
   
 

 

 

 

COLLEGAMENTO CH  
Rocca di Papa, 28/04/2018 

 
“Construtores de uma única família no mundo”  

 
1. Abertura e saudações 

            
2. Belfast, Irlanda do Norte: Além dos muros invisíveis     

Após 20 anos da assinatura do Acordo de paz, fomos a Belfast para conhecer de perto as 
divisões que ainda existem, mas também os esforços e o caminho de paz.  
  

3. Armoy, Irlanda do Norte: a coragem de reconstruir uma comunidade    
Um país dividido durante mais de 30 anos entre unionistas, republicanos, protestantes, 
católicos até o momento em que alguém disse basta. A extraordinária aventura de Mary 
e Gerry Burns e dell’“Armoy Community Association”. 
 

4. Notícias de Fontem      
 

5. Carvalhal de Vermilhas. Portugal: Pequenos portadores de esperança    
Nada é pequeno quando se age para defender a natureza e o ambiente.  É o que nos 
ensina um grupo de Gen 4 de Portugal que replantou algumas árvores no terreno de uma 
floresta queimada. 
 

6. Mariápolis em Éfeso, Turquia, da casinha de Nossa Senhora 
 

7. Recordando Tommaso Sorgi 
 
8. Castel Gandolfo, Itália:  Irmãos e irmãs para além do diálogo    

400 muçulmanos e cristãos do mundo inteiro se reencontraram em nome da esperança. 
Vozes que narram um caminho de unidade que dura mais de 52 anos...  

  

9. Chiara Lubich: construtores de uma única família no mundo    
  

Do discurso de Chiara no Congresso "Faith Communities Together" – Washington D.C., 
12 de novembro de 2000. 
 
10. Dialogando com Maria Voce (Emmaus) e Jesús Moran  
11. Conclusão 
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1) Abertura e saudações 
 (aplausos) 
  
 

Katarina: Bem-vindos a este Collegamento. Como sabem, é o reencontro de uma família 
universal! E temos um aniversário para festejar: Anna Maria e Danilo Zanzucchi fizeram 65 
anos de casados. Felicidades! (Aplausos) 

Anna Maria e Danilo estão entre as primeiras famílias que seguiram Chiara, deixando o 
próprio trabalho e cidade, com os seus cinco filhos, para colocar-se à disposição do  
Movimento dos Focolares… E quantos frutos entre as famílias do mundo!  

 
Cyril: Estamos contentes em poder festejá-los junto com as famílias de vários lugares do 

mundo, presentes aqui e que estão na Escola Loreto em Loppiano… E também com as 
famílias vindas de Casoria, Nápoles. 
 
Katarina: Vocês gostariam de dizer alguma coisa, Anna Maria e Danilo? 
 
Anna Maria: Creio que devemos agradecer a todos, porque o amor circulou também entre 
nós. Chiara nos deu a graça para entender que Deus é Amor e que podemos amar. Isso 
reavivou todas as nossas famílias, realmente uma grande graça. Obrigada a todos! 
 
Katarina: Obrigada a vocês e felicidades! (Aplausos) 
Nós somos Katarina e Cyril da Eslováquia. Estamos casados há 18 anos e temos três 
filhos. A mais velha, Elena, está, neste momento, participando de um Congresso para 
adolescentes - gen 3 – que veremos daqui a pouco. Lukas e Tomas, ao invés, estão aqui 
conosco. Eu sou professora de idiomas e tradutora.  
 
Cyril: Eu sou um sacerdote católico do rito bizantino. Em nossa tradição oriental, desde o 
início do cristianismo, homens casados podem ser ordenados sacerdotes. Recentemente o 
nosso bispo nos deu a oportunidade de estar à disposição do Centro de Movimento, por 
isso nos transferimos para cá com toda a família por 4 anos.  
Queremos cantar para vocês um breve hino da liturgia bizantina, típico do tempo Pascal. 
Cantaremos em paleoslavo e as palavras dizem: "Cristo ressuscitou, venceu a morte e deu 
o dom da vida àqueles que jaziam nos sepulcros". 

 (Katarina e Cyril: Canção e felicitações pascais) 
  

Cyril: Agora vamos nos conectar com o Centro Mariápolis de Castel Gandolfo, onde estão 
reunidos 700 adolescentes, gen3, de toda a Itália. Poderemos vê-los no telão...  
Olá! Como foi o início do Congresso? Que projetos vocês têm?  
 
Luigi: Bem-vindos a todos desta maravilhosa sala que nos acolhe nestes dias. 
Cumprimentamos calorosamente a todos os que nos acompanham de tantos lugares do 
mundo. Somos muitos, vamos ver de onde. Diga o seu nome e onde você mora. 
Sophie: Sou Sophie, do Valle d'Aosta. (aplausos) 
Simão: Sou Simão, da Sicília. (aplausos) 
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Sílvia: Sou Sílvia, do Piemonte. (aplausos) 
Stefano: Sou Stefano, da Sicília. (aplausos) 
Luigi: Eu sou Luigi e moro na região dos Castelos Romanos... 
Agnese: E eu sou Agnese, de Viterbo… 
Luigi: Queremos contar pra vocês o que faremos neste encontro. 
Agnese: A pergunta que nos fazemos nestes dias é a seguinte: 1943-2018, épocas 
diferentes, mas o Ideal é sempre o mesmo? Chiara Lubich e as suas primeiras 
companheiras viviam um Ideal inspirado no Evangelho. Por Ideal entendemos um 
verdadeiro estilo de vida. Nós queremos atualizar o modo de viver delas, falando sobre 
assuntos que vivemos no dia a dia, como a afetividade, cyberbullyng e cidadania ativa. 
 
Luigi: Conversar sobre esses assuntos nos ajudará a entender melhor como ser um gen 3 
na nossa época, colocando sempre o outro no centro e tentando aplicar a Regra de ouro. 
 
Agnese: Enfim, no dia  1º de maio iremos juntos a Loppiano, na Toscana, para o Genfest 
da Itália.  
 
Luigi: Até breve a todos!!! 
 
Agnese: Tchau! (Aplausos) 

 
Cyril: Vocês nos dão a oportunidade de cumprimentar outros jovens que estão para 
começar alguns Genfest em vários países. Além daquele da Itália, que vocês mencionaram, 
se realizará um no Sul do Brasil e também em Portugal. Até hoje sabemos que além do 
Genfest de Manila, nas Filipinas, teremos outros 30. 
Convidamos todos a enviarem saudações e impressões através do WhatsApp para o 
número 0039 3406120328, que vocês estão vendo no telão, ou escrever para o endereço: 
collegamentoch@focolare.org e também na página Facebook: CollegamentoCH. 

 
Katarina:  Aqui nesta sala também está presente um grupo de focolarinas e focolarinos de  
Loppiano, que o papa Francisco visitará, no dia 10 de maio. Vejo que você vem da Ásia, de 
onde? Qual é o seu nome? 
Liberata: Sou Liberata, e venho da Coreia.  

        Katarina: Como vocês estão se preparando? Que clima se respira em Loppiano? 
Liberata: Estamos intensificando a vivência do amor recíproco, a vida da Palavra do 
Evangelho, contamos as nossas experiências. Estamos muito contentes. Todos de 
Loppiano os saúdam.  
Katarina: Belo, obrigada! Então, a vida. (Aplausos) Estamos unidos a vocês nestes dias, 
sobretudo no dia 10 de maio. 

 
 

2 ) Belfast, Irlanda del Norte: Além dos muros invisíveis      
 

Cyril: Agora começamos nossa viagem ao redor do mundo. Veremos histórias e situações 
muito diferentes, que têm em comum o compromisso de construir a fraternidade e a paz. 
A paz não é simplesmente a ausência de guerra. Na última vez, estivemos na Colômbia e 
vimos os esforços daquele país para sair de uma longa guerra civil. Desta vez 
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conheceremos a Irlanda do Norte, marcada por um doloroso conflito pela divisão entre 
unionistas, a maioria protestante, e republicanos, a maioria católica. 
 
Katarina:  Vinte anos atrás, exatamente em 10 de abril de 1998, foi assinado o acordo de 
paz, o chamado Acordo da Sexta-Feira Santa de Belfast (Belfast Good Friday Agreement1) 
entre as diferentes facções, o Governo do Reino Unido e o Governo irlandês, um dos 
passos mais importantes para a paz na Irlanda do Norte, que iniciou um processo de 
reconciliação em que vários organismos estão trabalhando. Nós fomos ver como é a 
situação hoje. 

 
(música) 
 
Stefania Tanesini (em italiano): Estamos em Belfast, na Irlanda do Norte e são 9 horas da 
manhã. Estamos saindo da zona católica. Do outro lado desta porta fica a zona protestante. 
este muro as separa. A porta ainda está fechada. Ela se fecha toda tarde e reabre de manhã, 
há 20 anos da assinatura do acordo de paz de 1998, sinal de que as 2 comunidades ainda 
vivem separadas. 
 
Brian Rowan, jornalista (em inglês): Passei semanas, meses, anos da minha vida entre um 
atentado e outro, com mortos e feridos. 
 
Manuel McGivern (em inglês): Eu tinha 17 anos em 1973 e morava na zona oeste de Belfast. 
Uma área fortemente republicana. Todos os domingos eu vendia revistas católicas. Os 
soldados ingleses me abordaram, me revistaram e viram as revistas. Como não tinham 
certeza do que se tratava e pensando que fosse propaganda subversiva, me prenderam. 
No quartel me interrogaram por 24 horas. Depois meu pai chegou e como eu era menor de 
idade, me liberaram. Algumas semanas depois, fui convidado para ir a um apartamento 
vazio bem próximo de onde eu morava, com a desculpa de ver um filme. Tratava-se de um 
filme de propaganda sobre como usar armas e pistolas, e daquela forma estávamos sendo 
recrutados para aderir ao IRA. 
Havia muitos jovens ali e era compreensível, uma vez que nós éramos tratados como 
cidadãos de segunda classe. 
Após alguns encontros, entendi que aquilo não era para mim. Uma irmã anglicana foi à 
minha escola e assim conheci o Carisma de Chiara Lubich: amar o próximo e, mais 
importante ainda, amar o inimigo. Para mim aquilo parecia uma arma muito mais potente 
do que aquelas que estavam nos ensinando a usar. 
 
Irene Jovaras (em inglês): Hoje estamos aqui no Stranmills College na conclusão de uma 
jornada com o título “Construir juntos a comunidade”. 
Aqui em Belfast a divisão entre as igrejas é óbvia. Portanto, um dos nossos objetivos é 
sermos catalizadores para a construção de relações entre as pessoas de diversas 
denominações cristãs, sustentando aquelas iniciativas que existem para construir a paz e a 
reconciliação. 
 

                                                 

1  Acordo de Belfast da Sexta-feira Santa. 
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Stefania Tanesini (em italiano): Estamos em Shankill Road, no coração da Belfast 
protestante. Atrás de mim há um dos muitos memoriais que recordam as vítimas inocentes 
desse conflito. Uma guerra que em 30 anos fez mais de 3000 mortos e 50.000 feridos. 
 
Shannan Kincaid: (em inglês): A paz não aconteceu da noite para o dia e este fato não me 
condicionou como pessoa. Vir de um ambiente protestante é muito diferente de vir de um 
ambiente católico, mas fora isso somos iguais. Eu sou uma pessoa como Marty… 

 
Martin McKiernan (em inglês): Existem muros invisíveis, os psicológicos. Você pode demolir 
todos os muros mas é difícil superar aquele de 4mm que está na cabeça das pessoas. O mais 
importante é o relacionamento entre nós. A minha geração e de Shannon é aquela que 
tentará romper (esta mentalidade). Existem muros, mas eles não são intransponíveis. 
 
Stefania Tanesini (em inglês): Como é possível que vocês sejam amigos, um protestante e 
uma católica? 

 
Shannan (em inglês): a nossa amizade…simplesmente não o escuto!!! (risos) Os nossos 
pontos de vista não são os mesmos. Porém aquilo que nos une é muito mais do que o que 
nos divide. 
 
Marty (em inglês): Gosto dela como pessoa, porque é simpática, nos damos bem e nos 
divertimos juntos. Um protestante e um católico serem amigos”… É lógico que podem ser, 
por que não? 

 
Brian Rowan, journalist and author (em inglês): Tempos atrás, alguém me disse que demora 
50 anos para construir a paz. Não estamos nem na metade. 
Hoje, nossa argumentação diz respeito à política, como lidamos com a herança de tudo o 
que vivemos. O meu telefone não toca mais às 4 da manhã para me avisar que alguém foi 
morto, que uma bomba explodiu ou que atiraram em alguém. É por isso que sou otimista. 
 

 
3) Armoy, Irlanda do Norte: A coragem de reconstruir uma comunidade 

   
Katarina: Gerry Burns, vive em Armoy, uma pequena cidade com cerca de mil habitantes no 
norte de Belfast. Eis a sua história… 

 
Gerry Burns (em inglês): Eu tinha 18 anos quando começaram os (“troubles”) confrontos na 
Irlanda do Norte, em 1968. Com o passar dos anos as coisas pioraram. O impasse se encontra 
entre as duas comunidades: a nacionalista e a unionista. Nossa aldeia é mista, mas vivemos 
separados. 
No dia 5 de outubro de 1994, entre os dois cessar fogo, do IRA e dos unionistas, fizemos uma 
reunião na qual decidimos que queríamos fazer algo para trazer a vida de volta à nossa cidade. 
Casei-me em 1992; não era muito jovem. Sabia que Mary era muito empenhada no social. 
Naqueles anos as pessoas estavam cansadas da violência, havia muito apoio internacional 
para encontrar uma solução para o conflito. Entrevia-se uma nova aurora. 
No dia 5 de outubro de 1994 formamos a nossa associação. 
Dois políticos que não se falavam há tempos foram até Mary e propuseram a compra de um 
edifício em ruínas disponível na cidade. 
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Para mim era difícil, porque eu era daquele lugar e não conhecia muitas pessoas protestantes, 
porque vivíamos separados e estávamos em luta. 
Na noite entre quarta e quinta-feira, à 1:45 recebemos um telefonema da polícia, dizendo que 
nosso escritório estava em chamas. As crianças ainda eram pequenas. Mary e eu conversamos 
sobre quem devia ir até o local. 
Quando saí (pausa de comoção) vi que meu carro estava com os faróis acessos, o que não era 
normal. Quando abri a porta, pensei que pudesse haver uma bomba; quando girei a chave 
para ligar o carro, tive medo de voar pelos ares. Não aconteceu nada disso mas foi um aviso. 
Terminamos a construção, mas tínhamos perdido o entusiasmo e o apoio das pessoas. 
Mary foi realmente forte. Continuou o relacionamento com as pessoas, continuou a sorrir, a 
trabalhar. Com certeza sua força vinha do seu empenho com os Focolares: empenho que ela 
me transmitiu. 
A primeira atividade do centro foi a creche, transferida da escola protestante. A rebatizamos 
de Creche Comunitária de Armoy. Pessoas que disseram que nunca colocariam os pés no 
centro começaram a vir. 
Outra das nossas atividades principais é o acampamento de verão. Há décadas na Irlanda do 
Norte, no dia 12 de julho, há um festival. É um período de tensões e violência, registrado até 
pela imprensa internacional. 
Decidimos preparar um programa de duas semanas para os mais jovens. Para muitos deles é a 
única possibilidade de sair, pois seus pais vivem em condições de pobreza. 
Mas, sem dúvida, a maior atividade do nosso centro é o bar, onde as pessoas vão, comem 
alguma coisa e encontram outras pessoas. 
 
Paul McClean, diretor “Cross and Passion”(em inglês) Em um mundo ideal nossos meninos 
estarão todos juntos. Mas como isso ainda não acontece. Devemos criar dinâmicas e 
oportunidades para que eles possam estar juntos. Este centro faz isso muito bem e não 
somente na creche. Há muitos outros eventos. 
 
Mary McCracken, funcionária pública aposentado e diretora de “Greenlight Gateway” (em 
inglês): É um lugar realmente aberto, um espaço livre, que não se associa a nenhuma 
interferência política; que não tem nada a ver com a Irlanda do Norte em geral. 
 
Gerry Burns (em inglês): Mary morreu em 8 de junho de 2011; ela foi diagnosticada com 
câncer. Foi um choque. Muito, muito grande para todos, principalmente para mim. Foi duro. 
Por que não eu? No funeral de Mary havia muita gente. Vieram pessoas que nunca tinham 
entrado numa Igreja Católica. Se eu não tivesse conhecido Mary, não faria o que faço e o que 
quero continuar a fazer. 
Precisamos enxergar que as coisas ordinárias podem se tornar extraordinárias para quem tem 
necessidade. E devemos fazer sem usar a violência ou sob a ameaça das armas. Devemos ter 
coragem. 
 
Cyril: Obrigado, Gerry por nos contar a sua história, pela sua coragem! Obrigado a todos vocês 
que, de diferentes maneiras, se dedicam a esse processo de paz.  

 
4 ) Notícias de Fontem, Camarões   
 

 



 

7 

 

Cyril: Atualmente existem muitas guerras e conflitos no mundo! Recebemos notícias  
preocupantes até mesmo de Fontem, nos Camarões. Neste território se encontra uma das 
cidadezinhas do Movimento dos Focolares, muito amada por todos nós. Vamos ouvir a 
mensagem que recebemos daqueles que vivem ali. 

 
 
Voz feminina: Um olá daqui de Fontem! 
A instabilidade sociopolítica na parte inglesa dos Camarões explodiu em novembro de 2016, 
com manifestações públicas que após serem oprimidas foram se degenerando. Em fevereiro 
deste ano, nosso colégio, como a maior parte das outras escolas, também foi obrigado a 
suspender completamente suas atividades. 
 
Voz masculina: Em março, a violência piorou também aqui em Fontem, com um sequestro e 
um ataque a uma delegação do Estado, deixando um morto e alguns feridos. A partir daquele 
momento, a presença do exército em Fontem aumentou e quase toda a população saiu em 
busca de refúgio nos vilarejos próximos e em outras cidades em casa de parentes ou amigos. A 
cidadezinha de Fontem, com cerca de 7.000 habitantes, está quase vazia, deserta, com todas 
as lojas fechadas e os serviços públicos suspensos. O único hospital em operação é o nosso, 
Mary Health of Africa. 
 
Voz feminina: A estrada para Dschang – cidade a 40 km – indispensável para qualquer 
fornecimento e serviço, não é viável ou se passa com um risco altíssimo. Apesar disso, algumas 
pessoas que tinham vindo para um período de serviço na Mariápolis puderam partir. 
 
Voz masculina: Durante a Semana Santa, vivemos momentos difíceis com cerca de oitenta 
pessoas refugiadas no Centro Mariápolis, porque a batalha acontecia justamente no terreno da 
Mariápolis. Nenhuma função religiosa pôde ser celebrada nem na Quinta nem na Sexta-Feira 
Santa. Desde o Domingo de Ramos não foi possível voltar à paróquia. 
A possibilidade de celebrar no Centro Mariápolis a vigília e o domingo de Páscoa foi um 
verdadeiro dom do Ressuscitado. 
 
Voz feminina: Nosso bispo está trabalhando muito pelos numerosos refugiados internos da 
diocese. Ele enfrentou uma viagem arriscada para vir nos ajudar, encorajar e também trazer 
comida para nossos refugiados, para a equipe médica e os pacientes do hospital. 
 
Voz masculina: Sentimos a grande proteção de Nossa Senhora e nos colocamos em suas mãos. 
Estamos entre os poucos que ficaram para testemunhar que acreditamos na fraternidade 
universal, para trabalhar no hospital e pelos refugiados no Centro Mariápolis. Unidos a todos 
continuamos a rezar pelo milagre da paz. 
 
 
Cyril: Obrigada com todo coração! Estamos perto de vocês e continuamos a rezar com vocês 
pedindo o milagre da paz. 

 
 
5) Carvalhal de Vermilhas. Portugal: Pequenos portadores de esperança     
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Katarina: Agora vamos para Portugal onde as crianças dos Focolares, os gen 4, se tornaram 
protagonistas de "um futuro mais verde". De fato, também plantar uma pequena árvore no 
meio de uma floresta queimada pode ser um sinal de esperança.  

 
Speaker: Como muitos saberão, no ano passado Portugal foi vítima de dramáticos incêndios 
florestais, deixando o país com cicatrizes profundas. As nossas florestas e aldeias arderam e 
muitas pessoas morreram ou ficaram sem casa e sem meios de sustentação. Foi um tempo 
de grande sofrimento, mas também de grande solidariedade no nosso país. Seis meses 
passados as consequências dos incêndios ainda estão dolorosamente visíveis e as feridas 
irão precisar de muito tempo para sarar.  
Os gen4 decidiram voltar a uma das aldeias que mais danos sofreu, esperando com isso 
levar um pouco de alegria àquelas pessoas. A ideia foi muito bem acolhida e o movimento 
gen4 começou a colaborar com Humanidade Nova na organização do evento. Acabamos por 
encher um autocarro, tanto com crianças como com adultos. 
(Canção ) 
Passámos o dia em Carvalhal de Vermilhas, uma aldeia perto de Vouzela. Fomos recebidos 
pelo presidente da câmara, a quem os gen4 ofereceram um dado do amor.  
Sindaco: Posso levar? 
Voce: Pode.  
Sindaco: É para mim? 
- É uma prenda.  
- Vou meter no meu gabinete. Sempre que chego à câmara lanço o dado. 
- Boa.  
 
Speaker:  Depois, caminhamos até um pequeno campo, onde existe um carvalho centenário 
que foi apanhado pelo fogo. Foi junto a este carvalho que os gen4 plantaram os carvalhos 
que levaram. 
 
Nuno Neves, V.P. Montis (in portoghese): Vi naquele carvalho, já o conhecia antes, vi 
naquele carvalho a força, a representação da força desta gente para tentar sair deste 
cenário. É um carvalho que tem dois séculos e meio de existência e já passou por uma série 
de incêndios, sempre sobreviveu e eu estou convicto que vai ultrapassar e vai conseguir 
vencer também este incêndio. Talvez represente mesmo a força desta gente. A força que as 
pessoas vão ter para encarar o futuro, para lutar por um futuro mais verde.  
 
Voce: Ei. Que festa!  
 
Speaker: Depois fomos almoçar e tivemos um momento de convívio com algumas das 
pessoas da aldeia. Os gen4 cantaram duas canções e um dos adultos tocou guitarra.  
Mas como o amor é recíproco a aldeia também tinha algo para nos oferecer.  
o grupo de dança folclórico local atuou com algumas danças tradicionais; Não há dúvidas 
que este foi um dia muito importante tanto para as pessoas de Vouzela, como para nós.  

 
 

6) A Mariápolis de Éfeso, Turquia, da casinha de Nossa Senhora   
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Katarina: Como sabem esta não é uma transmissão televisiva ou uma reportagem sobre as 
histórias do mundo. Deseja ser um momento em que esta grande família, ligada aos Focolares 
e espalhada pelos vários continentes, se reencontra. Deve estar na linha o grupo da Turquia 
que começa hoje a Mariápolis: pessoas de todas as idades e condições que se reúnem para 
viver um período juntas, colocando em prática o Evangelho, o amor recíproco...  
Alô? Onde vocês estão? Estão ouvindo?  
Nuran Çeker: Sì! 
Katarina: Ótimo, finalmente! Uma saudação de todo coração. (aplausos) 

 
Ersen Buyukakincak: Uma saudação de Éfeso, na Turquia. Estamos na frente da casa em que, 
segundo uma tradição, a Mãe de Jesus com o apóstolo João viveu os últimos anos de sua vida. 
Fica a dois quilômetros das ruínas da igreja em que o Concílio de Éfeso reconheceu Maria 
como Theotokos, Mãe de Deus. 
 
Nuran Çeker: Ontem à tarde começou exatamente aqui a nossa Mariápolis durante a qual 
aprofundaremos a nossa vida com Maria. Somos cerca de sessenta pessoas, de várias cidades 
da Turquia e de várias Igrejas cristãs. Sentimos que representamos aqui toda a Obra no 
mundo, para nos doarmos de novo a Maria e para que Ela nos ensine a dar Jesus a todos os 
que encontramos. Uma saudação a todos! 
Nuran e Ersen: Tchau! 
Todos: Tchau! 
 
Katarina: Que bom! Assim vocês também nos fizeram entrar na casa de Maria! Obrigada! 
 

 
Cyril: A respeito de várias igrejas que se encontram, queremos acrescentar que o Conselho 
Ecumênico de Igrejas está comemorando 70 anos. Recentemente, em Genebra, houve um dia 
dedicado à colaboração e amizade entre Chiara e o Conselho Ecumênico de Igrejas, no qual 
Jesús Morán aprofundou a reflexão sobre o diálogo, um assunto fundamental.  
 
 
7) Recordando Tommaso Sorgi 
 

 
Katarina: Também numa família grande como a nossa, há aqueles que nascem, celebram e ... 
quem nos deixa. Há alguns dias faleceu Tommaso Sorgi, um dos primeiros focolarinos casados. 
A sua foi uma longa vida. Ele foi um político, eleito várias vezes para o Parlamento italiano. Ele 
deu início e dirigiu o Centro Igino Giordani durante anos. Vamos ouvir Tommaso, que nos 
conta sobre a sua participação na Mariápolis de Fiera di Primiero, no final da década de 1950.  

 
 

Tommaso Sorgi2: Na primeira Mariápolis em Fiera di Primiero, uma tarde – a terceira ou a 
quarta tarde – Claudio Casoli, que estava comigo, me disse: “Tommaso, aqui na Mariápolis 
estamos seguindo o seu itinerário”. “Ah! Qual é esse percurso que vocês viram?”. “No primeiro 
dia você era o deputado Sorgi, no segundo dia você era o professor Sorgi, e no terceiro você 
estava lavando a louça”. […] Alguém me viu e correu a voz na Mariápolis: “O deputado está 

                                                 

2  Entrevista de 18 de junho de 2008 
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lavando a louça”. Eu disse para Claudio. “Realmente, hoje cedo aconteceu ainda outra coisa”, 
“E qual foi?”. Aconteceu o seguinte. Eu tinha um barbeador elétrico […] que era uma raridade, 
na época. E no focolare em que eu estava, todos me pediam para usar esse barbeador. Além 
do mais, uma pessoa da República Checa, que tinha uma ferida aqui, também me pediu o 
barbeador. Eu tive um pouco de receio: “Como vou usar esse barbeador depois dele?”. Mas 
tinham me ensinado – e eu já estava aprendendo – que o que fazemos ao irmão é feito a Jesus. 
Então eu disse: “Empresto esse barbeador para Jesus”. Aquele barbeador foi a minha salvação 
porque [ …] uma destas pessoas, de manhã […] me disse: “qual é o seu nome? Você não é 
aquele do barbeador elétrico?”. Levei um susto. Precisei dar um salto mortal. “Nem sequer 
tenho um nome?”. Mas entendi logo que era disso que eu precisava […] para começar a ser 
uma pessoa nova.  

 
Cyril: Quem dirige hoje o Centro Igino Giordani é Alberto Lo Presti. Alberto, sabemos que 
Tommaso Sorgi era uma personalidade importante. Você pode nos dizer alguma coisa sobre o 
seu empenho político? 
 
Alberto Lo Presti: Basta pensar que de 1946 a 1972 ele frequentou as salas institucionais, 
primeiro como vereador, também como vice-prefeito, depois como conselheiro provincial, e 
depois durante 20 anos no Parlamento como deputado da Democracia Cristã. Ele também foi 
presidente dos ‘Ospedali Riuniti di Teramo’. Mas além do currículo oficial, muitos se lembram 
dele por sua capacidade de ajudar os mais fracos, os incapacitados, os desempregados, 
aqueles que precisavam de proteção e garantias. Foi convidado para a Mariápolis por Igino 
Giordani, de modo indireto, ou seja, não por ele diretamente, mas por outra pessoa. E 
aconteceu o fato mais bonito e importante da sua vida: a sua plena adesão à Chiara e ao 
Movimento dos Focolares. Tornou-se focolarino casado. E, em 1985, Chiara o chamou para vir 
ao Centro, não só para trabalhar no Centro Igino Giordani, mas também para sustentar o 
Movimento Humanidade Nova e o Movimento Político pela Unidade. Uma personalidade a ser 
descoberta, e desejamos fazê-lo logo. 
 

 
8) Castelgandolfo – Itália - Irmãos e irmãs além do diálogo 

 
Katarina: Construir no mundo uma única família entre todos. Há anos existe um diálogo 
profundo, um diálogo de vida também entre comunidades muçulmanas e cristãs em muitas 
partes do mundo. Alguns dias atrás, alguns representantes destes grupos estiveram em Castel 
Gandolfo. Entrevistamos algumas pessoas. Vamos ouvi-las. 

 

Speaker (fem.): Não é um Congresso como os outros. 400 pessoas de 23 nações, cristãos e 
muçulmanos de várias escolas e correntes muitas vezes em contraste, seguros de que devem 
caminhar juntos em favor da paz e da fraternidade. Um diálogo que começou há 50 anos com 
Chiara Lubich, que construiu pontes e abriu caminhos de fraternidade entre muçulmanos e 
cristãos em muitas partes do mundo. Uma fraternidade profunda que supera o simples 
diálogo. Com a comum responsabilidade de transmitir esperança. 

 

Amer El Hafi, Giordania (língua árabe): A espiritualidade de Chiara nasceu durante a Segunda 
Guerra Mundial. Também em nós, neste momento da história, com conflitos e guerras, 
precisamos mais do que nunca de uma espiritualidade que supere os confins dos países, dos 
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nacionalismos, dos conflitos étnicos, que respeite a pessoa pelo que ela é, que diga que em 
cada pessoa existe algo que vem de Deus. 

 

Jabbar Koubaisy, Seg. Liga Muçulmana Polônia (polonês): Chiara é para todos uma esperança. 
Chiara nos deu a força para caminhar juntos. A palavra que repetimos sempre é “JUNTOS”. Ela 
abriu um mundo incrível diante de nós, muçulmanos e católicos. 

 

Ali Hüseyin Rüstem, Turchia (em árabe): Meu pai é sírio e minha mãe iraniana. Nasci no 
Paquistão, com nacionalidade turca. Estrangeiro para os árabes, porque persiano, estrangeiro 
para os persianos porque árabe. Os turcos nunca me aceitaram como turco. Não senti isso no 
Focolare. Nunca me perguntaram sobre o meu passado, o que penso, como rezo, no que 
acredito. Deram-me amor, sem limites, sem condições. Senti que esta é a minha pátria, ou 
seja, a minha casa. 
 

Speaker: Parte especial do programa: visita à casa de Chiara. Muitos quiseram lhe prestar essa 
homenagem. 

 

Zakiyyah Sabir, USA (em inglês): Acho que agimos da melhor forma, amando-nos mutuamente. 
Com simplicidade, descobrimos como amar e cuidar uns dos outros. Honestamente, não 
esperava encontrar um paralelismo tão perfeito entre a experiência tão querida que trago no 
meu coração, com o meu Hajj, e a ideia de Chiara…. 

 

Mona Jawad, Libano (em árabe): A casa de Chiara me diz muita coisa, porque é um exemplo da 
espiritualidade que Chiara vivia e de como era amplo o seu horizonte. 

 

Mohamed Guerfi, Imã de Verona, Itália (em italiano): Chiara viveu o versículo onde Deus diz: “ó 
gente, vos criei homem e mulher, fiz de vós vários povos e nações, para que vos conhecêsseis 
reciprocamente”. Chiara viajou pelo mundo inteiro para apresentar o seu Ideal, gerando a 
fraternidade universal, e penso que todos os dias, embora já não esteja aqui, a encontramos 
todos juntos. 

 

Tariq Najee-ullah, USA (em inglês): Estudei em Georgetown University, aprofundando a figura 
de Chiara Lubich e o seu relacionamento com o Imã W. D. Mohammed. Visitei vários lugares de 
profetas, de santos, lugares onde se sente algo especial. Foi isso que experimentei na casa de 
Chiara. Por isso aprecio muito mais o relacionamento do Imã Mohammed com ela; decidi me 
empenhar para preservar, no futuro, o significado desse relacionamento. 

 

Diana El Zei, Libano (em árabe): Chiara se tornou parte da minha vida. Eu me dirijo a ela 
quando o mundo parece se tornar pior e se veem assassinatos, morte e sangue… É um modelo, 
é um ideal, é um anjo, é um livro que abro de vez em quando, é uma palavra na minha mente, 
algo no meu coração. É tudo isso… 
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Mohamed Sahnouni, Argélia (em árabe): Descobri que essa pessoa é especial e que fez muitas 
coisas belas pelo mundo, para reunir os muçulmanos, os não muçulmanos e os cristãos, ao 
redor do amor, da cooperação e da unidade por uma sociedade melhor. 

 

Fatima Suma, Macedônia (em croato): Acolhi Chiara como minha mãe, que me ensinou como 
viver com o amor, com várias etnias, com grande amor e procuramos viver assim na nossa 
família, doar o amor e, passo a passo, segui-la. 
 
Aziz Shehu Dott. Ciências Pedagógicas, Macedônia, (em croato): Para mim, como professor de 
Pedagogia na Universidade de Skopje, Chiara provocou a maior mudança na minha vida. Ouvi 
falar da Pedagogia de comunhão e vi que provoca uma revolução na Pedagogia e tentei colocá-
la em prática. 
 

Talib Shareef,  Imã Nation’s Mosque Washington, USA (em inglês): Esses conceitos do amor são 
muito preciosos. Eles me fizeram despertar. Como Imã (…), que viaja pelo mundo participando 
de muitos congressos com Dirigentes muçulmanos e Imãs, vou tentar difundi-los mais, porque 
muitos não os conhecem no modo como Chiara os explica. Na realidade, são conceitos 
islâmicos e universais. Significa que são para todos, seja qual for a sua raça, etnia, 
nacionalidade ou religião. 

 

Dr. Mohammad Ali Shomali, Diretor do Centro Islâmico Londres, Grã-Bretanha (em inglês): 
Após 20 anos que observo de perto os amigos do Focolare, cheguei à conclusão de que Deus 
doou a Chiara Lubich uma espiritualidade que é um modelo novo para toda a humanidade, um 
novo caminho de espiritualidade comunitária, que leva em consideração todas as realidades da 
vida, mas, ao mesmo tempo, é fiel à teologia e às questões ontológicas que nós, cristãos, 
muçulmanos, judeus e todos os que acreditam em Deus temos em comum. Quanto mais 
vamos em frente mais apreciamos este dom. 

 
 
9) Chiara Lubich: por uma família universal 
       
 
Cyril:  As palavras do dr. Shomali são talvez as mais adequadas para introduzir a mensagem de 
Chiara que ouviremos agora. Chiara se encontrava nos Estados Unidos, no ano de 2000, em 
uma Conferência de muçulmanos e cristãos em Washington, e explica as profundas e 
universais raízes da fraternidade universal. Ao seu lado o Imã W.D. Mohammed, líder da 
Sociedade Muçulmana americana.   

 
 

Chiara Lubich3 (com tradução consecutiva em inglês):  
 

                                                 
3 

   Alguns trechos do discurso:  "Uma espiritualidade da unidade para a convivência da família humana", 

no congresso "Faith Communities Together", Washington D.C., 12/11/2000  
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[…] Muitas convicções e muitas atitudes fraternizam homens e mulheres das diversas religiões. 
/ Mas é minha convicção que devemos nos concentrar em promover a fraternidade universal, 
e convidamos todas as pessoas aqui presentes a fazerem o mesmo, vivendo a chamada "Regra 
de ouro", norma comum a todas as religiões. / Ela diz para fazer aos outros o que gostaríamos 
que fosse feito a nós (cf Lc 6, 31), isto é: não pede nada além de amar os irmãos. / Ama! Diz 
essa norma a todos. / (Aplausos) Ama a todos, sem distinções, como Deus ama. / Sem 
discriminações. / Sem distinguir entre o compatriota e o estrangeiro, / entre o europeu, o 
americano, o africano ou o asiático, / entre o cristão, o judeu, o muçulmano ou o hindu… / Não 
distinguir / Ama todas as pessoas. / Ama o outro como a ti mesmo. / Ama-o não com palavras, 
mas com os fatos. / 
E a Regra de ouro diz também... (Aplausos): /Imagina como poderia ser o mundo se, não só 
entre os indivíduos, mas também entre os povos, as etnias, as nações, se praticasse esta norma 
e se amasse, por exemplo, a pátria alheia como a própria. / Nós começamos a fazer isso. 
/(Aplausos) 
Devemos ser os primeiros a amar como Deus ama. / Não fiquemos à espera de que o outro nos 
ame e dê o primeiro passo; / tomemos nós a iniciativa. / Se, depois, outros viverem este Amor 
junto conosco, nascerá o amor mútuo, / que é o alicerce seguro da unidade do mundo. / Esse 
amor é capaz de dar vida à família humana universal, tecendo tais relações entre as pessoas, os 
grupos, os povos que fazem desmoronar divisões e barreiras de todo o tipo, em todos os 
tempos.  / E é mediante este Amor, vivido por pessoas das mais variadas religiões, inclusive do 
nosso Movimento, que hoje homens e mulheres de quase todas as nações do mundo 
procuram firmemente ser – lá onde vivem – sementes de um povo novo, construtores no 
mundo de uma única família.  / (Aplausos)  
Queria terminar convidando todos os que estão aqui, também as crianças, a continuarmos 
juntos esta marcha pacífica rumo à unidade. / […] Que o nosso amor sirva para compor em 
unidade os povos, como hoje é visível entre nós, cristãos, e vocês, muçulmanos, mas somos 
um único nós / (aplausos). Que o nosso amor recíproco sirva para fazer nascer em toda a parte 
um mundo novo, renovado pelo amor; um mundo em que todos os homens se reconheçam 
irmãos e filhos do único Deus. (Aplauso) 

10) Dialogando com Maria Voce (Emmaus) e Jesús Moran  
 

Cyril: Ouvimos há pouco as palavras de Chiara "...que o nosso amor recíproco sirva para fazer 
nascer em toda a parte um mundo novo ". Emmaus e Jesús, vocês voltaram recentemente de 
uma viagem, onde encontraram a nossa grande família. Uma longa viagem a Taiwan, Pequim, 
Changai, Macau, Hong Kong…  
Por que fizeram esta viagem, como foi?  

 
Emmaus: Foi longa, sim, ficamos quatro semanas naquela região, fomos de uma cidade para 
outra, encontramos as pessoas da nossa família. O nosso objetivo era encontrá-los, porque 
sabíamos que eles viviam ali e queríamos conhecê-los, e eles também queriam nos conhecer, 
bem como toda a família do mundo. Encontramos cerca de mil pessoas, indo de um lugar para 
outro, entre um bilhão e meio de chineses. Se queremos fazer do mundo uma família dos filhos 
de Deus temos muito o que fazer! Mas eles estão ali e são do Movimento, da nossa família, e 
também eles, conosco, vivem o amor recíproco, vivem pela fraternidade universal com todos. 
Essa foi a primeira impressão. 
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Jesùs: Queríamos conhecer esta grande nação, esta grande civilização que, sabemos, 
desempenha hoje um papel fundamental nos equilíbrios geopolíticos do mundo, neste tempo 
de globalização, conhecer a sua cultura. De fato, pudemos ver isso, e ficamos muito, muito 
enriquecidos por tudo que o encontramos. A China é um país que viaja a 400 km por hora, 
como o trem que liga o aeroporto de Changai ao centro da cidade, com um trajeto de 6 
minutos a 400 km por hora. A China é assim, uma civilização que vai com essa velocidade, com 
uma modernização de alto nível e que deve, do mesmo modo, lidar com uma grande 
civilização, com uma história milenária, onde convivem - vimos - diversas religiões, diversas 
confissões cristãs, pessoas que não creem. Também esta experiência - que quisemos conhecer 
de perto - foi maravilhosa. 

 
Katarina: Que impressão vocês tiveram destes encontros, desta viagem? 
 
Jesús: Aquela que Emmaus começou a contar. Ou seja, conhecemos esta grande família do  
Movimento ali na China que - aos poucos, na medida em que cresce muito capilarmente em 
diversas cidades, existem muitas comunidades locais espalhadas por todo o território - começa 
a ser fermento de unidade, fermento de comunhão em todos os sentidos. Eles constroem 
pontes, constroem diálogos entre todos. Impressiona ver que são pessoas profundamente 
enraizadas no Ideal de Chiara Lubich e profundamente chineses, ou seja, vivem como chineses. 
E isso é algo muito belo. 
Portanto, a primeira impressão que temos é de que a nossa grande família ali na China quer e 
está dando uma contribuição para fazer crescer o grande valor da cultura chinesa, que é a 
harmonia. 

 
Cyril: Emmaus, depois vocês voltaram para cá. O que permaneceu em vocês desta viagem? 

 

Emmaus: Uma grande impressão desse povo. Um povo jovem, existem muitíssimos jovens, 
portanto um povo que promete muito para o futuro, que é muito empenhado, todos 
trabalham, por toda parte existem muitos que trabalham, cada um faz algo preciso e o faz 
bem, até o fim. Ao mesmo tempo, a impressão de um povo que tem muita sede do 
sobrenatural, muita sede do sagrado, de espiritualidade. Percebe-se isso pela devoção com 
que visitam seus templos, mas também pela quantidade de pessoas adultas que pedem o 
batismo. 

Assistimos à Missa de Páscoa na catedral da cidade em que nos encontrávamos naquele 
momento e vimos uma fila de pessoas que esperavam para entrar na igreja para serem 
batizadas.  
E também ficamos impressionados com essa sede de relacionamentos, de  relacionamentos 
verdadeiros entre eles, por exemplo, vimos um rapaz que nos contou sua experiência, que 
encontrou um emprego muito bom e bem remunerado, mas que absorvia  toda a sua vida, e 
não lhe permitia ter uma vida social, formar uma família, ter relações com amigos. Então ele 
disse: "Não, isso não é para mim". Ele deixou o emprego e agora é  cozinheiro para estar 
disponível para os outros, para fazer algo pelos outros e poder construir assim 
relacionamentos verdadeiros. 
Voltamos com uma grande esperança nesta fraternidade que eles também constroem  
conosco. E sentimos que, apesar de ser um povo tão vasto, uma nação tão grande, onde todos 
têm alguma coisa para fazer, poderíamos dizer que eles têm o suficiente, mas eles não têm o 
suficiente porque o ideal que nos anima é um ideal ainda maior, é o ut omnes. Então, para os 
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corações abertos ao ut omnes, como eles são como nós, porque pertencemos à mesma 
família, para os corações abertos ao ut omnes nem sequer um bilhão e meio é suficiente, 
porque queremos realmente chegar a todos. E eles querem fazer o mesmo. Portanto, uma 
grande abertura da nossa parte e da parte deles. É uma grande alegria e gratidão por todo o 
amor que eles nos deram.  

Cyril: Obrigado! 
Katarina: Obrigada, Jesús! (Aplausos) 
 
11) Conclusão 
 
Katarina: Chegamos à conclusão. Obrigada a todos os que nos acompanharam e que 
contribuíram para este Collegamento. Lembramos que, a partir de amanhã4, vocês poderão 
rever essa transmissão no site do Collegamento CH e também baixar as várias histórias. 
 
Cyril: Soubemos que 50 focolarinos casados de diversos países da Ásia nos acompanharam de 
Tagayaty. Saudações a todos! E também 160 pessoas de 8 países do Leste e do Sudeste 
Europeu, reunidos na República Tcheca.  
Colhemos a ocasião para agradecer pela ajuda econômica que chegou nesta semana para 
sustentar esse Collegamento. O próximo Collegamento será no dia 16 de junho às 20 h. 
Até breve a todos! 
 
 
 
 
 

                                                 
4   Lapsus: é possível rever a transmissão duas horas após a conclusão da transmissão ao vivo e também algumas das 
reportagens. 


