍDEO (trecho) 
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“Faço um encarecido apelo à luta total contra os abusos de menores, tanto no campo sexual 
como noutros campos, por parte de todas as autoridades e dos indivíduos, porque se trata de 
crimes abomináveis que devem ser cancelados da face da terra”. 

Papa Francesco (na conclusão do Encontro  
“A proteção dos menores na Igreja”, 24 de fevereiro de 2019) 

 
Speaker: As palavras de Papa Francisco conclu iu o  encontro no Vaticano sobre os abusos, 
sem deixar dúvidas: o fenômeno da pedofilia é a crise mais grave que a Igreja católica hoje está 
enfrentando, um escândalo que explodiu  nos ú ltimos anos,  mas que tem raízes antigas. Apesar 
da “tolerância zero” implementada pelo Papa, a escuta e a proximidade para com as 
vít imas, as denúncias, o afastamento de altos prelados, a credibilidade da Igreja está 
ameaçada gravemente. 
O problema tem dimensões tão vastas que ainda não é totalmente conhecido. No encontro, o 
Papa tentou dar dados de um fenômeno que supera os confins da Igreja Católica porque toca 
também ambientes sociais como a família, a escola, o esporte. Também entre os responsáveis 
dos Focolares existe sofrimento e surpresa pelo envolvimento de alguns dos seus membros em 
fatos relacionados com abusos. E seguindo a linha da Igreja, o Movimento percorre o caminho 
necessário para rever práticas, ações e relações para dar à proteção de crianças e adolescentes  
toda a atenção necessária. 
Olga Maria Rodrigues: (Corresponsável da Comissão para a Promoção do Bem-estar e a Tutela do 
menor - CO.BE.TU) Ao todo são 18 os casos que enfrentamos em várias áreas geográficas e em 
diversas datas; algumas muito antigas e outras mais recentes. Procuramos dar o nosso parecer 
porque a Comissão não é um tribunal. É um órgão a serviço do Movimento, da presidência, 
sugerindo providências internas e em certos casos foi necessário fazer uma denúncia legal. 
Voz feminina: Sim, porque muitas vezes se trata de filhos, irmãos, netos, confiados aos cuidados 
de pessoas que fizeram uma escolha de vida bem clara, e que justamente por isso deveriam cuidar 
do bem-estar das crianças e adolescentes. Pelo contrário, causaram danos gravíssimos e por vezes 
irreparáveis. As linhas guias para o bem-estar e a proteção do menor, concluída em 2014 e a 
sucessiva constituição de uma Comissão internacional e local favorecem a proteção primeiro da 
vítima, assistir a família e depois recolher os elementos e tomar as providências necessárias diante 
da pessoa responsável pelo abuso. 
Orazio Moscatello: (Advogado, especialista em Direito da Família e dos Menores e membro da 
CO.BE.TU) Nós, no âmbito das linhas guia, previmos como fundamental e repetimos o dever moral 
de denúncia que fica a cargo de todo membro do Movimento dos Focolares, que é a primeira peça 
que conduz às sucessivas, que são a sinalização e a verificação dos abusos e a seguir atuar todas as 
prevenções que, de um ponto de vida processual, são indispensáveis. 
Voz feminina: É necessário adaptar as regras às várias situações e leis locais, sem esquecer as 
novas formas de abuso como a perseguição e o bullyng. Mas não basta: antes de tudo é preciso 
trabalhar na prevenção e na formação. 
Olga Maria Rodrigues: (Corresponsável da Comissão para a Promoção do Bem-estar e a Tutela do 
menor(CO.BE.TU) É importante a colaboração com todas as agências do Movimento, com todos os 
outros cursos feitos pelos Centros Gen3, 4, mas também por Famílias Novas, e tudo isso é um 
benefício recíproco. Todos temos que proteger esta realidade preciosa. 
Orazio Moscatello: (Advogado, especialista em Direito da Família e dos Menores e membro da 
CO.BE.TU) O Movimento dos Focolares trabalha há algum tempo sobre este aspecto, prevendo os 
instrumentos de formação dos adultos que devem seguir os menores, sobretudo no aspecto da 
prevenção aos abusos e isso nos parece a coisa mais importante com a qual temos que trabalhar. 
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11. Dialogando com Jesús Morán, Agostino Spolti, Barbara e Paolo Rovea 
 

Ray: Jesús, bem-vindo.  
 

Jesús: Obrigado. 
 

Ray: No final do congresso, sobre o qual falamos, vocês disseram que sentiam a 
necessidade de fazer uma declaração a todos e escreveram esta carta que tenho aqui 
comigo. Pode nos dizer brevemente o conteúdo desta carta e quais são as motivações que 
os impeliram a escrevê-la? 

 

Jesús: Esta é uma carta que escrevemos com Emmaus, depois de um período de reflexão  
institucional. É importante ressaltar isso. Com esta declaração, quisemos, primeiramente, aderir 
ao processo em andamento na Igreja de promoção da proteção e garantia de crianças e 
adolescentes, portanto, contra qualquer forma de abuso, não apenas de menores, mas de 
qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade. Esta é a primeira coisa: a plena adesão à linha 
atual da Igreja e da sociedade, eu diria. 
Em segundo lugar - como também vimos no vídeo - quisemos reconhecer publicamente que este 
drama também nos afetou, que ocorreram, dentro do Movimento, casos de abuso. Isso nos leva a 
uma ação concreta para fazer justiça às vítimas, também iniciando um processo de 
acompanhamento em nível geral e concreto. Isso também é importante. Eu diria, tolerância zero 
também dentro do Movimento. 
Certamente essa - como o Papa disse - é uma grande purificação, uma grande purificação também 
para nós, então quisemos fazer esse ato de reconhecimento.  

E, em terceiro lugar, queríamos dizer a todos que esse empenho não pode se restringir ao âmbito 
do Movimento. Com essa carta, tentamos dizer a todos os membros do Movimento que é 
importante trabalhar em todos os níveis, para que esse drama, essa imensa dor, que é um drama 
social e moral, termine, de fato, o mais rápido possível e esses casos de abusos, que são realmente 
sérios, não mais se verifiquem. 
Estas são as três coisas básicas que estão contidas na carta. 
 

Ray: Obrigado, Jesús. Barbara e Paolo, vocês são uma família e há anos acompanham o 
programa de formação "Up2me" para adolescentes e famílias para ajudar os adolescentes  
no âmbito da sexualidade e dos relacionamentos interpessoais. Infelizmente, sabemos que 
a maioria dos abusos ocorre no círculo familiar ou são feitos por pessoas próximas. 
Gostaríamos de lhe perguntar: o que pode ser feito para evitar isso? Ou o que as famílias 
estão fazendo no Movimento? 

 

Barbara Rovea: Como Famílias Novas, estamos certamente comprometidos em falar sobre essas 
questões já quando encontramos casais de noivos, depois com os jovens casais e gradualmente 
em todas as fases da vida dos casais. Naturalmente, agimos a partir da perspectiva da prevenção, 
como vimos antes no vídeo, e, portanto, nosso objetivo é garantir que se realizem entre pessoas, 
casais e famílias  relacionamentos saudáveis, relacionamentos maduros em todos os campos e 
também nesse campo da afetividade e sexualidade. 
E fazemos isso através de conferências, através de grupos de famílias que se encontram e têm a 
oportunidade de se conhecerem profundamente, e também através de colóquios entre famílias 
que nos permitem aprofundar o conhecimento e também compartilhar possíveis dificuldades.  
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Sabemos que, como famílias, precisamos nos formar continuamente, temos a responsabilidade de 
nos formarmos continuamente, contando com a ajuda de pessoas profissionalmente capacitadas 
nesses campos, tanto por meio de momentos de formação quanto pela disponibilidade que essas 
pessoas nos dão, também para acompanhar eventualmente famílias que vivem dificuldades 
particulares nesses campos.  
Paolo Rovea: A partir disso que Barbara disse, outro aspecto que sublinhamos é o da presença, há 
anos, dessas relações entre casais, entre famílias, entre os filhos, que geram uma verdadeira rede 
de famílias em nível mundial. E isso é tão útil e tão importante. Até mesmo estudos modernos 
enfatizam a importância das redes familiares para a saúde de nossas sociedades. E essas redes 
familiares, por sua vez, se abrem para as comunidades locais e territoriais do Movimento, onde 
existem várias pessoas, inclusive animadores de crianças, adolescentes e jovens. Estar juntos em 
rede, ajudar-se na formação, propicia o conhecimento, a estima recíproca, o apoio mútuo e 
também ajuda a estar atento a qualquer possível ocasião de risco. 
Da colaboração entre famílias e animadores nasceu o projeto Up2me, que você mencionou 
anteriormente, que é uma ferramenta que vai nessa direção, uma ajuda poderosa porque é como 
uma bomba que explodiu em nossas mãos, no sentido mais positivo da palavra, que está se 
espalhando por todo o mundo, é uma maneira moderna de ajudar os pré-adolescentes, 
adolescentes e seus pais, separadamente, a receberem uma formação sobre esses temas 
fundamentais. E recentemente as crianças junto com seus pais.  
Esta é uma das muitas ferramentas que temos disponíveis e que teremos à disposição nos 
próximos anos para sermos todos formados: jovens e adultos, formados e cada vez mais 
preparados, para estarmos vigilantes também neste âmbito tão delicado. 
 

Ray: Obrigado! Agostino, você trabalha aqui no Centro internacional, e está em contato 
direto com milhares de crianças de contextos culturais bem diferentes, você sempre viaja e, 
portanto, tem uma visão muito ampla. Queríamos perguntar-lhe: o que você pode nos 
dizer sobre a formação de pessoas e assistentes que trabalham diretamente com 
adolescentes? 

 
Agostino Spolti: Obrigado Ray pela pergunta. Certamente, desde o início, os Centros Gen e os 
Centros Gen 4 participaram da redação destas linhas guia para a proteção e segurança de crianças 
e adolescentes, fomos interpelados em primeira pessoa.  
A primeira tarefa é certamente conscientizar todos os educadores sobre esse assunto. Mas 
gostaria de destacar quatro realidades em que nós, como educadores, sentimos a necessidade de 
trabalhar: uma é a família, a outra é trabalhar em equipe, a outra é uma formação contínua, e a 
quarta é a comunidade, viver na  comunidade. 
O relacionamento com a família é imprescindível, até porque, como educadores, é importante 
conhecer o ambiente em que vivem adolescentes e crianças. E também esse relacionamento 
mútuo de responsabilidade que a família tem acima de tudo em relação às crianças e aos 
adolescentes. É importante apresentar o programa com as atividades anuais, mas também dizer 
aos pais quais são os objetivos propostos pelo programa de formação.  
Eu me lembro de um encontro com Chiara feito anualmente, com quem representava de certa 
forma a realidade dos adolescentes, em que passávamos para outros a responsabilidade desta 
questão sobre a afetividade e a sexualidade, dizendo: mas esperamos que as famílias tratem 
desses assuntos. E as famílias diziam: também esperamos que educadores, assistentes, comecem 
a fazê-lo…  
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Quando perguntamos a Chiara quem deveria fazê-lo, ela disse: "Vocês têm que fazer isso juntos". 
Na verdade, levamos alguns anos, mas esse trabalho em conjunto neste projeto de formação à 
afetividade e à sexualidade só pode ser realizado em conjunto. Este conjunto que enfatiza, 
justamente, o trabalho em equipe. 
Ainda estamos a caminho. Geralmente os assistentes se sentem sozinhos. Mas como é importante 
trabalhar em equipe para responder a tudo aquilo que a proteção e a garantia da criança e do 
adolescente propõe. Mas não é só isso, porque a equipe consegue acolher o educador por 
excelência, Ele sabe se dar a conhecer, sabe crescer no adolescente e na criança. Certamente, 
nesse caminho, também existe a necessidade de um diálogo pessoal entre o educador e o 
educando, mas sempre tendo em mente as linhas guia que também ajudam nesse relacionamento. 
Outro instrumento é EduXedu, educar-se para educar. Sentimos também que era uma resposta à 
Assembleia2, que nos pediu para fazer algo em relação a essa formação permanente. Também 
aqui trabalhamos em sinergia com as diversas agências educacionais da Obra, para nos formarmos, 
para nos tornarmos pessoas autênticas, sinceras, que sabem transformar em vida, em ação toda a 
reflexão, o   potencial antropológico de um carisma da unidade. 
O outro é a comunidade. Ela tem um papel importante na formação. Já em 1966, logo que nasceu 
o Movimento Gen, em um dos discursos, Chiara destacou que não bastava confiar as crianças e os 
adolescentes a um assistente - na época se chamava delegado -, mas toda a Obra deveria cuidar 
das crianças e dos adolescentes, preparando junto o programa, para que fosse tudo lindo, toda a 
comunidade. 
Eu gosto de lembrar - falando justamente sobre a comunidade - uma resposta que Chiara deu a 
uma adolescente ainda em 1982, em Amsterdã, que lhe contou sobre a sua dificuldade para se 
manter pura, para testemunhar o que vivia em meio a tantos ataques [da sociedade]. Agora é 
muito mais difícil com todo o crescimento da mídia nos últimos anos, o que os adolescentes vivem. 
E Chiara conclui a sua resposta, dizendo: mas mesmo entre os primeiros cristãos havia os 
adolescentes, que também tinham tentações, tinham dúvidas sobre a fé, mas para onde eles iam?  
Para a comunidade. Nessa comunidade viva, com a presença de Jesus no meio deles, eles 
entendiam e depois se lançavam para fora.  
Este fato de se lançar é um meio que nos ajuda muito a evidenciar o potencial dos adolescentes. 
Chiara sempre os estimulou a não olhar apenas para si mesmos ou para o próprio grupo, mas a ir 
ao encontro daqueles que sofrem, daqueles que mais se assemelham a Jesus abandonado. Esse 
aspecto do olhar empenha também nós, educadores, a pensar em qual olhar devemos ter diante 
de cada criança, de cada adolescente. E o potencial criativo do olhar de Jesus nos questiona, nos 
diz e também nos ensina como olhar para cada um. 
Eu estava presente na JMJ no Panamá. O papa, falando aos jovens, mas referindo-se a nós adultos, 
disse: "Vocês estão prontos para olhar para estes jovens com os olhos de Deus?" Embora 
estejamos cientes de que, também aqui ainda estamos a caminho, com responsabilidade e 
humildade, juntos, queremos seguir em frente neste sentido para o bem das crianças e dos 
adolescentes.  
 

Ray: Obrigado, Ago. Obrigado, Barbara e Paolo. Obrigado, Jesús. (aplausos) 
 

          
12. Conclusão 

 

 
2 

  Refere-se à última Assembleia Geral da Obra de Maria realizada em 2014. 
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Ray: Chegamos ao fim do nosso collegamento. Enfrentamos muitas e grandes fraturas. 
Falamos de refugiados, de pobreza, de calamidades naturais, de terrorismo e vimos 
também muitas pessoas que fizeram de tudo para enfrentar problemas enormes com as 
suas pequenas mas importantes ações, justamente como Chiara disse na sua reflexão, no 
início do collegamento.  
 

Marco: Sim, de fato, Chiara concluiu assim: “O importante é que você não fique parado, 
vendo passar os poucos dias de sua vida sem fazer alguma coisa pelos que estão ao seu 
redor, sem preparar-se convenientemente para a vida que o espera.” Vamos nos despedir 
com este empenho: fazer toda a nossa parte.  
 
Ray: Obrigado, o próximo Collegamento CH será no sábado, 15 de junho de 2019 às 20.00 h 
(fuso horário Europa ocidental) 
 
Marco: Até breve a todos! (aplausos) 


