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Rocca di Papa, 13 de junho de 2020 

 Collegamento CH 
 

 UMA LUZ PARA O MUNDO  
O diálogo inter-religioso de Chiara Lubich 

 
  

1. Sigla, abertura, saudações 
2. Além das fronteiras: Chiara Lubich e as grandes Religiões. 
Chiara Lubich e o diálogo inter-religioso, um caminho para dar uma alma à globalização 
3. Mensagens de líderes e representantes de diversas Religiões (primeira parte) 
Do mundo inteiro, a gratidão a Chiara Lubich pelo seu trabalho e esforço para gerar e promover o 
diálogo inter-religioso ao longo da sua vida: Farouk M. Mesli, professor muçulmano, Universidade 
de Orano (Argélia), e Rabbi David Rosen, Diretor Internacional Âmbito Inter-religioso, American 
Jewish Committee (Jerusalém). 
4. Be the light 
Um trecho de uma música composta e produzida pelo Sr. Jude Gitamondoc, inspirada na oração 
do Venerável Mestre Hsing Yun, realizada pelo Instituto Guang Ming de Artes Cênicas em Cebu, 
nas Filipinas. 
5. Índia - Shanti Ashram e os Focolares: uma longa amizade  
Dialogando com Vinu Aram, Diretora do Centro internacional Shanti Ashram. 
6. Jordânia - Descobrir aquilo que une para ir além das diferenças 
No trabalho, na família, em todas as situações, para Omar e Lina, muçulmanos, os valores do 
diálogo e do encontro também entre diferentes crenças estão no centro. 
7. Índia - A dança pela unidade de Raul e Mitali 
Raul e Mitali D’Souza são de Mumbai, Índia, são casados, têm duas filhas e são dançarinos. 
Quando a dança se torna um instrumento poderoso para o conhecimento mútuo entre diferentes 
tradições religiosas. 
8. Mensagens de líderes e representantes de diversas Religiões (segunda parte) 
Do mundo inteiro, a gratidão a Chiara Lubich pelo seu trabalho e esforço para gerar e promover o 
diálogo inter-religioso ao longo da sua vida: Rev. Kosho Niwano, Budista, Presidente-designado da 
Rissho Kosei-kai (Tóquio), Laila Muhammad, filha do Imã W.D. Mohammed (New Jersey) e Card. 
Miguel Ángel Ayuso Guixot, Presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-religioso 
(Cidade do Vaticano). 
9. Itália - Instituto Universitário Sophia: onde o diálogo é estudo e vida 
Voltemos a Loppiano, ao Instituto Universitário Sophia, um centro acadêmico inovador e 
incubador de novos conceitos e práticas de diálogo entre diferentes crenças. 
10. Tailândia - Beer: amar os outros como a si mesmo 
Trechos da vida e o cotidiano de Somjit Suwanmaneegul, budista, de Chiang Rai na Tailândia. Do 
encontro com João Paulo II até hoje. 
11. Costa do Marfim - Bintou Konaté: diálogo inter-religioso e promoção humana 
Bintou Konaté, muçulmana, com amigas cristãs, transformou a dor em uma oportunidade para 
ajudar a sua comunidade. 
12. Mensagens de líderes e representantes de diversas Religiões (terceira parte) 
Do mundo inteiro, a gratidão a Chiara Lubich pelo seu trabalho e esforço para gerar e promover o 
diálogo inter-religioso ao longo da sua vida: Ven. Phra Maha Thongrattana Thavorn, Monge 
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budista (Bangkok), Fon Njendem Joseph (Fonjumetaw, Camarões) Ven. Miao Jing, budista, 
Abadessa responsável do Templo de Head Abbess of Fo Guang Shan Mabuhay, Manila e Ven. Guo 
Huei, Abade Presidente do Dharma Drum Mountain (Taiwan).  
13. Afeganistão e Itália - Sher Khan: um pilar do mundo unido 
O coronavírus continua a contar mil “histórias” como a de Sher Khan. Embora a sua continue a ser 
vivida em uma herança - a fraternidade - e em muitos amigos como Marta e Javed. 
14. Argentina - Três mulheres, três religiões, uma amizade única  
A história de uma amizade única: Silvina, Nancy e Cecilia. Três mulheres. Silvina é uma rabina de 
uma comunidade hebraica em Buenos Aires, Nancy, muçulmana, dirige um centro para o diálogo 
inter-religioso e Cecilia, cristã, é membro do Movimento dos Focolares. Um relacionamento 
construído com ações concretas e com o desejo de superar todas as barreiras. 
15. Dialogando com Maria Voce (Emmaus) e Jesús Morán 
“O diálogo inter-religioso de Chiara Lubich - diz Maria Voce, Presidente do Movimento dos 
Focolares - foi uma verdadeira profecia que está se realizando agora como uma resposta concreta 
às necessidades da humanidade”. 
O Copresidente Jesús Morán explica como a ética do cuidado é a base do novo Pathway, que será 
lançado no dia 20 de junho de 2020 pelos jovens dos Focolares. 
16. Trailer: Pathway #daretocare 
#daretocare - o trailer: a campanha anual do United World Project a partir de 20 de junho de 
2020. Agora, mais do que nunca, é necessário “cuidar” das comunidades, da política e da 
cidadania. 
  
 
1. SIGLA, ABERTURA E SAUDAÇÕES  
  
Música e legendas: 
  

- Collegamento CH - 13 de junho de 2020 
- UMA LUZ PARA O MUNDO - O diálogo inter-religioso de Chiara Lubich 
- Vozes de líderes religiosos. Argélia – Tailândia – Japão – Estados Unidos – Itália – Camarões – 

Filipinas – Israel 
- Vinu Aram, o diálogo? Um espaço para a humanidade - Índia 
- Irmãos e irmãs de diversas crenças. Jordânia – Costa do Marfim – Afeganistão – Argentina 
- Escutar. Respeitar. Entrar no outro. Assim nasce a fraternidade 
- #daretocare 
- Collegamento CH. Uma família conectada 

  
ROBERTO (em português): Bom dia às Américas do Norte, Centro e Sul! 
AROOJ (em italiano): Boa tarde à Europa e África! 
LAWRENCE (em inglês): Boa noite à Ásia e à Oceania! 
ROBERTO (em português): Bem-vindos a esta edição da conferência telefônica que faz de nós uma 
família mundial. Sou Roberto Signor, focolarino brasileiro, faço parte do Centro de Diálogo Inter-
religioso do Movimento dos Focolares, em Rocca di Papa, Itália. Vivi muitos anos na Tailândia, 
Cingapura e Filipinas. 
AROOJ (em italiano): Olá a todos. Sou Arooj. Venho do Paquistão e vivo na Itália há cerca de 6 
anos. Eu me formei em Comunicação e durante o meu percurso junto ao Instituto Universitário 
Sophia me apaixonei pelo diálogo inter-religioso e intercultural. Sou casada com Marco, um rapaz 
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italiano e vivemos o diálogo intercultural todos os dias em casa com grande amor e alegria. Tenho 
uma filha de 3 meses. 
LAWRENCE (em inglês): Sou Lawrence Chong, do Movimento dos Focolares de Cingapura.  Sou 
casado e trabalho em uma empresa global de consultoria em inovação. Quando eu era jovem, os 
Focolares me enviaram para participar de atividades inter-religiosas internacionais. A experiência 
abriu meus olhos para a imensidão do envolvimento do Movimento com as religiões do mundo. 
A pandemia de coronavírus não é a única pandemia que nosso mundo está sofrendo. Existem 
outras formas sistêmicas de “pandemias” que afetam nossas sociedades no caminho de um 
sistema econômico em colapso, o colapso do diálogo na política, o racismo profundamente 
enraizado que continua a estar presente, a negação dos direitos humanos.  
Agora, mais do que nunca, precisamos de um novo modo de dialogar para derrubar os altos muros 
da divisão e da discriminação. Aqui é onde as ricas tradições religiosas podem nos inspirar a 
estender a mão, a nos ajudar a reconhecer nossa vocação comum como uma geração de 
esperança e não de ódio. 
AROOJ: Como podemos ser sinal de esperança para o mundo? O título deste collegamento é 
“Uma luz para o mundo” e hoje queremos explorar esta luz, na perspectiva da amizade, e dos 
relacionamentos fraternos com os nossos irmãos e irmãs das diversas Religiões que são parte da 
família dos Focolares. 
ROBERTO: Iniciamos com uma palavra de Chiara Lubich, que mostra breves momentos históricos 
dessas relações fraternas e o que está na base da sua experiência de diálogo e daquela do 
Movimento dos Focolares. 
  
 
2. ALÉM DAS FRONTEIRAS – CHIARA LUBICH E AS GRANDES RELIGIÕES 
  
Legenda: Quando estamos no escuro e alguém nos traz uma luz para nos guiar, lhe somos gratos e 
não nos importa se é uma mulher ou um homem. 
 

Venerável Ajahn Thong Sirimangalo, Mestre Budista – Chiang Mai, Tailândia - 7 de janeiro de 1997 
 
Título: Ultrapassar os confins. Chiara Lubich e as grandes Religiões 
  
Imã W.D Mohammed – Líder da Sociedade Muçulmana (inglês): Digo-lhes uma coisa: hoje, aqui 
em Harlem, Nova Iorque, a história está sendo escrita. Esta ideia é algo que as nossas almas 
humanas desejam ardentemente. E é por isso que eu os abracei como amigos. [...] 
Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares: […] Apesar de tudo, hoje, 
paradoxalmente, o mundo caminha para a unidade e, portanto, para a paz. É um sinal dos tempos. 
[…] 
 
Legenda: Coimbatore (ÍNDIA) – 5 de janeiro de 2001  
 
Dr. Krishnaraj Vanavarayar, Chairman, Bharatya Vidhya Bhavan Coimbatore (inglês): […] 
Felizmente Chiara nos mostrou o caminho. Hoje eu entendi que a sua religião é somente amor e é 
por isso que podemos nos encontrar e dialogar. Somente uma pessoa que fez a experiência de 
Deus pode agir assim. [...] 
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Jaime Kopec, B'nai B'rith (em espanhol): […] Recordo exatamente o que ela me disse diante da 
menorá [candelabro]. Este é um pacto – um pacto de boa vontade, um pacto de fé, uma maneira 
de olhar para o futuro. [...] 
Speaker: Em seus 88 anos de vida, Chiara Lubich revelou-se uma mulher que sabe dialogar. A  
primeira vez que Chiara intuiu a abertura aos outros credos foi na década de sessenta nos 
Camarões, em Fontem, com o povo Bangwa. 
Chiara Lubich: […] Tive uma intuição. Foi como se Deus nos abraçasse a todos juntos. De fato, foi 
ali que tive pela primeira vez a ideia de que faríamos também o diálogo inter-religioso, ou seja, 
com pessoas de outras religiões. [...]1 
Speaker: Em 1977, em Londres, onde recebeu o Prêmio Templeton para o progresso da religião, 
recebe a confirmação do que havia intuído em Fontem. 
Chiara Lubich: […] Lembro-me da atenção de todos enquanto contava a minha experiência 
universal. No final, os primeiros a elogiarem foram exatamente as pessoas de outras religiões. Isso 
me fez entender que o nosso Movimento também poderia estabelecer a comunhão com eles. [...]2 
Speaker: Daí teve início o percurso que levaria Chiara a falar primeiro a milhares de budistas no 
Japão, e depois na Tailândia, a muçulmanos na Mesquita de Harlem nos Estados Unidos, a hebreus 
na Argentina e a hindus no coração da Índia. 
Chiara Lubich […]: O que nos liga a todos eles? A chamada “Regra de ouro”. É uma frase do 
Evangelho, mas está presente em todos os melhores livros de outras religiões, e diz: “Não faça aos 
outros o que você não gostaria que fosse feito a você”, isto é, trate-os bem, esteja atento, ame; 
(…) Se eu, cristã, amar você, muçulmano, e se você me amar e amar também o hebreu e se o 
hebreu amar você, florescerá a fraternidade universal, que é uma das construções do nosso 
Movimento.3 
Homem Sique (em inglês): … alguns livros sobre a religião Sique… 
Sandeep Virdee, Comunidade Sique, Birmingham, Grã-Bretanha (em inglês): […] Ela ultrapassou 
os confins. Era capaz de ir além das nacionalidades, de estabelecer relacionamentos humanos, 
verdadeiros; de elevar a todos espiritualmente. Eu acho que esse foi o seu dom. […] 
Legenda: Discurso à B’nai B’rith – Buenos Aires, 20 de abril de 1998 
Chiara Lubich: […] É um diálogo que usa uma técnica bem precisa: o “fazer-se um”, como nós 
dizemos; que não é apenas uma atitude de abertura, de estima e de respeito. É um exercício que 
exige o vazio completo de si para compreender o outro. Dizem que: «Conhecer a religião do outro 
implica entrar na sua pele; ver o mundo com os seus olhos; penetrar no sentido que tem para ele 
ser budista, muçulmano, etc.» [...] 
Speaker: Um exemplo emblemático de diálogo inter-religioso é a experiência adquirida dentro do 
Movimento na Argélia desde a década de 1970. Cristãos e muçulmanos iniciaram um caminho 
baseado na mesma espiritualidade da unidade. 

                                                           

1    Chiara Lubich, da entrevista a Luigi Bizzari – O meu século XX. 
2 Idem. 
3  Idem. 



5 

Chiara Lubich: […] O diálogo é realmente frutuoso porque, dialogando, nos colocamos no mesmo 
nível do outro (...) para conhecê-lo. Enquanto ele fala, nós nos enculturamos, entendemos e 
sabemos expressar a nossa fé com a linguagem dele. Naturalmente, o outro, sentindo tanto amor, 
(...) sente a sua dignidade e também deseja ouvir. Pergunta-nos algo e nós expomos a nossa fé 
com  liberdade, com aquele “anúncio respeitoso” de que fala o Papa, isto é, um anúncio que não 
quer conquistar, que não quer fazer proselitismo, mas  que respeita o outro. Com isso, porém, (...) 
nasce uma fraternidade. [...]4 
Legenda: Discurso na VII Assembleia da Conferência Mundial das Religiões pela Paz – Amã 
(JORDÂNIA) – 29 de novembro de 1999 
Chiara Lubich: […] Há mais de 50 anos, desde o início da experiência que se faz no Movimento dos 
Focolares, que represento, renova-se sempre a surpresa em ver que o caminho espiritual, pelo 
qual Deus nos conduziu, se interseca com outros caminhos espirituais e, mesmo mantendo a sua 
identidade, permite o nosso encontro e amizade com as grandes tradições religiosas da 
humanidade. [...] 
Chiara Lubich: […] Eu creio que a nossa fronteira não tem confins. (...) E isso significa ser capaz de 
dar uma alma à globalização. (...) Daí a necessidade de uma fraternidade universal a ser solicitada 
de todas as partes. Sinto que esta é a minha missão, enquanto viver, e é também a missão do 
nosso Movimento. (...) Eis o plano de Deus para a humanidade: uma única família com um único 
Pai, realizada; certamente com todos os outros que trabalham para esse fim. [...]5 
  
 
3. MENSAGENS DE LÍDERES E REPRESENTANTES DE DIVERSAS RELIGIÕES (primeira parte) 
 
AROOJ: Aqui na Itália, no início de junho, deveríamos realizar um Congresso inter-religioso por 
ocasião do centenário de Chiara. Já havia trabalhos em andamento e muitos de vocês já haviam 
agendado a participação. A Covid, no entanto, nos levou a encontrar maneiras novas e criativas de 
se conhecer e se comunicar. Por isso, pedimos a 8 líderes religiosos que nos enviassem uma 
palavra, uma saudação, testemunhando o caminho percorrido em conjunto. Todos se lembram de 
Chiara, porque a conheceram pessoalmente ou estão em contato com a espiritualidade da 
unidade. Vamos ouvi-los em momentos diferentes. Vamos começar com Farouk Mesli, 
muçulmano e o rabino David Rosen.  
  
FAROUK M. MESLI, Muçulmano, professor, Universidade de Oran, Argélia, (em francês): O meu 
dever é testemunhar diante de Deus e dos homens que Chiara preencheu nossas vidas e nossos 
corações com tudo o que compartilhou. (…) A unidade, o seu ideal e a razão pela qual o 
Movimento nasceu, é uma dádiva preciosa doada à humanidade. 
Ela nos ensinou a construir e a viver a unidade. Mas para construí-la, é preciso ter fé e ser capaz de 
superar as diferenças e as divisões religiosas, culturais ou outras. 
“Fazer-se um”, “Amar o outro como a si mesmo”, “Amar o país do outro como o próprio”, 
proteger o meio ambiente, etc... são todos valores que Chiara transmitiu e nos ensinou a viver. 
(…) Nesse período, senti mais do que nunca a alegria de viver a espiritualidade de Chiara, que nos 
ensina a semear amor para criar as condições nas quais se baseiam as relações humanas e se 
desenvolve a fraternidade universal.  

                                                           
4 Da entrevista de Erik Hendriks, 24 de maio de 2004. 

5 Chiara Lubich, da entrevista a Luigi Bizzari – O meu século XX 
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Rabino DAVID ROSEN Diretor Internacional de Assuntos Inter-religiosos, Comitê Judaico 
Americano, Jerusalém: Sou muito grato pela honra de poder contribuir para esse evento em 
memória e em homenagem a Chiara Lubich no centenário do seu nascimento.  
Nós o estamos celebrando no contexto do Coronavírus, e isso me parece particularmente 
significativo porque um dos aspectos mais dramáticos dessa pandemia é ter demonstrado que 
toda a humanidade está interconectada e talvez ainda mais. E, por mais importante que seja essa 
verdade, a interconexão espiritual de todos nós é ainda mais importante. Isso era algo que Chiara 
havia entendido de modo intuitivo e teológico. 
(…) E todos nós que temos a graça de estarmos ligados à obra notável da sua vida, somos 
abençoados. 
  
4. BE THE LIGHT 
  
ARROJ: Agradecemos ao Instituto Guang Ming de Artes Cênicas, em Cebu, pela apresentação da 
música “Be the light”, inspirada na oração do Venerável Mestre Hsing Yun e composta pelo Sr. 
Jude Gitamondoc, da qual ouvimos um fragmento.  
  
5. SHANTI ASHRAM E OS FOCOLARES: UMA LONGA AMIZADE 
  
ROBERTO (em italiano): Vamos agora para Coimbatore, na Índia, para encontrar a doutora Vinu 
Aram, diretora do centro internacional Shanti Ashram. Graças a seus pais, ela conheceu Chiara 
Lubich e a colaboração entre os focolares e o Shanti Ashram deu vida a uma fraternidade que dura 
mais de 20 anos. Vamos ver o vídeo. 
Legenda: Coimbatore (ÍNDIA)  
Kezevino Aram, Presidente do Shanti Ashram (em inglês): Shanti Ashram representa muitas 
coisas para mim; representa um tributo à vida e obra de Mahatma Gandhi.  
Eu acho que Gandhi pertence ao povo. Ele viveu e trabalhou pelo progresso não só do povo da 
Índia, mas do mundo. Ele disse: se uma única pessoa cair, toda a humanidade cai e se uma única 
pessoa se levantar, nos dá a chance de acreditar que juntos nós podemos nos levantar. 
Através dos meus pais, vi e compreendi o valor de trabalhar dessa maneira. Lembro-me da minha 
mãe dizer uma vez: todo problema existe apenas para ser resolvido. Esse aspecto, esse atributo de 
encarar a vida como uma jornada de esperança é algo que surge quando você está no meio de 
problemas, mas também quando chega a prosperidade; o desejo de que possa ser compartilhado 
por todos. 
Eu vejo isso também como uma continuação do compromisso de meus pais e da geração deles de 
trabalhar por uma sociedade onde todos sejam respeitados, onde a maioria possa viver bem, onde 
qualquer pessoa que tenha voz possa ser ouvida e onde desenvolvimento significa 
desenvolvimento de todos. 
E estou muito feliz por atendermos hoje cerca de 250.000 pessoas, das quais 70.000 são crianças. 
Fico muito feliz que o melhor do espírito indiano e da experiência indiana também esteja sendo 
compartilhado com o mundo através do Ashram. 
Minha lembrança retorna ao primeiro encontro entre Chiara e meus pais. Foi no Vaticano. Um 
encontro simples. 
Natalia, que era a responsável pelo diálogo inter-religioso do Movimento dos Focolares, correu 
para chamar minha mãe e meu pai e Chiara estava lá. 
Naquele momento, vi a imagem de pessoas com pensamentos iguais; porque elas eram 
visionárias, porque em seu coração tinha espaço para a humanidade, não apenas para um país, 
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nação ou grupo de pessoas. Encorajavam pessoas que trabalhavam com elas e que foram 
inspiradas pelo modo como viveram e trabalharam para ampliar seus corações.  
É por isso que, desde o ano 2000 até hoje, temos trabalhado juntos. Nós nos conhecemos. Nós nos 
ouvimos. Organizamos programas juntos. Nós solucionamos os problemas dos mais vulneráveis 
das nossas comunidades, com esses programas concretos. Crianças que vivem na pobreza, famílias 
que vivem na pobreza. Incentivamos nossos jovens a conversar para ultrapassar fronteiras, 
descobrir a unidade além das palavras, na oração, na música, no trabalho em conjunto. 
Nosso trabalho com o Movimento dos Focolares é um testemunho de que, quando há abertura e 
uma visão comum e compartilhada de trabalhar pela paz e pela unidade, podemos ultrapassar 
fronteiras. 
Mas também sinto que estamos dando um grande testemunho no âmbito do diálogo inter-
religioso. Não ficamos apenas no nível teórico de teólogos, falando entre si. Fizemos isso também. 
Mas também o fizemos no nível da vida cotidiana. Trabalhamos com pessoas consagradas e leigas 
como eu. Portanto, o diálogo, no nosso caso, é consistente e fidedigno, porque inclui a diversidade 
da vida, a riqueza da presença de todo ser humano aqui. E acho que é por isso que sobrevivemos 
e, felizmente, temos uma mensagem positiva e uma história positiva para contar ao mundo: 
encontrar-se e encontrar-se sempre, trabalhar e trabalhar juntos, e assim construir o mundo de 
paz que sonhamos. 
  
 
6. JORDÂNIA – DESCOBRIR AQUILO QUE UNE PARA IR ALÉM DAS DIFERENÇAS 
  
AROOJ: Vinu Aram indica um “método” para superar qualquer barreira. Mas como esse encontro, 
esse diálogo, ocorre na vida cotidiana? Como nasce a relação de confiança entre pessoas de 
diferentes religiões? 
Perguntamos a Omar e Lina de Amã, na Jordânia. Eles são muçulmanos, casados há 17 anos e têm 
3 filhos. Lina é professora e Omar é um cientista da computação. 
Também conheceremos Raul e Mitali, de Mumbai, na Índia, que também são casados e têm duas 
filhas. Com eles, veremos como a dança também pode ser uma ferramenta poderosa para o 
conhecimento mútuo entre diferentes tradições religiosas.  
  
Arooj Javed (em inglês): Você mora em Amã e é muçulmano. O que significa para vocês ser 
muçulmano? Como vocês vivem a fé no dia a dia? 
Omar Kailani: Cresci numa família praticante e recebi dos meus pais o autêntico ensinamento do 
Islã, com o respeito aos valores da humanidade. 
Lina Moumani: Minha família é mista. Sou meio jordana e meio eslovaca, por isso era normal para 
mim falar sobre religiões e não procurar as diferenças. 
Omar Kailani: Meu primeiro encontro com os focolares me passou uma impressão positiva, pois 
quando me encontrava com eles ninguém me perguntava sobre minha religião, minha família e 
trabalho. Não me pediram para mudar. Você é aceito assim como é. Eu trabalho na Caritas, uma 
organização católica. Os cristãos são uma minoria na Jordânia, mas eu era uma minoria na Caritas. 
Uma colega me perguntou como estávamos fazendo o jejum do Ramadã, e disse: “Sabe Omar, o 
modo como fazemos jejum é melhor do que aquele que você faz.” Então perguntei: “Como 
assim?” 
São frequentes as conversas em que se abordam Cristianismo e Islã. Nós dizemos sempre que a 
questão não é a comparação entre as religiões, mas devemos nos ater ao valor principal de cada 
religião, que vem do mesmo Deus. 
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Lina Moumani: Quando começou a quarentena, 8 ou 9 semanas atrás, tínhamos encontros 
semanais com o Movimento dos Focolares na Jordânia. Em um dos encontros lemos um texto de 
Chiara que falava de como se comportar com os outros em tempos difíceis. Era como se tivesse 
sido escrito durante essa dura crise de Covid-19. E assim estamos assimilando conceitos maiores, 
que superam o tempo, o espaço e nos ajudam na vida. 
Arooj Javed: Como vocês imaginam o mundo unido? Que significado tem para vocês? O que 
gostariam de deixar às futuras gerações e ensinar aos filhos? 
Omar Kailani: Quando ensinamos a nossos filhos valores, como comportar-se, como construir um 
relacionamento com os amigos, dizemos sempre para olhar os valores éticos, independente de 
qual seja a religião. 
Lina Moumani: Geralmente convidamos os amigos deles para o final do Ramadã, independente da 
religião, e eles tendem a compartilhar das nossas experiências. Estamos ali para eles. 
Omar Kailani: A maior parte da população da Jordânia é muçulmana, mas como você sabe, o 
mundo não é assim. Os muçulmanos representam talvez 25% da população mundial. Estamos 
investindo nos nossos filhos, para que quando crescerem, estejam prontos a aceitar os outros e 
quem sabe até se misturarem a outras culturas e nacionalidades. 
Lina Moumani: Aquilo que trará uma paz estável ao mundo não é procurar fazer com que todos 
sejam iguais, converter as pessoas ou possuir as mesmas convicções. Não! É aprender a como se 
comportar uns com os outros. 
Portanto, acho que haverá um mundo de paz quando entendermos que há igualdade e tivermos o 
direito de ser aquilo que somos sem prejudicar os outros. 
Arooj Javed: Muito obrigado Omar e Lina. Foi um prazer falar com vocês. Desejo a vocês tudo de 
bom. 
Lina Moumani: Fiquem bem. 
Omar Kailani: Eid Mubarak 
Lina Moumani: Obrigada a todos. 
  
 
7. ÍNDIA – A DANÇA PARA A UNIDADE DE RAUL & MITALI 
 
Legenda: Mumbai (ÍNDIA)  
Mitali: Eu e meu marido somos dançarinos de dois estilos diferentes6. 
Raul: Estar juntos, ser casado não é fácil, porque existem dois modos diferentes. Mas isso também 
foi uma oportunidade para viver a unidade. 
Raul: Profissionalmente, também danço com outros dançarinos e desempenho o papel principal 
de Krishna, a maior divindade hindu. Portanto, como cristão, interpretar Krishna é uma 
oportunidade única de alcançar pessoas de outras comunidades, outras origens sociais, Hindus e 
de outras religiões. 
Mitali: Através da nossa dança, tentamos educar as pessoas. 
Raul: Mitali também tem uma escola de dança com mais de 30, 35 alunos. Eles são de diferentes 
contextos sociais, de diferentes religiões. 
Mitali: Eu tenho alunos de 6 a 80 anos. Devo incentivar os adolescentes, permitindo que  
descubram sua singularidade e como podem expressá-la através da dança. O mesmo se aplica aos 
idosos. A dança não deve ser um obstáculo para ninguém. 

                                                           
6 Odissi e Bharatnatyam 
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Raul: Também recebemos a benção de duas filhas adoráveis que também dançam conosco. Agora 
temos a possibilidade de nos apresentarmos como uma família. Isso também inspirou outras 
famílias. 
Raul: Especialmente durante essa situação do Coronavírus, muitos de nossos amigos tiveram 
problemas em casa nos últimos meses. Nossa experiência nos ajudou muito a aconselhá-los, a 
estar com eles, ouvi-los e também apoiá-los financeiramente. 
  
8. MENSAGENS DE LÍDERES E REPRESENTANTES DE DIVERSAS RELIGIÕES (segunda parte) 
  
REV. KOSHO NIWANO Budista, Presidente designado Rissho Kosei-kai – Tóquio: Queridos amigos 
dos Focolares, estou muito feliz por estar com vocês hoje.  
Focolare e Rissho Kosei-kai cultivam a amizade há mais de 50 anos, desde a época de Chiara e do 
meu avô. 
Quando vivi em Roma por 7 anos, a partir de 1995, não via a hora de participar todos os meses do 
Collegamento, em Rocca di Papa e, às vezes, também na Mariápolis Luminosa em Nova York, no 
início da manhã. Está muito vivo na minha memória. Estou muito feliz por ter sido convidada hoje, 
daqui do Japão, para este encontro mundial de família. 
Aproveito esta oportunidade para aprofundar nossa amizade de longa data, apesar das divisões 
existentes em várias partes do mundo devido à pandemia do COVID-19. 
Hoje, gostaria de compartilhar com vocês a oração que fiz em 1º de abril, durante a Oração Inter-
religiosa Internacional. 
Na crise da pandemia da COVID-19, nós, budistas, somos solidários com os amigos de vários 
credos em todo o mundo. É um momento de reflexão em que oferecemos nossas orações pelas 
pessoas que foram atingidas e que esperamos que se recuperem; por aqueles que se dedicam a 
proteger a vida e por aqueles que experimentaram medo, irritação ou intolerância. 
“O Buda eterno, que veneramos com sinceridade de coração, nos una na vivência da coragem e na 
constância da sua compaixão”. 
(em japonês) Namu Myo Ho Renge Kyo. 
LAILA MUHAMMAD, Muçulmana, filha do Imã W.D. Mohammed - Nova Jersey (em inglês): 
Quando pensamos em Chiara, pensamos no pacto maravilhoso entre ela e meu pai, o Imã WD 
Mohammed.  
A primeira vez que vi Chiara ela tocou o meu coração com coisas simples, quando disse, por 
exemplo, quantas vezes o Alcorão fala de amor. Isso ressoou dentro de mim e não posso esquecer 
que ela pronunciou essas palavras em Washington DC. 
Ao longo dos anos, conheci muitos Focolarinos e entrei em contato com o Movimento dos 
Focolares. Rezo para que o nosso vínculo - iniciado com os dois líderes espirituais unidos por um 
vínculo espiritual - continue. Desejo que continuemos esse pacto, esse relacionamento. E 
continuamos a ser um exemplo de luz, de amor e de paz.  
Legenda: Vaticano 
CARD. MIGUEL ÁNGEL AYUSO GUIXOT Presidente Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-
religioso: Chiara Lubich é conhecida por todos por sua ação incansável em favor da comunhão, da 
fraternidade e da paz entre pessoas de diferentes Igrejas, entre fiéis de muitas religiões e também 
entre aqueles que não se reconhecem em um credo religioso. 
(…) Estou certo de que Chiara teria compartilhado e colocado em prática a questão da 
fraternidade que o Papa Francisco colocou no centro do diálogo inter-religioso, tanto no 
documento sobre a fraternidade humana de 4 de fevereiro de 2019 como no de 14 de maio 
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passado, quando foi realizado esse dia de oração, de jejum e obras de misericórdia aos quais 
muitos aderiram. 
  
 
9. ITÁLIA – INSTITUTO UNIVERSITÁRIO SOPHIA: ONDE O DIÁLOGO É ESTUDO E VIDA 
  
LAWRENCE (em inglês): E agora vamos a Loppiano, uma pequena cidade do Movimento dos 
Focolares na Itália, onde fica o Instituto Universitário Sophia. Loppiano, podemos dizer, tem um 
DNA único como uma cidade global inovadora que vem incubando novos conceitos de diálogo e 
unidade.  
Legenda: Incisa in Val d’Arno (ITÁLIA)  
Speaker (italiano): O Instituto Universitário Sophia, fundado por Chiara Lubich, transfere em nível 
acadêmico, a experiência de diálogo da vida e colaboração que nasceu do seu carisma. Um 
laboratório permanente de diálogo interdisciplinar, intercultural e inter-religioso. 
Hiromasa Tanaka - Japão, PhD – Instituto Universitário Sophia (em italiano): Sou Hiro, japonês, 
budista e estudo filosofia. Sou estudante de doutorado e faço pesquisas sobre ontologia trinitária, 
comparando-a com o budismo mahayana, para uma cultura do encontro especialmente entre as 
diferentes religiões. Com seu caráter dialógico, Sophia me oferece um olhar fundamental para o 
diálogo inter-religioso. Isso me ajuda a mudar o meu esquema mental, me leva a pensar e a fazer 
aos outros atos concretos de amor. Para mim, é uma chave, é uma luz para ver e viver o 
relacionamento com pessoas de diferentes crenças. 
Speaker: Experimentar o diálogo entre pessoas de diferentes religiões, fazer do diálogo uma 
matéria de estudo, descobrir, através de pesquisas acadêmicas, novos caminhos de fraternidade 
entre pessoas de diferentes credos. 
Giuseppe Argiolas, decano do Instituto Universitário Sophia - (em italiano): Sophia é uma 
universidade do diálogo e, portanto, em todos os níveis do seu trabalho, do seu pensamento e da 
sua ação é inervada pela lógica do diálogo. 
E talvez seja também por essa razão que muitos estudantes de diferentes religiões (...) venham 
aqui para estudar não apenas o diálogo inter-religioso (...), mas também outras disciplinas: 
Política, Economia, Pedagogia, Sociologia, para vivenciar uma experiência dialógica em si. 
Essa dimensão também é possível graças às (…) colaborações que mantemos com instituições 
acadêmicas de outras religiões, como as relacionadas ao mundo gandhiano ou budista de várias 
expressões, islâmicas também de várias expressões, judaicas. 
Uma colaboração que é eficaz, efetiva e até afetiva. 
Lawrence (em inglês): É claro que esse novo tipo de estudo em Sophia deriva de um novo estilo de 
vida dentro da comunidade estudantil. Está aqui conosco Amine Sahnouni da Argélia. Amine, você 
é muçulmano e tem um diploma em Sociologia. Você está no primeiro ano do seu mestrado em 
Ciências Políticas. Como foi sua experiência aqui? 
Mohammed Sahnouni - Argélia - Instituto Universitário Sophia (em italiano): O encontro entre 
diferentes culturas e religiões em uma experiência como a de Sophia me fortaleceu espiritual e 
intelectualmente. Posso dizer que Sophia é uma escola de vida, sabedoria e amor. 
Como muçulmano aqui, às vezes sinto falta da oração na mesquita, de ouvir o chamado do 
muezim (...) sempre faço a oração no meu quarto e sinto essa presença de Deus comigo. 
A atmosfera de família aqui em Sophia, o relacionamento entre alunos e professores, me deu a 
oportunidade de sempre sentir que estou 'em casa'. Estou muito feliz em dizer que esse é o 
caminho que Allah, Deus, escolheu para mim. 
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Lawrence (em inglês): Obrigado por compartilhar seu dia conosco Amine. Arooj, você me disse 
que Sophia é uma experiência incrível também para você. Pode nos dizer alguma coisa? 
Arooj (em inglês): Eu venho do Paquistão, de uma família cristã. Ali, as coisas nem sempre são 
fáceis entre cristãos e muçulmanos. Por esse motivo, pensei que seria impossível dividir meu 
quarto com uma garota muçulmana indiana. Mas, como em Sophia estudamos exatamente como 
criar um mundo unido, pensei: vamos tentar. Percebi que a maioria das coisas que nunca fazemos, 
não as fazemos apenas por medo. 
Posso dizer que nos tornamos mais do que amigas, mais do que irmãs, porque nos conhecemos e 
nos amamos além de nossas diferenças. Nós nos queremos bem assim como somos. 
Lawrance: Isso é realmente incrível, obrigado. 
  
 
10. TAILÂNDIA – BEER: AMAR OS OUTROS COMO A SI MESMO 
 
ROBERTO: A amizade que nos liga a vários amigos de credos diferentes continua já há muitos 
anos. Temos vários exemplos assim. Em Chang Rai, no norte da Tailândia, vive Somjit 
Suwanmaneegul, conhecido por muitos como Beer. Beer é budista, e nos conhecemos desde 
1988. Depois vamos para Man, na Costa do Marfim, conhecer a história de Bintou Kotane, uma 
muçulmana. Para ela, há muitos anos o Ideal da Unidade também é um ponto central da sua vida. 
Legenda: Roma, Itália – 31 de março de 1990 
Somjit Suwanmaneegul - Beer (Genfest de 1990 - em tailandês): O ideal de um mundo unido 
também se difundiu no Triângulo Dourado, no norte da Tailândia, de onde venho. Alguns anos 
atrás encontrei um grupo dos gen no meu vilarejo. Fiquei tão tocado pela atmosfera de amor e 
unidade que havia entre eles que nem me dei conta de que eles eram católicos e eu budista. […] 
Experimentei que somos de fato irmãos uns dos outros e que podemos ser ‘um’ no espírito de 
amor e doação de si mesmo. 
Somjit Suwanmaneegul - Beer (em italiano): Naquele momento não podia entender, pois ainda 
não falava italiano, mas Chiara mesma veio até mim logo após eu ter me ajoelhado diante do 
Papa. Aquela cena é certamente inesquecível e histórica, para mim também. 
[…] Ser budista é viver os ensinamentos de Buda nas pequenas coisas, na vida quotidiana. Por isso 
é simples, não é algo filosófico. É uma coisa concreta. […] Porque muitas vezes se pensa que os 
budistas só gostam de rezar. Eu também rezo, atrás de mim [indica com a mão o altar na sua casa] 
tem sempre um altar, como vocês podem ver. 
Roberto Signor: Como é possível ser budista e ao mesmo tempo seguir o Ideal da Unidade de 
Chiara? Você nunca sentiu um conflito interior, dúvidas ou um pouco de confusão?  
Somjit Suwanmaneegul - Beer (em italiano): Tive mais dificuldades, dúvidas e conflitos com meus 
amigos budistas, que achavam que eu tivesse me convertido, que fosse um traidor, que não fosse 
mais budista. Mas com a espiritualidade de Chiara não há problemas, pois tenho ela como uma 
mãe. 
Roberto: Você disse que trabalha como guia de turismo, e isso faz com que você fique fora de casa 
por dias, semanas.  
Somjit Suwanmaneegul - Beer (em italiano): Não é muito fácil viver bem neste setor. Acompanho 
especialmente jovens ou casais em lua de mel. A maioria são jovens que vêm à Tailândia a passeio 
e querem fazer de tudo, de tudo, às vezes até no âmbito das drogas ou do sexo, porque na 
Tailândia existem grupos de turistas que vêm aqui justamente para isso. O relacionamento 
sobrenatural com minha mulher e minhas filhas, é, sem dúvida, muito importante para me ajudar 
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a agir de modo correto. Além disso, sempre por amor, os amigos que vivem o mesmo ideal, os 
focolarinos, me ajudam a estar atento à decisão de onde acompanhar os turistas.  
Roberto: O que significou para você ter conhecido Chiara Lubich e a espiritualidade dos Focolares 
na vida quotidiana?  
Somjit Suwanmaneegul - Beer (em italiano): Tê-la conhecido me ensinou a abertura, a me abrir 
profundamente, a conhecer os outros sem fazer perguntas, sem preocupações, a amar os outros 
como a mim mesmo. 
Roberto: Obrigado Beer por este momento íntimo de partilha. Uma saudação à Chintana e suas 
duas filhas (Kik e Khe). 
Sawasdee Khrap, Khop khun Krap [Tchau, obrigado] 
  
 
11. COSTA DO MARFIM – BINTOU KONATÉ: DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO E PROMOÇÃO HUMANA 
 
Legenda: Man (COSTA DO MARFIM)  

Bintou Konaté  (em francês): Eu sou Bintou Konaté, mas me chamam de Mamma Bintou. Sou 
viúva, perdi meu marido em 1976. Tenho quatro filhos. Sou muçulmana praticante. 

Speaker: Bintou vive em Man, uma cidade de 200.000 habitantes a oeste da Costa do Marfim. Em 
1998, Bintou conheceu algumas focolarinas. Elas se tornam amigas e, gradualmente, este vínculo 
se fortalece… 

Bintou Konaté (em francês): Estava triste, mas logo fiz amizade com as focolarinas e parei de 
pensar que era viúva. A espiritualidade do Movimento me ajudou a entender como viver na 
comunidade, como viver com outras religiões, me ajudou realmente. 

Uma voluntária do Movimento dos Focolares – (em francês): No nosso Movimento não existem 
barreiras; se alguém é muçulmano, cristão ou não reza, todos estão no mesmo nível. É assim que a 
consideramos: ela é muçulmana, mas é nossa irmã. 
Speaker: Uma das focolarinas que Bintou conhece é enfermeira. Ela teve a ideia de criar um 
centro para ajudar crianças desnutridas. 
Bintou Konaté  (em francês): Uma vez ela disse: "Você viu as pernas das crianças? É preciso curá-
las, é uma doença... não têm a forma correta". Com algumas voluntárias que chamamos para nos 
ajudar a tratar essas crianças desnutridas, consideramos essas palavras. No começo não foi fácil, 
mas conseguimos curar duas. Quando os pais viram isso, todos vieram com os filhos. Por isso, 
tratamos aquelas crianças, quem quer que fossem: algumas eram desnutridas, outras saudáveis. 
Outras vinham com os pais que pediam conselhos sobre como evitar a desnutrição. 
Speaker: Desde que o Centro de Nutrição Suplementar abriu suas portas em 1998, ajudou mais de 
25.000 crianças desnutridas e mal nutridas. Ensinou seus pais a prepararem refeições equilibradas 
com alimentos locais e promoveu a amamentação. Bintou é a única pessoa de fé muçulmana que 
trabalha como voluntária no Centro e, no início, o seu relacionamento com a comunidade cristã 
gerou preocupação. 
Bintou Konaté  (em francês): No começo não foi fácil. As pessoas pensavam que eu havia mudado 
de religião. Mais tarde, perceberam que eu estava mais motivada do que antes para ir à mesquita 
e me perguntaram: “Qual é o segredo?” Eu disse: “Meus pais são muçulmanos, nasci na religião 
muçulmana”. Essa unidade é uma coisa diferente, e entendi que adoramos o mesmo Deus. 
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12. MENSAGENS DE LÍDERES E REPRESENTANTES DE DIVERSAS RELIGIÕES (terceira parte) 
  
Ven. Phra Maha Thongrattana Thavorn monge Budista, Bangkok (em tailandês): Olá, uma 
saudação a todos os filhos de Chiara e a todo o Movimento, a vocês que receberam o Ideal e a luz 
da mãe Chiara. Neste momento existe a pandemia. Sou filho de Chiara na tradição budista e digo 
claramente que devemos ter consciência e sabedoria. Contra a corrente do mundo, a consciência 
é como uma represa que deve ser fechada definitivamente com a sabedoria.  
(…) E o vírus Covid não nos atingirá se colocarmos em prática as regras sociais. Nós, filhos de 
Chiara, devemos conhecer essas regras que nos são dadas neste período e colocá-las em prática. 
Saudações a todos. 
NJENDEM JOSEPH, FON de Fonjumetaw, Camarões (em inglês): Mãe Chiara, com as suas amigas 
do Focolare, libertou o povo Bangwa da ignorância, da pobreza e das doenças sociais e espirituais 
através da educação, infraestrutura e desenvolvimento religioso.  
Mãe Chiara, eu e meu colega, o Fon di Fontem, assinamos um pacto solene de amor recíproco em 
nome do povo Bangwa e do Movimento dos Focolares em 11 de maio de 2000, durante a sua 
última visita à terra dos Bangwa.(…) 
O Pacto do Amor Recíproco de maio de 2000 é hoje a base do nosso programa em andamento de 
Nova Evangelização. (…) No entanto, de 2016 até hoje, a nossa região está vivendo um conflito 
político e civil com grandes perdas de vidas humanas e bens materiais. Agradecemos as orações 
constantes pela reconciliação e a paz. Estamos convencidos de que a espiritualidade da unidade 
que MafuaNdem Chiara Lubich e o Movimento dos Focolares trouxeram para nossa região fará 
retornar a paz logo. 
Ven. MIAO JING, Budita, Abadessa-responsável pelo Templo FoGuang Shan Mabuhay, Manila 
(em inglês): Em nome do Venerável Mestre HsingYun, nosso fundador de 93 anos do Mosteiro Fo 
Guang Shan e da nossa Abadessa, Venerável Yung Guang das Filipinas, oremos juntos para honrar 
o lindo coração da falecida Irmã Chiara, no centenário do seu nascimento neste ano de 2020. 
Somos gratos à nossa família dos Focolares, que nos recebeu em sua comunidade, fazendo-nos 
participar do diálogo inter-religioso e visitando-nos. Durante o Genfest 2018, Fo Guang Shan 
apreciou a oportunidade de compartilhar com jovens do mundo inteiro a nossa prática dos Três 
Atos de Bondade: realizar coisas boas, dizer palavras boas e ter bons pensamentos. 
Most Venerable Guo Huei, Abbot President of Dharma Drum Mountain TAIWAN (em 
mandarino): Acredito que a epidemia ainda em andamento - falo representando uma das 
comunidades budistas - tem um significado para toda a humanidade. 

Aos amigos que não acreditam na vida após a morte, desejamos sinceramente que encontrem o 

caminho para a paz. 

Esperamos que as pessoas doentes possam obter um atendimento adequado para se 

restabelecerem o mais rápido possível. 

Por ser um fenômeno mundial, cada um de nós tem a responsabilidade de trabalhar juntos com 

“coração de Buda”, com confiança mútua para que a epidemia possa terminar em breve. [...] 

Segundo o budismo, como dizia o nosso santo fundador, além de um apoio concreto, uma grande 

ajuda é a oração, a paz de espírito. 

É com a paz de espírito que podemos cuidar de nós mesmos e também dos outros, porque, se 

formos saudáveis, não espalharemos o vírus. 
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Portanto, as nossas religiões podem juntas encorajar e consolar as pessoas que sofrem no mundo, 

orar para que não existam infecções e catástrofes. 

E onde houver carência material, podemos ajudar o máximo possível. 

Oremos para que a humanidade no mundo inteiro possa voltar em breve ao ritmo normal da vida. 

Obrigado. 

 
 
13. AFEGANISTÃO E ITÁLIA – SHER KAN: UM PILAR DO MUNDO UNIDO 
 
AROOJ: O coronavírus afetou a todos nós e ainda continua a ceifar milhares de vidas. Toda vida 
carrega uma história em si mesma e é inestimável, como a de Sher Khan. Sher Khan era 
muçulmano e emigrou para a Itália do Afeganistão. Sua morte deixou um legado importante e 
muitos amigos. Vamos conversar com dois deles, Javed, um jovem muçulmano do Paquistão que 
estuda na Itália, e Marta, uma jovem italiana. 
 

Arooj (em inglês): Bem-vindos Javed e Marta, estamos muito contentes por tê-los conosco. Sher 
Khan foi um amigo, um irmão para vocês. Como vocês o conheceram? 
Javed Hussain (em inglês): Quando cheguei na Itália, vivia com outros estudantes paquistaneses. 
Depois me transferi para a casa do Matteo, que é membro do Movimento dos Focolares, e que me 
convidou para um encontro em Loppiano no dia 1° de maio, onde Sher Khan também havia sido 
convidado. Foi assim que eu encontrei um irmão. 
Marta Murtas: Também conheci Sher Khan durante a viagem de Turim à Loppiano, com aquele 
belo grupo. Quando nos reencontramos ele ficou muito feliz em me ver, e olhando nos meus olhos 
disse: “Vou num encontro de Muçulmanos em Roma. Você também vem?” Um pouco surpresa, 
respondi: “Sher Khan, eu não sou muçulmana.” Ele me olhou um pouco incrédulo e me disse: “O 
Enzo também não.” Enzo é um focolarino com quem ele tinha uma amizade especial. Esta 
resposta me deixou sem palavras. Então aceitei o convite. 
Foi possível sentir o embaraço pelas diferenças culturais e um pouco de preconceito. Éramos 
quase desconhecidos, estranhos, mas na volta eu já tinha me tornado uma irmã, e foi justamente 
Sher Khan que por primeiro me chamou assim. Irmã, porque possuía um forte sentido de família. 
Para ele, os amigos eram a sua família, e por eles estava disposto a tudo. 
A partir daí nosso contato continuou, se tornou cada vez mais forte e era natural convidar cada um 
dos próprios amigos a estes encontros que fazíamos, a estes jantares. 
É difícil dizer quem era o amigo mais próximo, pois cada um era único, precioso e especial. 
Ele conseguia encontrar o lado bom em todos, e não era por ingenuidade, pois já tinha visto tantas 
coisas na vida. 
Isso não mudou nem há dois anos, quando chegou uma séria doença. Não podíamos acreditar que 
ele realmente continuasse a partilhar, convidar, querer estar junto dos outros e ajudá-los. 
Depois veio a lenta recuperação que parecia ter dado um fim ao sofrimento. Mas então chegou o 
coronavírus que o levou dentro de poucos dias. Isso com certeza nos deixou um grande vazio e 
uma grande dor. Porém, maior foi a gratidão e a herança que Sher Khan nos deixou. 
Arooj (em inglês): Obrigado Marta e Javed, por compartilharem essa experiência conosco. Sher 
Khan realmente acreditava na fraternidade e na unidade. Como vocês acreditam que a herança 
dele possa continuar? 
Javed (em inglês): Quando soubemos que Sher Khan tinha falecido no hospital…, sinceramente foi 
um momento muito difícil para mim. Você está longe da família e então… 



15 

Porém vimos uma outra imagem de como uma verdadeira família deve reagir. Vimos cristãos, 
muçulmanos, pessoas com e sem crença, e juntos vivemos o seu luto. Foi uma experiência muito 
importante para mim. Acredito que Sher Khan será lembrado como uma pedra fundamental para 
este mundo unido. 
Marta: Eu diria que com Sher Khan pudemos realmente experimentar a fraternidade, com ele e 
entre nós. E após uma experiência dessas, duvido que se possa voltar atrás. Tenho certeza de que 
é apenas o início. 
Arooj (em inglês): Obrigado a Javed e Marta. Estamos muito felizes por terem compartilhado esta 
experiência. Estamos junto com vocês neste momento de dor. Obrigada. 
Marta: Obrigada, Arroj. 
Javed (em inglês): Obrigado, Arroj. 
 
 
14. ARGENTINA – TRÊS MULHERES, TRÊS RELIGIÕES, UMA AMIZADE 
 
AROOJ: Não podemos voltar atrás, disse Marta sobre a fraternidade vivida com Sher Khan. 
Devemos seguir nesta viagem e construí-la dia após dia. Como ele, podemos criar relacionamentos 
de amor mútuo que vão além das nossas diferentes religiões e crenças. E isso nos leva à próxima 
reportagem: é a história de três mulheres argentinas. Roberto, você pode nos dizer algo mais?  
 
ROBERTO: Sim. Agora conheceremos Silvina, Nancy e Cecilia, três amigas. Uma hebreia, uma 
muçulmana e uma católica. Não é comum encontrar amizades como essa. Silvina é uma rabina de 
uma comunidade hebraica em Buenos Aires, Nancy dirige um centro de diálogo inter-religioso e 
Cecilia é membro dos Focolares. Vamos conhecê-las. 
 
Roberto Signor: Olá! Como estão?  
Silvina, Nancy e Cecilia: Olá. 
Roberto: Vocês poderiam nos contar como se conheceram?  
Silvina Chemen. Buenos Aires, Argentina: 
Eu, Ceci e Nancy nos conhecemos, porque, quando alguém decide trilhar os caminhos do diálogo, 
conhece pessoas interessantes, como as duas que decidem caminhar juntas. 
Nancy Falcon. Buenos Aires, Argentina: Como Silvina disse, nossos caminhos se cruzaram 
trabalhando, ensinando. A partir daí, fizemos uma grande amizade e, através de Silvina, também 
com Cecilia, e assim, agora, somos as 'três mosqueteiras'. 
Roberto: Como vocês chegaram a esse relacionamento que hoje vai além do diálogo inter-
religioso e que se transformou em um relacionamento fraterno, de amizade entre vocês, de 
comunhão? 
Silvina: Percorrendo este caminho, percebemos que estamos incompletos sem o outro. Se vemos, 
por exemplo, que, de acordo com o calendário judaico, a festa da Páscoa judaica, coincide com a 
festa cristã e, naquele ano, também com a festividade Muçulmana, não se pode deixar de sentar à 
mesa para celebrar juntos. 
E não só nós três, mas com as nossas famílias e comunidades. 
Nancy: Compartilho plenamente o que você disse, Silvi. Não é apenas um diálogo teórico ou 
teológico em que cada um explica a sua fé ao outro, mas uma compreensão da fraternidade. Na 
nossa comunidade islâmica, também temos tempos difíceis em geral. Chegaram muitos refugiados 
na Argentina e nos sentimos muito apoiados pelas comunidades de Silvina e Ceci. Não como algo 
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inter-religioso acadêmico ou teórico, mas como irmãos verdadeiros, como amigos. Não é por 
acaso que somos três mulheres, porque acredito que temos uma maior capacidade de estabelecer  
amizades e de nos envolver com a nossa comunidade, com um coração de mãe. Acho que isso 
também criou uma boa interação entre nós. 
Cecilia Di Lascio. Buenos Aires, Argentina: Aprendi que os lugares que podemos compartilhar 
também são os da alma e não apenas os físicos. Há duas experiências muito boas que vivemos 
juntos há vários anos. Uma se chama Shabaton, na qual passamos dois, três dias na Mariápolis 
permanente, para celebrar a fé um do outro, porque é nas nossas próprias orações e experiências 
que encontramos a fé do outro. 
Também é uma experiência maravilhosa as Leituras Compartilhadas, na qual, em algumas 
ocasiões, nos sentamos com Nancy para ler nossos textos sagrados, entender e pensar sobre eles 
com o sentimento e o coração do outro. Isso nos ajuda a penetrá-los para que sejam mais claros 
para uma pessoa que deseja conter toda a humanidade.   
Silvina: Queremos dizer isso porque neste país, que é um país de imigrantes, o diálogo inter-
religioso constrói uma cidadania saudável, uma democracia forte. Essas ações de diálogo que 
todos devem atuar e promover. Elas também têm a ver com a educação das crianças. Os nossos 
três filhos, os netos de Cecy, estão todos imbuídos dessa fraternidade que nos fazem dizer: não 
posso mais viver sem o outro. 
Nancy: Existe um conceito muito claro sobre o destino na tradição islâmica: nada acontece por 
acaso. Acho que o encontro entre nós tem a ver com o caminho que cada uma seguiu no próprio 
contexto e que, num certo momento, teve que se abrir para estarmos juntos. Como diz Silvi e 
como vocês dizem: é para a posteridade, é para aqueles que virão depois de nós. Porque esse é o 
caminho da paz construído desde sempre, não isolados, mas com alguém... 
Roberto: Muito bem. Obrigado, Silvina, Nancy e Cecilia, por nos fazerem participar do 
relacionamento de amizade, fraternidade e comunhão de vocês e que hoje é, sem dúvida, um 
testemunho precioso. 
Silvina, Cecilia e Nancy: Obrigada, obrigada. Um beijo a todos. 
 
 
15. DIALOGANDO COM MARIA VOCE E JESÚS MORÁN 
 
Roberto Signor: Olá Emmaus, olá Jesús, bem-vindos! 
Jesús: Olá a todos. 
Emmaus: Olá. Maravilhoso! 
Roberto: Escutar todas essas experiências de verdadeira fraternidade e comunhão nos dá muita 
esperança nestes tempos difíceis… 
Jesús: Realmente! 
Emmaus: Sem dúvida! 
Lawrence Chong (em inglês): Caríssima Emmaus, vivemos um tempo de muitas crises: Covid-19, 
desigualdade econômica, vários conflitos geopolíticos, degradação ambiental e discriminação 
racial. Acabamos de ouvir vários testemunhos e histórias que mostram a abordagem inovadora de 
Chiara ao diálogo inter-religioso. Você acha que o método de Chiara também funciona para os 
desafios de hoje? 
 
Emmaus: Hoje mais do que nunca, hoje mais do que nunca! E por quê? Porque esse diálogo era 
uma verdadeira profecia de Chiara, uma verdadeira profecia que agora está se realizando 
gradualmente como uma resposta concreta às necessidades da humanidade. 
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O carisma deu a Chiara o olhar de Deus sobre a humanidade e a história. Chiara encontrou 
cada pessoa olhando para ela e tratando-a como filha de Deus; e cada pessoa, cada um e todos, 
encontrando Chiara com esse olhar, encontrou [...] o olhar de amor do Pai e descobriu a 
possibilidade de se sentir filho. Descobriu a maravilhosa possibilidade de ver em todos um irmão e 
de testemunhar que essa fraternidade é possível. 
 Qual é a situação hoje? Hoje estamos vivendo uma situação dramática - você disse - uma 
situação de desorientação, de medo, de inércia. E o que resta para o homem que constatou,- 
durante esse período de pandemia e total bloqueio, - a sua incapacidade de determinar o que 
quer, o que fazer, portanto, a incapacidade de decidir o seu destino? Permanece Deus, permanece 
que é a única realidade que pode dar as respostas que ele procura. E resta procurar as respostas 
nesta luz do amor de Deus. 
 E é por isso que a humanidade se volta para Deus com esperança hoje. Vemos uma grande 
abertura ao transcendente. Percebemos isso na resposta unânime ao dia de oração de 14 de maio, 
para o qual foram convidados fiéis de todas as religiões. Rezaram juntas, todas envolvidas pelo 
mesmo desejo, pela mesma necessidade de pedir, de invocar de Deus a cessação de qualquer tipo 
de pandemia, não apenas da pandemia Covid, mas de todas as pandemias que ainda existem no 
mundo. 
 E vimos o quanto isso deu esperança, consolo e nova fé no amor de Deus; isto é, os 
homens redescobriram a necessidade de Deus e redescobriram que podem encontrá-lo e chamá-
lo de “Pai”. E isso foi uma coisa poderosa, muitos disseram que sentiram nessa oração uma união 
com Deus nunca experimentada antes. Encontraram esperança e confiança nesse amor. 
 Uma criança com sua fé simples disse: “Querido Deus, mate, derrote o vírus, você pode 
fazê-lo.” Ela tinha certeza de que isso poderia acontecer. 

Esse clima da humanidade hoje clama o quê? Pede o amor de um Pai e pede a possibilidade 
de se reconhecer irmãos, pede fraternidade. 

Parece-me que nunca como neste momento e neste período exista abertura para 
entender,  atuar e atualizar a profecia de Chiara. 
 Claro que não é fácil, antes não se tinha coragem de dizer essas coisas, e ainda não se tem, 
[...] porque somos bombardeados pela mídia, por mensagens de medo, angústia, fechamentos, de 
alerta. Somos bombardeados hoje com imagens que nunca pensávamos que veríamos novamente 
de fenômenos, de terríveis episódios. E no meio disso, é preciso coragem para dizer: “Somos 
irmãos”, para dizer: “Temos um Pai”. 
 Mas de onde tiramos essa coragem? De onde Chiara a tirou? [...] do Carisma. Nós temos o 
mesmo carisma de Chiara, carisma que, neste ano em que comemoramos o seu centenário, vem à 
tona de uma maneira potente. […] Precisamos ter coragem; [...] Chiara continua nos 
impulsionando hoje, dizendo: aproximem-se de todos, todos são filhos de Deus, estejam com 
todos, amem a todos, convençam a todos que são filhos de Deus e que, se quiserem estar conosco 
como filhos de Deus, juntos podemos criar um novo mundo, um mundo em que o amor de Deus 
transborde sobre a humanidade, em que haja verdadeiros relacionamentos de fraternidade, de 
amor mútuo: um mundo diferente. 

E gostaria que a partir deste momento começasse no mundo uma onda de amor! 
 

Pedro Lawrence: Obrigado, Emmaus, obrigado! 
Graziella Arooj: Obrigada, Emmaus! 
Emmaus: Obrigada a vocês. 
Roberto: Obrigado por este encorajamento, Emmaus. 
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Arooj: Jesús, no dia 20 de junho, os jovens lançarão o programa “Pathway” com o slogan 
“#daretocare”, que significa literalmente “ter a ousadia de cuidar do outro”. Pode nos dizer do que 
se trata para que não fique num slogan? 
 
Jesús, Copresidente do Movimento dos Focolares: Neste momento de profunda crise humanitária 
- como disse Emmaus -, devido ao Coronavírus, vemos que está surgindo uma nova visão, a 
necessidade de uma nova maneira de se comportar, de viver, uma espécie de nova agenda ética, 
dizem alguns especialistas. E, nesse contexto, uma categoria está assumindo a parte principal, está 
se tornando a categoria central, e é precisamente a categoria do cuidado, assumir a 
responsabilidade, cuidar dos outros, da sociedade, do planeta.  
 O cuidado é uma categoria muito ampla, bonita e multifacetada. A ética do cuidado pelo 
outro tem a ver com a dignidade da pessoa, isso é fundamental, é precisamente o coração do 
gesto de cuidar; não é uma coisa íntima e pessoal. Aliás, o gesto de cuidar tem uma forte vocação 
política e uma forte dimensão planetária, embora não esqueça o local, porque depois é 
localmente que cuidamos dos outros, é precisamente nas relações pessoais, na sociedade, no 
local. Mas essa dimensão planetária é importante. 
 O Papa Francisco falou sobre isso - como sabemos - em 24 de maio, quando comemoramos 
o quinto aniversário da Encíclica Laudato sii. E Chiara Lubich - se bem nos lembramos - definiu a 
política como o “amor dos amores”, e hoje há necessidade - Emmaus disse isso muito bem - desse 
tipo de amor, e a categoria do cuidado expressa bem isso. É justamente um concentrado desse 
amor sobre o qual estamos falando. 
 Mas é preciso ser ousado, isso é fundamental.  
 A proposta dos jovens do Movimento dos Focolares é a seguinte: colocar o cuidado pelo 
outro no centro da política e da nossa vida como cidadãos. Durante este ano, queremos 
desenvolver e aprofundar esta proposta em torno de cinco temas principais: escuta, diálogo e 
comunicação, igualdade, fraternidade e bem comum, participação e cuidado com o planeta. E 
como fazer isso? Seguindo a metodologia típica do Pathway [caminho]: aprender, agir e 
compartilhar.  
 Como você disse, o lançamento oficial do Pathway "#daretocare" será no dia 20 de junho, 
às 14h, horário italiano, com um evento on-line mundial, onde lançaremos essa ótima ideia. 
 
Roberto: Então coragem e ousar. 
Jesús: Sim. 
Roberto: Obrigado mais uma vez, Emmaus! Obrigado Jesús. 
Emmaus: Obrigada a vocês. 
 
ROBERTO: E a todos que contribuíram e testemunharam a verdadeira fraternidade e unidade 
nesta edição do Collegamento CH. Saudamos a todos, convidando vocês a assistirem ao anúncio 
do próximo Pathways: #dareToCare, mencionado por Jesús. E convidamos vocês a seguirem os 
canais do United World Project para descobrir como se conectar e participar do seu lançamento no 
próximo 20 de junho.  
AROOJ: […] Vamos seguir em frente, sabendo que, hoje mais do que nunca, não podemos 
permanecer inativos como instrumentos de paz e diálogo.  
Lawrence: Sim, como Martin Luther King disse certa vez: “A tragédia final não é a opressão e a 
crueldade das pessoas más, mas o silêncio das pessoas boas que encoberta tudo isso”. Então, 
como você disse, Arooj, temos que agir. Obrigado a ambos! Vamos ver o spot #daretocare. 
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16. TRAILER PATHWAY #DARETOCARE 
 
Cuidar. 
Do menor ao mais idoso,   
Nós cuidamos de alguém e recebemos cuidados. 
A COVID-19 nos mostrou quanto precisávamos disso. 
Quanto conta cuidar de alguém. 
Quanto isso nos une. 
Agora podemos mudar as coisas. 
A possibilidade de colocar o cuidado pelo outro no centro dessa mudança. 
No centro dos nossos relacionamentos cotidianos. 
No centro das nossas comunidades. 
No centro da nossa política. 
No centro da nossa cidadania global. 
Um mundo que cuida do outro  
Será um mundo mais unido. 
Participe da nossa campanha. 
Junte-se a nós. 
Juntos “ousemos cuidar do outro”. 


