
 
 Collegamento CH 

Rocca di Papa, 3 de outubro de 2020 
 

#daretocare 
O cuidado em ação: histórias de protagonistas 

 
Apresentadores: Alessandra Pasquali e Michele Sole  
 
1. Abertura e saudações ao vivo com 9 comunidades em vários lugares do mundo 
Conexões com Guatemala, Bolívia, Canadá, Angola, África do Sul, Egito, Portugal, Escócia, Bulgária. 
2. Chiara Lubich: A fraternidade universal  
No dia 8 de maio de 2004 em Stuttgart, na Alemanha, Chiara estava diante de 9.000 pessoas, vindas de 
vários países europeus. Era o primeiro encontro de “Juntos pela Europa”. Um momento histórico, no qual 
Chiara ofereceu a chave para a construção da paz em um continente mosaico como a Europa e no mundo 
inteiro: construir porções de fraternidade universal. 
3. Ações de fraternidade - primeira parte 
Vamos à Austrália, Brasil, Alemanha, Estados Unidos e Vietnã, para ver e ouvir algumas "pequenas" ações 
de diversas pessoas que cuidam de quem está próximo. 
4. #daretocare na Nigéria 
Uma viagem a diversos pontos da Nigéria, onde alguns membros da comunidade do Movimento dos 
Focolares nos mostram suas iniciativas e projetos de cuidado aos outros, sustentabilidade, educação e 
empreendedorismo nos lugares em que vivem. 
5. Itália: O Polo Acolhida e Solidariedade de Ascoli Piceno (PAS) 
Em Ascoli Piceno, no centro da Itália, algumas associações decidiram se unir para enfrentar as dificuldades 
econômicas e sociais da cidade. Surgiu assim, há alguns anos, o PAS, Polo de Acolhida e Solidariedade. Uma 
experiência de “rede” que encontrou uma casa há alguns meses. 
6. Gen Verde e Gen Rosso       
7. Ações de fraternidade - segunda parte 
Vamos à Austrália, Brasil, Alemanha, Estados Unidos e Vietnã para ver e ouvir algumas "pequenas" ações 
de diversas pessoas que cuidam de quem está próximo.    
8. Itália. Coragem! Os 100 anos de vida de Danilo Zanzucchi.   
No dia 11 de agosto, celebramos os 100 anos de Danilo Zanzucchi. Com sua esposa Anna Maria, estiveram à 
frente do Movimento Famílias Novas por mais de 40 anos. A história deles é muito rica, uma história de 
amor doado, recebido, gerado. Fomos visitá-los em sua casa em Grottaferrata…  
9. Filme TV sobre Chiara Lubich: Entrevista a Saverio D’Ercole 
Entrevista a Saverio D’Ercole, diretor de produção de Casanova Multimedia que, com Rai Fiction, está 
produzindo o filme para TV sobre Chiara Lubich. 
10. Líbano: Uma esperança para o Líbano  
De Beirute, no Líbano, alguns membros da comunidade dos Focolares nos contam como estão vivendo este 
momento particularmente difícil de sua história, após a explosão do dia 4 de agosto que destruiu o porto e 
danificou vários bairros da cidade.     
11. Com Papa Francesco para sermos “fratelli tutti” 
Maria Voce, presidente dos Focolares, no final do Collegamento reiterou como “o Papa com esta nova 
encíclica 'Fratelli tutti' assume a dor de todos e convida todos a se unirem para encontrar uma resposta”. 
Em seguida, dirige uma mensagem global: “Gostaria que todos nós juntos fôssemos uma resposta já 
iniciada para o Papa, que lhe dê consolo e esperança”. 
12. Próximos acontecimentos e conclusão 
Aniversário de Chiara Luce Badano, Global Compact on Education, EcoOne – “New ways towards Integral 
Ecology: five years after Laudato Si’” ed Economy of Francesco.   
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1. ABERTURA E SAUDAÇÕES AO VIVO COM 9 COMUNIDADE DE VÁRIOS PAÍSES DO MUNDO 
 
 Música e legenda: 
#daretocare – o cuidado em ação: histórias de protagonistas 
Ações de fraternidade – Austrália, Brasil, Alemanha, Estados Unidos, Vietnã 
O Polo Acolhida e Solidariedade de Ascoli Piceno (PAS) – Itália 
Coragem! Os 100 anos de Danilo Zanzucchi – Itália 
Com a participação especial do Gen Verde e do Gen Rosso 
#daretocare em ação – Nigéria 
FilmeTV sobre Chiara Lubich – entrevista a Saverio D’Ercole 
Uma esperança para o Líbano 
Collegamento CH – Uma família conectada 
 
 Alessandra Pasquali: Olá a todos! Boa tarde ao Brasil! Boa noite Portugal! Bonsoir a tout le 
monde! 

Michele Sole: Hola a todos y a todas! Boa noite e bom dia! 
 Alessandra: Saudações a todos do Auditório do Centro Internacional do Movimento dos 
Focolares onde com imensa alegria depois de tantos meses voltamos para transmitir o 
Collegamento! Sentimos falta dessa sala, não foi? 
 Michele: Sim e é muito bom nos encontrarmos novamente “ao vivo” e compartilhar este 
momento, junto com toda a nossa família planetária! Cumprimentamos em primeiro lugar 
Emmaus e Jesus que estão aqui conosco! Olá Emmaus, olá Jesus! 
 Alessandra: Bem-vindos. Devido à pandemia ainda em andamento e para respeitar as 
normas de segurança, algumas partes deste Collegamento foram gravadas antes... em Loppiano. 
Por que em Loppiano? 
 Michele: Mas é claro! Porque nós dois moramos em Loppiano, onde estão os grupos 
internacionais Gen Rosso e Gen Verde. 
 Alessandra: E para aqueles que ainda não nos conhecem à minha esquerda, Michele Sole 
do Gen Rosso. 
 Michele: e Alessandra, do Gen Verde.  

Alessandra: Aproveitamos para cumprimentar os nossos colegas e as nossas colegas. Olá! 
Michele: Mas nos apresentamos. Venho do sul da Itália, e sempre gostei de cantar. Queria 

entrar no mundo da televisão, e comecei a fazer alguns testes em um show de talentos... Depois 
conheci algumas pessoas que me falaram de Chiara e do carisma da unidade, e isso me fascinou. 
Comecei a amar e nisso encontrei a minha felicidade e a minha realização. Há alguns anos vivo em 
um focolare e canto no Gen Rosso. 
 Alessandra: Eu nasci em Roma. Depois de me formar em sociologia, realizei o meu sonho 
de sempre: ser atriz. Estudei interpretação durante 3 anos. E, justamente na escola de teatro, 
compreendi que, se queria ser realmente feliz, devia deixar tudo para seguir Deus. Cúmplice disso, 
sem saber, um diretor teatral que nos disse: se quiserem subir ao palco, devem ter algo realmente 
importante para comunicar. A coisa mais importante na minha vida foi o encontro com Deus, que 
revolucionou a minha vida! E assim, por honestidade e por paixão, disse a Ele o meu sim dentro de 
uma escola de teatro. 
 Michele: Queremos começar este Collegamento cumprimentando algumas das 
comunidades que estão conectadas conosco! Olá a todos! Sim, porque muitas pessoas 
contribuíram para a realização do Collegamento, como as do Líbano e da Nigéria, cada um doou os 
próprios desafios e as riquezas culturais. Obrigado a todos. 
 Alessandra: Que maravilha! 
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Michele: Olá a todos!  
Alessandra: Que linda família que temos. Olá a todos e a todas! Começamos com a Cidade 

de GUATEMALA, na América Central. Lilina, vocês são muitos ali. Hola, que tal?  
Lilina Castañeda: Hola a todos! 
Michele: Hola! 
Alessandra: Sabemos que vocês fazem parte do grupo “JUNTOS AJUDAMOS”, que se 

empenha em ajudar as pessoas atingidas pela Covid. Você pode nos dizer o que fazem? 
 Lilina Castañeda (em italiano): “JUNTOS AJUDAMOS” é o nosso lema. Procuramos ouvir, 
compreender e responder às necessidades concretas. Realizamos cursos online de doces, 
desenho, violão. Vendemos empanadas e organizamos bingos. Com o dinheiro arrecadado, 
ajudamos várias famílias, com comida e dinheiro para pagarem as contas. Conseguimos comprar 
suprimentos médicos para um centro de saúde. As necessidades ainda são muitas e nós – juntos – 
continuamos a fazer tudo o que podemos! 

Alessandra: Obrigada a todos! Muchas gracias! 
 Michele: Muchas gracias Lilina!  
 Michele: E agora, a BOLÍVIA. De Cochabamba estão conectados Carlos, Lidia, M. Chiara e 
Fernando.  
 M. Chiara (em espanhol, sem tradução): Sim, saudações da nossa família. Estamos muito 
contentes por participar do Collegamento. Uma grande saudação e um abraço de toda a 
comunidade da Bolívia.  
 Todos: Tchau a todos! 
 Michele: Gracias! 

Alessandra: Do Québec, no CANADÁ, padre Yvon Desormeaux. Salut! 
Yvon Desormeaux: (não se ouve a sua saudação) 
Michele: O microfone, padre Yvon?... Ok, vamos para frente. 
Alessandra: Sim, vamos para frente. 
Michele: Agora a África, da Angola, a família Lukoki. 
Tutti: Olá! 
Chris: (Em português, sem tradução). Estamos aqui, Lena 
Alberto: e Alberto Lukoki. 
Lena (em português, sem tradução): Somos um casal de voluntários e aqui conosco estão 

também alguns dos nossos filhos e netos. 
 Alberto (em português, sem tradução): Estamos felizes e unidos neste Collegamento. 
Saudamos com alegria, em nome de toda a Obra na Angola, todos os filhos de Chiara no mundo 
inteiro. 
 Todos: Tchau! 
 Michele: Muito obrigado, muito obrigado! Continuamos na África e vamos à África do Sul, 
em Grahamstown (1000 km ao sul de Joanesburgo). Joana, sabemos que você está ali para estudar 
e, devido ao Covid, não pode voltar para casa.  

Joana (começa com o microfone desligado) 
Michele: Joana? 
Alessandra: Joana? 
Michele: Joana, o microfone… 

 Joana:  (em inglês, sem tradução): Sim, estou sozinha aqui, mas não me sinto sozinha, 
estou com todos vocês. Uma grande saudação de toda a família dos Focolares na África do Sul.  
 Alessandra: E agora vamos ver o que está acontecendo no focolare do Cairo, no Egito. O 
que está acontecendo ali? (música ambiente) Estão se divertindo? 
 Um dos jovens (saudação em árabe, sem tradução) 
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 Um dos jovens: Um obrigado daqui do Egito! 
 Todos: Olá! 
 Alessandra: Olá! 

Michele: Olá!  
Alessandra: Obrigada! 
Michele: E agora, a Europa...(saudação do Egito). Uma saudação de Portugal, da Mariápolis 

permanente Arco Iris. 
 
 Ana Maia Matos: Olá a todos, sou a Ana! 
 Mário Maia Matos: Olá a todos, sou Mário. Nesta sala, mesmo que bem espaçados, somos 
uma representação de todos, gen, adultos, sacerdotes, famílias... Saudações a todos.  
 Tutti: Olá! 
 Michele: Obrigado! 
 Alessandra: E continuamos na Europa, na Escócia. Tom, você está ouvindo?  
 Tom Lamont: (em inglês): Saudações da família dos Focolares na Escócia! Sou Tom e esta é 
a minha família, também os meus netos, Helena e Felicity. A Escócia é um país pequeno, mas com 
grandes corações. Mandamos a todos o nosso amor e a nossa unidade. 

Todos: Bye! 
Michele: Bye! 
Alessandra (em inglês, sem tradução): Uma grande saudação, Tom. Desejamos a Gina-

Marie que tudo corra bem no nascimento do seu último neto em novembro. 
Tom (em inglês, sem tradução): Sim, realmente!  
Michele: Felicidades Gina Marie! 

Concluímos esta volta ao mundo com Mitko da Bulgária. Olá Mitko, que bom ver você! Soubemos 
que fizeram uma Mariápolis especial.... 
 Mitko: Saudações de todos nós daqui de Sofia! Como sabem, devido à pandemia, não era 
possível fazer grandes eventos, por isso a nossa Mariápolis foi diferente do normal. Foi feita nas 
montanhas e estávamos todos em tendas! Éramos 20 pessoas. Foi bom redescobrir a presença de 
Deus na natureza e entre nós; fizemos a experiência de ser uma única grande família. 
 Michele: Obrigado, Mitko. Saudações a todos!  

Alessandra: Obrigada, Mitko!  
Padre Yvon, conseguiremos ouvi-lo? Pode ligar o microfone?... O que fazer?... Vamos para 

frente… Uma saudação!... 
 Michele: Uma saudação, padre Yvon! Obrigado a todos!  
 (agradecem nas várias línguas) 
 
 
2. CHIARA LUBICH: A FRATERNIDADE UNIVERSAL 
 
 Alessandra: No dia 8 de maio de 2004 em Stuttgart, na Alemanha, Chiara estava diante de 
9.000 pessoas, vindas de vários países europeus. Era o primeiro encontro da rede de Movimentos 
cristãos “Juntos pela Europa”. Um momento histórico, no qual Chiara ofereceu a chave para a 
construção da paz em um continente mosaico como a Europa, destacando que a fraternidade 
universal é um programa que pode ser vivido no mundo inteiro. 
 
 Michele: Há pouco o Papa Francisco assinou em Assis a sua terceira encíclica, intitulada: 
“Fratelli tutti - sobre a fraternidade e a amizade social”. A partir de amanhã poderemos conhecer 
o texto. Impressionou-me muito que hoje o Papa aponta para a fraternidade como a única saída 
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para superar as muitas crises que continuam a afetar o mundo. 
 Mas vamos ouvir agora um trecho do que Chiara disse em Stuttgart:  
 (aplausos e título: Chiara Lubich: Trecho tirado do discurso A fraternidade universal) 
 Legenda: Stuttgart, 8 de maio de 2004 
  

Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares: A fraternidade universal é e foi 
uma aspiração profundamente humana, presente, por exemplo, em grandes almas. Martin Luther 
King revelava: «Tenho um sonho: que um dia os homens (...) se darão conta de que foram criados 
para viver juntos como irmãos (...); e que a fraternidade (...) se tornará a ordem do dia de um 
homem de negócios e a palavra de ordem de um homem de governo.»1 (Aplausos)  

O Mahatma Gandhi, a propósito de si, afirmava: «A minha missão não é simplesmente a 
fraternidade do povo indiano. (...) Mas, através da atuação da liberdade da Índia, espero atuar e 
desenvolver a missão da fraternidade dos homens.»2  

A fraternidade universal foi também o programa de pessoas não inspiradas por motivos 
religiosos. O próprio projeto da Revolução Francesa tinha por lema: «Liberdade, igualdade, 
fraternidade». Mas se depois inúmeros países, ao construírem regimes democráticos, 
conseguiram realizar, pelo menos em parte, a liberdade e a igualdade, certamente não ocorreu o 
mesmo com relação à fraternidade, mais anunciada do que vivida.  

Quem, ao invés, proclamou a fraternidade universal e nos deu o modo de realizá-la foi 
Jesus. Ele, nos revelando a paternidade de Deus, abateu os muros que separam os “iguais” dos 
“diferentes”, os amigos dos inimigos. E libertou cada homem das mil formas de subordinação e de 
escravidão, de todo relacionamento injusto, realizando, assim, uma autêntica revolução 
existencial, cultural e política.  

Além disso, muitas correntes espirituais, no decorrer dos séculos, procuraram atuar essa 
revolução. Uma vida realmente fraterna foi, por exemplo, o projeto audaz e obstinado de 
Francisco de Assis e dos seus primeiros companheiros3, cuja vida é um exemplo admirável de 
fraternidade que abraça, com todos os homens e as mulheres, também o cosmo, com irmão sol e 
lua e estrelas. 

O instrumento que Jesus nos ofereceu para realizar essa fraternidade universal é o amor: 
um amor grande, um amor novo, diferente daquele que habitualmente conhecemos. Ele, Jesus, de 
fato, transplantou na Terra o modo de amar do Céu. Esse amor exige que se ame a todos, 
portanto, não só os parentes e os amigos. Pede que amemos o simpático e o antipático, o 
concidadão e o estrangeiro, o europeu e o imigrante, aquele da própria Igreja e aquele de outra, 
da própria religião e de uma diferente. […] 

Esse amor pede que amemos também o inimigo e que o perdoemos, se, por acaso, ele nos 
fez algum mal. […]  

Portanto, aquele de que falo é um amor que não faz distinção e leva em consideração 
aqueles que estão fisicamente ao nosso lado, mas também aqueles de quem falamos ou de quem 
se fala, aqueles aos quais é destinado o trabalho que nos mantém ocupados dia após dia, aqueles 
de quem ficamos sabendo alguma notícia pelos jornais ou pela televisão. Porque é assim que Deus 
Pai ama, que manda sol e chuva sobre todos os seus filhos: sobre os bons, sobre os maus, sobre os 
justos e sobre os injustos4.  
 

1  Cf. MARTIN LUTHER KING, Discorso della Vigilia di Natale 1967, Atlanta, cit. in Il fronte della coscienza, Turim 1968.  
2  M. K. GANDHI, Antichi come le montagne, Milão 1970, p.162.  

3  Cf. CARDEAL R. ETCHEGARAY, Homilia por ocasião do Jubileu da Família Franciscana, in “L’Osservatore Romano”, 12 de abril de 

2000, p. 8. 

4  Cf. Mt 5,45. 
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Uma segunda exigência desse amor é que sejamos os primeiros a amar. Com efeito, o 
amor que Jesus trouxe à Terra é desinteressado; não espera que o outro ame, mas, ao contrário, 
toma sempre a iniciativa, como fez o próprio Jesus, dando a vida por nós, quando ainda éramos 
pecadores e, portanto, não amávamos. 

[…] E ainda, o amor trazido por Jesus não é um amor platônico, sentimental, feito de 
palavras, é um amor concreto, exige que se vá aos fatos. Isto é possível se nos fizermos tudo a 
todos: doente com quem está doente; alegres com quem está na alegria; preocupados, 
desprovidos de segurança, famintos, pobres com os outros. E, sentindo em nós o que eles 
experimentam, agir de modo consequente. 

[…] Depois, quando esse amor é vivido por várias pessoas, ele se torna recíproco e é o que 
Jesus ressalta mais do que tudo: «Amai-vos uns aos outros como eu vos amei»5. É o mandamento 
que ele diz ser seu e “novo”. 

Não só os indivíduos são chamados a viver esse amor recíproco, mas também os grupos, os 
Movimentos, as cidades, as regiões, os países. De fato, os tempos atuais exigem que os discípulos 
de Jesus adquiram uma consciência “social” do cristianismo. É mais do que nunca urgente e 
necessário que se ame a pátria alheia como a própria: […]  

Esse amor, que atinge a sua perfeição na reciprocidade, exprime a potência do 
cristianismo, porque atrai a esta terra a própria presença de Jesus entre nós, homens e mulheres. 
Não foi ele que disse: «Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio 
deles»6? E não é esta sua promessa uma garantia de fraternidade? Se ele, o irmão por excelência, 
está conosco, como poderíamos, de fato, não nos sentirmos irmãos e irmãs uns dos outros? […] 
Que o Espírito Santo ajude a todos nós a formarmos, no mundo, lá onde vivemos, espaços de 
fraternidade universal cada vez mais extensos, vivendo o amor que Jesus trouxe do Céu para nós) 
(Aplausos) 7 
  
3. AÇÕES DE FRATERNIDADE – PRIMEIRA PARTE 
  

Alessandra: “Um amor concreto exige que se vá aos fatos. Isto é possível se nos fizermos 
tudo a todos”, como disse Chiara. Quisemos começar o Collegamento com Chiara porque as suas 
palavras são a “estrela polar” das histórias e das notícias que veremos hoje. São histórias em que 
os protagonistas “ousaram cuidar” de alguém – como diz o lema do Pathway que os jovens dos 
Focolares lançaram este ano a todos: Ousar Cuidar – e que reúne o que cada um faz para ajudar, 
sustentar e reconstruir. 
 Michele: O que posso fazer para ajudar o outro? O que é necessário na minha cidade, na 
minha escola neste momento de pandemia?" Essas são apenas algumas das perguntas que no 
Texas, no Brasil e na Alemanha os protagonistas das nossas três primeiras histórias-flash fizeram. 
Depois vamos para a Nigéria. Vamos entrar na vida da comunidade dos Focolares para descobrir o 
que eles fazem para responder aos problemas e as dores da própria gente.  
 
(Música) 

 

5  Jo 13, 34. 

6  Mt 18,20. 

7  Do discurso de Chiara Lubich “A fraternidade universal: una mecessidade para a Europa unida”, na 

Jornada: “Juntos pela Europa”, Stuttgart, 8 de maio de 2004. 
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 Clint Ressler – USA (em inglês): Quando iniciou a pandemia eu queria fazer algo para ajudar 
as pessoas. Muitas estavam se sentindo sozinhas e impotentes como eu. Estavam dentro de casa e 
se sentiam sós. Então eu tive a ideia de combinar exercícios físicos com visitas as pessoas da minha 
paróquia aqui no Texas. 

Publiquei uma mensagem nas redes sociais dizendo que eu gostaria de visitá-las de 
bicicleta. Um dos diáconos me ensinou a utilizar um aplicativo para listar os endereços e mapeá-
los, fazendo as rotas diárias. Gosto de ver a reação das pessoas quando eu apareço na porta das 
casas e elas veem o padre de bermuda andando de bicicleta.  

Como pároco, nunca me imaginei sendo um missionário. De fato, ao invés de ir ao 
encontro das pessoas, eu estava acostumado que elas viessem ao meu encontro na paróquia. 
Assim que comecei a fazer as visitas me dei conta da simplicidade, mas também da força, que é 
ser missionário na própria cidade.  

O Papa Francisco nos convida a sermos discípulos missionários e eu acho que a pandemia 
nos deu a oportunidade de colocar isso em prática. De repente passamos do modelo de paróquia 
em que as pessoas vêm nos procurar a um modelo no qual é a paróquia que vai ao encontro delas. 

Eu encontro Jesus no meu próximo todos os dias. Conversamos, rezamos, rimos um pouco. 
Às vezes fazemos uma selfie. Percebo que esses simples gestos reforçam os laços da nossa 
comunhão, o Corpo místico de Cristo. Basta estarmos presentes, viver uns pelos outros, mantendo 
a segurança do distanciamento social. 

(Música) 
 Márcia Sewaybricker, Sorocaba, Brasil (em português): Somos Márcia e Luiz e temos cinco 
filhos. Neste período de pandemia, estamos em casa com a nossa filha mais nova, Gabriela. A 
pandemia atingiu duramente o Brasil, colocando ainda mais em evidência as desigualdades que já 
existiam. Temos uma pequena empresa de doces e pães caseiros. Sabendo que muitas pessoas se 
encontravam em necessidade, Luiz teve a ideia de fazer os pães para doar a algumas famílias, mas 
não tínhamos as condições econômicas para uma grande quantidade. Compartilhamos essa ideia 
com um grupo de WhatsApp e a resposta foi inacreditável. 

Luiz Sewaybricker, Sorocaba, Brasil (em português): Procuramos instituições que tivessem 
contato com famílias em necessidade. Uma paróquia nos disse que quando foram visitar algumas 
famílias para informá-las sobre os cuidados para evitar contágio em tempo de pandemia, 
descobriram que muitas delas não tinham sabão e muito menos as máscaras para se protegerem. 
Gabriela, que já trabalhava comigo fazendo pães, sabia fazer sabão com óleo usado de cozinha e 
começou a preparar também sabão para doar. Márcia tinha aprendido a costurar as máscaras em 
casa e pensamos em fabricá-las para doar junto com os pães. 

Gabriela Sewaybricker, Sorocaba, Brasil (em português): A padaria solidária não para. 
Existem dificuldades e adversidades, mas Deus intervém sempre pontualmente com soluções 
inesperadas. Até o momento, já produzimos 2.200 pães, 1.900 sabões e 900 máscaras. 
Colaboramos com onze instituições que alcançam mais de 250 famílias, mais os moradores de rua 
e as crianças do abrigo. 

Márcia Sewaybricker, Sorocaba, Brasil (em português): Experimentamos que mesmo se os 
problemas são muito grandes sempre podemos fazer alguma coisa pelos nossos próximos. Basta 
iniciar e podemos ser, como alguém disse, aquele vento que cria as ondas de amor solidário. 
(Música) 
 Ulrike, Solingen (em alemão): Sou Ulrike. Dou aulas de matemática e física numa escola 
superior em Solingen, na Alemanha. Pouco antes das férias de Páscoa, as escolas da nossa região 
foram fechadas de um momento para outro. Ninguém estava preparado para tal situação e logo 
ficou claro que dali em diante seria necessária muita criatividade. Eu era a única professora que 
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conhecia a plataforma Zoom. Assim, pouco a pouco, retomei as aulas online e ajudei diversos 
colegas a fazerem o mesmo. 

No começo, enviávamos fichas de trabalho apenas através de email, mas logo entendemos 
que era muito pouco, sobretudo para quem tinha dificuldade de aprendizagem. Assim, preparei 
em casa alguns vídeos, explicando trabalhos e fórmulas matemáticas, e na escola, alguns 
exercícios de física possíveis de serem compartilhados online.  

O fechamento das escolas tornou-se para muitas famílias algo pesado devido às brigas. 
Para aliviar os pais, passamos a nos encontrar online, com grupos de 3 a 4 alunos, ao menos duas 
vezes na semana para ver como eles estavam e conversar a respeito dos trabalhos escolares. 
Como na escola normalmente não se tem tempo suficiente para dialogar, o fato de estar mais 
próxima dos meus alunos, foi uma experiência nova para mim. 

Apesar dos aspectos negativos da pandemia, percebo que existem também aspectos 
positivos: é um desafio contínuo largar meus costumes e seguranças e estar à disposição dos 
outros com amor criativo. E isto é também fonte de alegria... 
 
3.  #DARETOCARE NA NIGÉRIA 

 
(Música) 
Speaker: Na Nigéria – e no mundo inteiro – existem pessoas abertas à força do amor de 

Deus na sociedade. Agem pelo bem comum. São “cidadãos ativos”. Eles ousam cuidar dos outros. 
Josephine Madu, Casa Alba, Expert in Batik Designs (em inglês): O preto é audaz. O preto é 

bonito. Não é só uma cor. É uma atitude! Quando é usado corretamente, com amor, faz realçar 
todas as outras cores, e as faz resplandecer e irradiar.  

(Música e legenda: Abuja, Nigéria) 
Speaker: As ofertas de emprego na informática internacional não impediram que este 

jovem nigeriano escolhesse trabalhar para melhorar o próprio País. 
Samuel Robert Kwasari MD, SCL Nigéria &CEO, Be The Help Foundation (em inglês): A 

Nigéria tem uma população de mais de 200 milhões. Portanto, devemos pensar na suficiência 
alimentar, na agricultura. E partimos da raiz, do pequeno agricultor, dos produtores rurais. Estes 
são os lavradores que deveriam ser potencializados. Não estaremos em condições de ajudar a 
todos, mas estamos procurando ajudar, povoado por povoado, os lavradores a crescerem de 
modo rentável. [áudio ambiente] 

Outros empregos me foram oferecidos, mas o meu coração está aqui. Desde o início, o 
nosso objetivo foi tirar as pessoas da pobreza de todos os modos possíveis. Este lugar pode ser um 
ponto de referência para o futuro: de selva a modelo que as pessoas possam visitar, onde ensinar 
como praticar a agricultura de modo significativo e sustentável. 

(Música e legenda: Onitsha, Nigéria) 
Speaker: Vamos ao sudeste, para a grande cidade mercado de Onitsha. Como em toda 

cidade, há quem luta. Eis alguém que sabe como fazer as coisas andarem. 
Regina Amede Akudu “Mama Regina” Founder, Crown of Thorns Soup Kitchen, Onitsha 

(em inglês): Sonho com um mundo que tenda à perfeição, onde haja uma justa distribuição de 
todos os recursos que Deus Onipotente doou. Assim, cada um terá aquilo de que necessita. 

Clara Osemenam Collaborator, Crown of Thorns Soup Kitchen (em inglês): Mamãe (Regina) 
tem uma paixão pelos pobres, sobretudo pelos mendigos. Por isso, agora procura dar de comer a 
eles. Começamos com umas cinquenta pessoas. Agora alimentamos cerca de 300, em Onitsha e 
arredores. Mamãe providencia o dinheiro. Eu ajudo a preparar a comida gratuitamente e existem 
outros grupos que ajudam na distribuição da comida. O governo sozinho não consegue ajudar os 
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pobres que vivem nas ruas. Portanto, devemos sair, ir ao encontro deles e ajudá-los de todos os 
modos possíveis! 

Mãe Regina (em inglês): Veja como as pessoas estão famintas! Sobretudo neste período de 
pandemia. É evidente a necessidade de continuar. Creio que quando Deus inspira alguma coisa, a 
sustenta. De fato, esta iniciativa, misteriosamente, ainda continua. Quero que estas crianças 
deixem as ruas e estudem. Aquelas pessoas pedem esmolas. Gostaria de ajudar alguma a 
aprender uma profissão, para trabalhar e se sustentar e deixar de pedir esmola. 

Joseph Johnson Osayande Supporter, Crown of Thorns Soup Kitchen (em inglês): A maior 
lição da vida é NUNCA subestimar ninguém. Aquela criança no colo de um mendigo, que pede 
esmola, poderia no final se tornar o Presidente deste país.  

Speaker: Ainda em Onitsha, os jovens estão dando um impulso para um futuro melhor e 
mais sustentável: “Casa Alba Batik – Centro de Formação para a Costura”. 

Chinasa Blessing Okafor Casa Alba trainee (em inglês): Trabalho na Casa Alba faz quase 2 
anos e foi, de verdade, uma experiência maravilhosa para mim, tanto espiritualmente quanto 
profissionalmente. Estar aqui me deu realmente muita força e coragem para ser mais do que acho 
que posso ser. Estamos aprendendo a costurar. Existem muitos âmbitos aqui, como o tingimento, 
dar o nó, o enceramento e depois a costura. Posso até costurar um vestido perfeitamente bem 
desenhado que, quando vocês virem, vão adorar! 

(Música) 
Roseline Chigozie Onuorah Fashion Designer (em inglês): Estou começando a minha 

carreira na moda, lançando novos modelos. Pensei em vir para a Casa Alba, onde aprendi a minha 
primeira costura, para ensinar. Você sabe, na moda, a cada dia continuamos a aprender! 

Legenda: 25° Aniversário Casa Alba 
 (ambiente) 

Speaker: Estamos festejando 25 anos de atividade! Esta arquiteta de profissão agora está 
projetando mansões na capital federal Abuja. Mas nunca poderá esquecer as viúvas da sua aldeia 
natal perto de Jos. 

Chundung [Tutu] Gyang Architect and Founder of the Jos Acha project (em inglês): Cresci 
em Jos, um lugar muito tranquilo. Não sabíamos quem era quem. Não importava muito. Depois, 
com a crise, existe a segregação. Não confiamos mais uns nos outros. Há muitas pessoas que 
precisam de ajuda, estão desesperadas, sofrem. A crise levou a muitos homicídios, onde 
sobretudo os homens morreram. Assim, as esposas são obrigadas a conseguir o sustento. Pensei 
então, que eu também deveria ajudar. 

Delphine (em inglês): Você poderia ser só mais uma mulher de cidade que vinha visitar a 
aldeia e ia embora. Mas deu um passo à frente... 

Chundung (em inglês): Voltei à minha comunidade em Jos, onde se cultiva o trigo. E com a 
ajuda da minha falecida mãe, comecei um projeto de processamento de Acha, para criar trabalho, 
e ajudar a resolver os problemas da pobreza. Pensei: se a maioria destas mulheres que perderam 
o marido são pequenas agricultoras, por que não as envolvemos no processamento daquilo que 
cultivam e que as pessoas necessitam? A vida não é chata. É sempre cheia de mudanças. Antes eu 
tinha os meus pais, de repente não os tinha mais. E justamente algumas daquelas mulheres 
vieram me consolar na necessidade. 

Delphine (em inglês): Às vezes, sobretudo numa nação em via de desenvolvimento como a 
Nigéria, nos perguntamos: conseguiremos? Vai dar certo? Ok, estamos crescendo, temos líderes 
que cuidam das pessoas. Como podemos ser cidadãos, cidadãos “com o amor” no coração? 

Chundung (em inglês): Como nigerianos, em um país tão variado, temos todas as razões 
para não sermos unidos. Ao mesmo tempo, na nossa diversidade está a nossa unidade. Portanto, 
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devemos aceitar todos por aquilo que são, de onde vêm. E o que não queremos que os outros nos 
façam, não devemos fazer aos outros. 

Delphine (em inglês): A regra de ouro. 
Chundung (em inglês): Sim, a regra de ouro. Todos somos responsáveis e estamos na terra 

para um objetivo. Portanto, talvez deveríamos viver diante de Deus. Temos as nossas ideias, mas 
nem sempre é o que Deus quer para nós. 

Delphine (em inglês): Está dizendo: o que Deus quer para nós, como Nação?  
Chundung (em inglês): Como indivíduos. Porque os indivíduos constituem a nação. 
 Delphine (em inglês): É verdade! 
Chundung (em inglês): Se cada um faz a coisa certa, coletivamente fazemos o bem. Mas se 

cada um faz coisas erradas, coletivamente fazemos coisas erradas. Portanto, devemos partir de 
nós mesmos. 

(Música) 
 Ada: Diga isso lá de dentro! 
Benjamin: Ei! Aumente o volume sobre “daretocare” na Nigéria! 
 
Alessandra: Obrigada do fundo do coração por nos enviarem esses vídeos e nos doarem as 

suas experiências na comunidade! Agradecemos muito a Anne, Delphine,… e todos aqueles que 
fizeram esta reportagem na Nigéria. Luiz, Gabriela e Marcia do Brasil, Ulrike da Alemanha e Padre 
Clint do Texas.  
 
5. ITÁLIA: O POLO ACOLHIDA E SOLIDARIEDADE DE ASCOLI PICENO (PAS) 
 
 Alessandra: Agora vamos para uma cidade perto daqui, no centro da Itália, para Ascoli 
Piceno, para conhecer o PAS – “Centro de acolhida e solidariedade” –, uma rede de associações 
que trabalham para responder aos problemas da cidade. 
 

(Música e legenda: Ascoli Piceno, Itália) 
 
Lorenzo Russo: Estamos em Ascoli Piceno, uma linda cidade, joia da região Marche no 

centro da Itália. É uma das cidades mais imponentes da Itália. Há torres, campanários, edifícios 
inteiramente revestidos de mármore travertino. No entanto, por detrás destes muros há um 
grande desconforto social. Os voluntários da associação PAS se deram conta disso, e todos dias se 
doam para ajudar quem precisa. 

(Música) 
Pino Felicetti, presidente do Polo acolhida e solidariedade: A associação PAS (Polo Acolhida 

e Solidariedade) surgiu após um caminho feito em rede. Em 2015, convidamos Vera Araújo para 
fazer uma conferência com o tema “O amor vence a pobreza”. “Na minha opinião – disse ela – 
aqui é possível fazer uma ótima rede em favor dos menos favorecidos”. Foram palavras proféticas. 

Carla Meletti, voluntária Polo acolhida e solidariedade: Nós começamos justamente 
aprendendo a nos conhecer, nos respeitar, e a valorizar as experiências e competências de cada 
um; de pessoas que trabalhavam no local há mais tempo, e melhor do que nós, para dar respostas 
à pobreza. 

Pino Felicetti, presidente Polo acolhida e solidariedade: Hoje somos 17 associações. Desde 
o início dissemos que queríamos estar juntos para fazer mais do que cada um faria 
individualmente. Agregar valor por meio do relacionamento entre nós. 

Carla Meletti, voluntária Polo acolhida e solidariedade: Qual foi a nossa principal 
contribuição? Unir as pessoas, uma experiência que adquirimos do carisma da unidade. Daquele 
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pequeno grupo de associações, chegamos hoje a 17 que trabalham neste espaço cedido pela 
Diocese, com a contribuição fundamental da Caixa Econômica de Ascoli, que juntas puderam 
entender o valor desse trabalho. 

Pino Felicetti, presidente Polo acolhida e solidariedade: Uma manhã chegou um mendigo, 
um daqueles que não querem receber assistência. Chegou chorando, porque estava com muita 
dor de dente. Nós o acolhemos imediatamente e aos poucos ele foi se sentindo melhor, depois de 
tratado. No dia seguinte ele voltou muito contente para nos agradecer, e agora frequenta os 
nossos serviços. Para dizer como o amor é pessoal, deve ser na dose certa para aquela pessoa e 
suas necessidades específicas.  

Cesidio Baligioni, voluntário Polo acolhida e solidariedade: Hoje cozinhamos macarrão 
com molho, acompanhado de abobrinha com batata, e um tipo de pastel. Ontem foram 
preparadas 65 refeições, por isso nos organizamos para servir um número assim, caso todos 
venham. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Mas temos sempre uma panela a mais, se 
precisar de um reforço.  

Barbara D’Erasmo, voluntária Polo acolhida e solidariedade: Quando descobri essa 
associação quis fazer alguma coisa... meus filhos eram pequenos. Foi muito bonito, porque entrei 
na associação em fevereiro e em março veio a Covid, o lockdown. Continuamos aqui de modo 
responsável, com todas as precauções, e tudo correu bem. Fazíamos mais de 80 refeições por dia, 
por isso este serviço não podia ser interrompido. Para mim o nascimento da PAS foi algo 
fantástico, porque havia todas as várias associações, mas cada uma trabalhava por conta própria. 
Juntas, fazemos um serviço maravilhoso porque nos unimos, unimos as forças. Todos sabem que 
uma coisa é trabalhar sozinho, outra é trabalhar juntos: se faz muito, muito mais. 

Pino Felicetti, presidente Polo acolhida e solidariedade: Nós a vemos como o caminho 
para o mundo unido em uma pequena localidade, obviamente. Um esboço de fraternidade em 
uma localidade. E a ideia de que não fazemos o mundo unido sozinhos, de algum modo ajudamos 
a construí-lo, somos apenas guardiões deste mundo unido. Favorecemos sua realização. 
 
 Michele Sole: E estamos de volta ao vivo! Agradecemos a Pino Felicetti e a todos os 
colaboradores do PAS de Ascoli pelo extraordinário trabalho que realizam. Para quem deseja saber 
mais, pode acessar a página do Centro de Acolhida e Solidariedade na Internet. Link: www.pas-
ap.it  
 
6. GEN VERDE E GEN ROSSO 
 
   Alessandra: Estamos na metade dessa viagem ao redor do mundo, um mundo 
inteiramente atingido pela pandemia. Percebemos o quanto mudou a vida das pessoas e também 
de todos os artistas. Nós também tivemos que suspender as turnês nacionais e internacionais e 
ficamos imaginando como continuar. E inventamos de tudo para ficar perto do nosso público. 
  Michele: Sim, Alessandra. O isolamento também foi um período difícil para nós, mas não 
paramos. Procuramos estar perto de todos com nossas músicas, com streaming e apresentações 
ao vivo. Lembro-me de um amigo nosso de uma cidade do norte da Itália que nos escreveu assim 
que saiu do hospital, internado devido à Covid e correndo risco de vida, que quando estava sob o 
respirador via os nossos streaming e isso lhe deu forças para lutar!  

De fato, construir a fraternidade está entre os objetivos do Gen Rosso, hoje formado por 
22 pessoas de 11 nacionalidades. 

Vamos ver algumas imagens da nossa última música, “Shock of the World”. Fala da 
necessidade de cuidar da criação e de realizar ações concretas para salvar a natureza para o bem 
da humanidade.  

http://www.pas-ap.it/
http://www.pas-ap.it/
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(Trecho videoclipe canção do Gen Rosso) 
 

  Alessandra: Obrigada Michele, obrigada, Gen Rosso, por esta música que nos incentiva a 
fazer uma escolha pessoal para salvar a Terra. Também para nós do Gen Verde este período de 
isolamento foi bem especial. Em março estávamos em turnê pela Espanha e tivemos que voltar 
depressa.  

Encontramos a Itália em quarentena total. Imaginem a preocupação pelas notícias que 
chegavam das nossas famílias: somos 19 de 14 países. Nos meses mais difíceis, encontramos 
muitas pessoas por meio de telefonemas, zooms, streaming. Foi também um momento de 
grandes criações, justamente para chegar ao maior número de pessoas, criamos novas canções.  

Agora vamos ouvir um trecho da música “Canção para Vicente – Você me dirá” (A mim o 
fizeste.) Deveríamos cantar pela primeira vez ao vivo em Nova York, no show que abriria uma 
turnê nos Estados Unidos. Mas só foi adiado! Esta canção nasceu da colaboração, há alguns anos, 
com a família vicentina e destaca alguns pontos em comum entre o carisma de Chiara e o de São 
Vicente de Paulo. É um convite a ver a presença de Jesus no outro; a cuidar de todos, sem 
distinção. 

(trecho videoclipe canção do Gen Verde) 
 
 Michele: Obrigado Ale, obrigado Gen Verde por esta música que não nos faz esquecer os 
pobres e aqueles que mais precisam de nós. 
 Alessandra: Obrigada a todos pela atenção, pelo apoio. Nunca como neste momento 
sentimos que a nossa vocação artística traz consigo uma responsabilidade social. 
 Michele: Como veem na tela, se quiserem continuar nos acompanhando e não perderem 
as novidades, podem ver aqui as redes sociais em que estamos presentes. Podem nos encontrar 
também nas plataformas musicais. Stay tuned! 
  
7.  AÇÕES DE FRATERNIDADE – SEGUNDA PARTE 
 
 Alessandra: Às vezes parece que o mal faz muito barulho, que é mais forte do que o bem, 
mas o bem existe, como veremos nas próximas histórias-flash. Às vezes é só ter coragem para 
começar.  
 Michele: As próximas reportagens falam de coragem. Agora veremos outras três breves 
histórias do Brasil, da Austrália e do Vietnã. E depois, com grande alegria, no dia 11 de agosto, 
celebramos os 100 anos de Danilo Zanzucchi. Com sua esposa Anna Maria, eles estiveram à frente 
do Movimento Famílias Novas por mais de 40 anos. Fomos visitá-los em sua casa em 
Grottaferrata… Mas antes vemos ver as três breves histórias. 
 
 (Música) 

Rita Bersch-Porto Alegre (da Speechmatics): Eu sou fisioterapeuta e trabalho no campo da 
tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva é uma área do conhecimento que apoia pessoas com 
deficiência na realização de tarefas do cotidiano como a alimentação, a higiene, a locomoção e 
também a comunicação. Em função do coronavírus, continuam chegando aos hospitais muitas 
pessoas com importantes problemas respiratórios e consequentemente problemas de 
comunicação.  

Para ajudar nessa situação local e global, junto com um grupo de amigos, pensamos em 
compartilhar nosso conhecimento sobre comunicação alternativa, justamente quando a fala se 
torna um ato impossível. Criamos, então, pranchas de comunicação alternativa, que são recursos 
simples, como este, onde existem símbolos gráficos que são apontados pelo paciente para 
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expressar a mensagem que deseja emitir. Aqui, por exemplo, a pessoa pode, apontando, dizer: 
“eu tenho falta de ar”, “eu tenho dor”, “eu tenho náusea”, “estou cansado” ou “eu tenho medo”.  

No outro grupo, estão pedidos e perguntas: “quero ajuda”, “chamar o médico”, “chamar a 
família”, “como eu estou?” Não havendo um vocabulário que ela precisa para comunicar, criamos 
uma grade com letras onde o paciente pode soletrar a palavra que deseja expressar. E ainda, um 
corpo humano onde, depois de apontar um sintoma como, por exemplo, a dor, ele pode mostrar a 
parte do corpo onde tem esse sintoma e ainda falar da intensidade desse sintoma.  

Considerando que essa epidemia é global e que esses recursos poderiam auxiliar pessoas 
em todo o mundo, traduzimos em várias línguas como chinês, espanhol, português de Portugal, 
francês, inglês, alemão… E vocês também poderão, então, acessar os arquivos, imprimir, classificar 
e ofertar a serviços de saúde em sua cidade. Estamos muito contentes em saber que esse recurso 
já chegou em muitos hospitais, postos de saúde e ambulâncias em todo o Brasil. E recebemos 
relatos do quanto está modificando e qualificando a relação entre equipe de saúde e pacientes, 
que encontram neste recurso tão simples, a possibilidade de estabelecer uma nova forma de 
comunicação e poder cuidar melhor. E também, por parte dos pacientes, o relato sobre o alívio da 
angústia e da tensão por não poder comunicar. 

(Música) 
 Vince Fazio - Austrália (em inglês): No início desta pandemia, em março, recebemos um e-
mail da nossa paróquia onde se pedia para permanecermos em contato com nossos paroquianos 
idosos para fazer com que se sentissem ligados à vida paroquial, pela qual muitos deles tinham 
dedicado a própria vida.  

Respondi com alegria a este pedido e comecei cada sábado a entrar em contato com estas 
pessoas. Tinha uma lista de 12 nomes para chamar regularmente. Eu não os conhecia e nem eles 
me conheciam. Por isso as primeiras conversas foram muito breves, pouco profundas porque eles 
não se sentiam muito à vontade.  

Com o passar do tempo estas experiências mudaram porque nos sentimos com um vínculo 
muito maior. Havia um clima de família entre nós, e esperavam ansiosamente a minha chamada a 
cada sábado de manhã. E se acontecia de me atrasar, eles já ficavam preocupados. 

Gostaria de compartilhar a experiência feita, em particular com uma idosa. Uma senhora, 
devido à piora de suas condições de saúde, sofre constantemente dores agudas. Eu o percebo pelo 
tom da sua voz quando converso com ela. Por isso, cada vez que a chamo, procuro, antes de 
encerrar, ter certeza de que ela esteja mais calma e em paz. E digo-lhe frequentemente que Deus 
nos ama muito e que podemos ir em frente juntas. Isto lhe transmite paz e vejo que podemos 
continuar a conversa com mais tranquilidade.  

Não vemos a hora em que poderemos nos encontrar pessoalmente, nos conhecer melhor 
e continuar a construir esta família que já somos. 

(Música) 
 Win do Vietnã (em vietnamita): Olá, sou Win, do Vietnã. Estou aqui com minha família e 
quero contar para vocês a minha experiência.  

No último verão, recebi uma soma de dinheiro de um amigo. Era destinado a alimentar 
crianças pertencentes a algumas minorias étnicas das terras altas de nossa região. Anteriormente 
tínhamos desenvolvido esta atividade de sensibilização com minha família e alguns amigos toda 
vez que íamos passar férias na minha cidade natal. Fico feliz por fazê-los felizes. 

Então combinei com meu pai que iríamos fazer o mesmo também neste verão. Porém 
quando fui fazer o cálculo do custo estimativo para ajudar 200 crianças, vi que aquela soma 
recebida não era suficiente.  

Aí me lembrei que tinha recebido de meus pais uma soma extra como recompensa por ter 
tido ótimos resultados no último ano escolar. Uma vez meu pai tinha me perguntado se eu ficava 



14 

feliz em receber aquela recompensa. Respondi que sim. Então ele me sugeriu: “Por que você não 
compartilha esta sua felicidade com outras crianças?” 

Em princípio pensei que aquele dinheiro me serviria para comprar muitas coisas boas de 
que gostava. Mas senti que Jesus me dizia: se você dá, receberá muito mais em troca. Resolvi 
então utilizar aquele valor para completar o que faltava no meu orçamento.  

Com a ajuda do meu tio, que é sacerdote, logo após a missa de um domingo, fomos 
distribuir lanches a estas crianças. Aproveitamos para recordar a elas de eliminar corretamente o 
lixo (reciclável) como forma de cuidar do ambiente. Todos colaboram e estão muito felizes. 
Eu gostaria de intensificar esta ação também no futuro. A felicidade que experimentei foi 
realmente o cêntuplo que recebi de Jesus em troca do que dei. Obrigado!  
 
8. CORAGEM! OS 100 ANOS DE DANILO ZANZUCCHI  
 
 Danilo: “Mas eu fiz 100 anos?  

Anna Maria: “Eh, sim, acho que sim” 
Danilo: “100 anos? Mas é possível?  
Anna Maria: “Possível”.  
Danilo: “Possível, possível…E viva!” 
Anna Maria: “Tin tin!”  

  
Speaker: Danilo Zanzucchi e a esposa Anna Maria são uma das primeiras famílias a 

conhecer os Focolares nos anos 50. 
Danilo: Sempre confiei em Anna Maria e ela sempre confiou em mim, mesmo quando eu 

estava errado. Mas é verdade, é verdade, nós nos amávamos. E a mensagem que podemos deixar 
aos nossos filhos, familiares, pessoas que nos conhecem… é esta: amem-se, porque este bem 
permanece, também de lá, também no Paraíso, permanece no Paraíso. E quando chegarmos lá, 
ficaremos felizes por nos termos amado. 

Speaker: Na festa dos cem anos, recebe o carinho e a gratidão de muitas famílias do 
mundo com uma festa via streaming. E também as felicitações do Papa Francisco, da presidente e 
do copresidente dos Focolares, do Prefeito de Grottaferrata que festeja este cidadão que chegou, 
do norte da Itália, onde nasceu, aos Castelos Romanos há algumas décadas. Quando jovem, 
Danilo, combateu na segunda guerra e duas vezes se salvou por milagre. Experiências que 
deixaram nele um grande amor pela vida. 

Danilo: Era a primavera de 1950. Eu era um jovem engenheiro civil e estava em Milão para 
começar a praticar a profissão. Fazia as refeições em um restaurante que se chamava “Cardeal 
Ferrari”, e sempre via ali um grupo de jovens reunidos. Uma noite, um deles veio até a mesa onde 
eu estava. Eram 7 da noite, porque eu queria ir dormir cedo, estava muito cansado com o trabalho 
nas obras. Era Guglielmo Boselli. Ele me disse: “Zanzucchi, esta noite vem uma jovem de Trento 
para falar de uma experiência nova, gostaria de vir?”. Por educação eu disse: “Sim, vou!”. E fui. 
Esta jovem era Ginetta Calliari e contava a história dos primeiros tempos do Movimento a este 
grupo de rapazes. Ficou impresso muito forte na minha alma que Deus deve ser amado com todo 
o coração, toda alma, todas as forças.8   

Speaker: Algum tempo depois, Danilo se casa com Anna Maria. Conhecendo melhor o 
carisma da unidade, compreendem que Deus os chama e se doam como focolarinos casados, um 
caminho que se apresentava com muitas novidades para a Igreja. 

 

8  Da entrevista de Elio Cimmaruta, Rocca di Papa, 1° de outubro de 2004. 
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Danilo: Em 1962 a Igreja, aprovou o Movimento, depois de muitos estudos do Santo Ofício. 
Porém, nós, focolarinos casados, não estávamos incluídos. Por isso, Chiara encarregou Igino 
Giordani, Spartaco Lucarini e eu de defendermos a nossa causa perante quem representava a 
Igreja para nós. E este Padre Capuchinho nos ouviu com gentileza. E, basicamente, disse-nos: 
“Compreendo as aspirações de vocês, mas a inserção de pessoas casadas nas comunidades 
religiosas, como o focolare propunha, não é considerada, não posso ajudá-los”. Fomos contar tudo 
para Chiara como cães maltratados, calados. Chiara nos viu, sorriu e disse: “A vocação de vocês 
está escrita no céu e não nos códigos canônicos”. Depois de dois anos mudou o código canônico e 
entramos no focolare com todos os direitos.9  
(Aplausos e música) 

Speaker: Danilo prossegue na sua carreira: é um conceituado engenheiro, vereador, 
empenhado na Igreja local, mas quando Chiara Lubich lhe pede para se mudar para os Castelos 
Romanos e trabalhar na construção do novo centro dos Focolares, ele e Anna Maria aceitam sem 
hesitação. Trabalhará na Cidade Nova italiana como diagramador. 

Danilo: Após dez anos de trabalho na Città Nuova, Chiara nos chamou para trabalhar mais 
diretamente pelas famílias. Esta também foi uma experiência formidável porque nos levou a viajar 
pelo mundo, para encontrar famílias de todos os continentes, de todas as condições. Toda vez que 
fizemos essas viagens a impressão que tivemos, em qualquer parte do mundo, é a de nos 
sentirmos em casa, porque a família que Chiara construiu é uma família universal.10 (música) 

Speaker: Uma das grandes paixões de Danilo é o desenho, a pintura.  
Danilo: É algo que herdei da minha mãe. Chiara percebeu essa tendência artística e me 

confiou, por exemplo, a relação do Ideal com as pessoas desse mundo da arte.11  Então, esta é a 
oportunidade de deixar uma saudação, uma mensagem a todos que participaram da nossa 
aventura. Coragem, sempre coragem, sempre, sempre, sempre coragem. Por que, quando 
chegarmos ao fim da vida, seremos questionados, você teve coragem? Se tivermos respondido 
sim, seremos felizes. 

Música e escrito: Koragem a todos do Collegamento! 
 
 Alessandra: Obrigada Danilo, obrigada Anna Maria pela coragem de vocês que nos 
incentiva a não desanimar nunca! Agradecemos também Rita Bersch do Brasil, Vince Fazio da 
Austrália e à família Nguyen da cidade de Ho Chi Min, por nos contarem suas histórias. 
 
9. FILME TV SOBRE CHIARA LUBICH: ENTREVISTA A SAVERIO D’ERCOLE 
 

Alessandra: Como provavelmente muitos de vocês já sabem, há alguns meses está sendo 
realizado um filme para a televisão italiana sobre Chiara Lubich. Certamente muitos de nós, eu, 
sem dúvida, estamos, por exemplo, perguntando: quem está fazendo este filme, fala de toda a 
vida de Chiara ou só de alguns anos, é um documentário ou não…? Para responder a muitas 
dessas perguntas fomos encontrar Saverio D'Ercole, diretor de produção da Casanova Multimedia 
que, com a Rai Fiction, produziu este filme para a TV sobre Chiara.  

 
 

9  Do testemunho de Danilo Zanzucchi no evento “Igino Giordani: as recordações dos primeiros 

companheiros de Chiara”, Rocca di Papa, 18 de abril de 2011. 

10  Da entrevista de Elio Cimmaruta, Rocca di Papa, 1° de outubro de 2004. 

11  Da entrevista de Giulio Meazzini para Famílias Novas, Rocca di Papa, 13 de fevereiro de 2017. 



16 

(Ambiente, música e legenda: Roma - Itália) 
Stefania Tanesini (italiano): Casanova Multimedia é a produtora cinematográfica que, com 

a Rai Fiction, a televisão nacional italiana, está realizando o filme para TV sobre Chiara Lubich, a 
fundadora do Movimento dos Focolares. 

Voce sul set (masculina): Câmera! Ação!   
Stefania Tanesini: Terminaram há pouco as filmagens feitas no Trentino, em Roma e 

arredores e aguardamos a data de estreia do filme na Rai Uno, a primeira rede Rai. Saverio 
D’Ercole é o diretor de produção de Casanova Multimedia. Sua função é acompanhar todo o 
processo de um filme do ponto de vista artístico, da concepção à exibição, com atenção especial 
do ponto de vista da construção da história. 

Stefania Tanesini Collegamento CH: [dirigindo-se a Saverio] Saverio, você faz esse trabalho 
há 24 anos; se não me engano, você me dizia, uns quarenta projetos para cinema e televisão; 
algumas produções até muito importantes e proeminentes, como Coco Chanel ou Guerra e Paz, 
João Paulo II. Esse filme sobre Chiara Lubich é especial para você, eu diria.  

Saverio D’Ercole, produttore creativo Casanova Multimedia (italiano): Conheci o ideal de 
Chiara quando tinha 11 anos. Praticamente uma vida inteira. Desde o início, quando escutava a 
história do “tudo desmoronava” que Chiara contava, com frequência imaginava essa história. 
Portanto, sempre quis vê-la realizada; eu tinha um sonho de poder participar da criação, do 
nascimento de um filme como esse.  

Música e imagens  
A ex diretora de Rai Fiction, Tinny Andreatta, disse anos atrás que gostaria de contar a 

história das grandes mulheres italianas, inclusive as do passado. Percebemos então que aquele era 
o momento justo para propormos a figura de Chiara. Tenho que agradecer ao Nicola Claudio, 
diretor administrativo da Rai, e ao Fabrizio Zappi, chefe de estrutura, porque acolheram este 
projeto de imediato e com grande disponibilidade, e juntos trabalhamos por três anos. Agradeço 
em particular o produtor Luca Barbareschi de Casanova da Eliseo Fiction, porque, apesar do 
orçamento bastante limitado, ele se mostrou sempre determinado a continuar, deixando claro 
que fazia isso “pelo conteúdo que o filme trazia”. 

Stefania Tanesini: Condensar uma figura complexa como a de Chiara Lubich em uma hora e 
meia de filme não deve ter sido uma tarefa fácil. Acho que vocês tiveram que fazer algumas 
escolhas inclusive não simples. O que os orientou a escolher o que contar sobre Chiara Lubich? 

Saverio D’Ercole: Foi muito difícil selecionar o material e decidir o que contar em 90, 100 
minutos de filme. Os autores foram fundamentais nisso, e portanto Giacomo Campiotti – um 
diretor extraordinário – Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri, e mais tarde Francesco Arlanch. 
Tivemos muita dificuldade para montar a história. O risco era ter uma longa lista de 
acontecimentos, mas não uma história. E então aos poucos tentamos definir a história e 
percebemos que provavelmente o ponto central estava nos anos 40. Foi então com grande dor 
que decidimos contar apenas aqueles anos, com um quadro narrativo nos anos 50, quando Chiara 
foi submetida aos interrogatórios do Santo Ofício. Mas 80% do núcleo da história está em Trento 
entre os anos 43 a 46.  

É claro que, por se tratar de uma obra de ficção e não de um documentário – e isso eu 
gostaria de deixar bem claro, até porque alguém pode ter uma expectativa equivocada – uma 
ficção requer uma margem de criatividade para se construir uma história emocionante. 
Procuramos respeitar a história real, focando nestes fatos principais da história de Chiara. 

Música e imagens  
Stefania Tanesini: Quem interpreta Chiara Lubich é Cristiana Capotondi, uma atriz italiana 

de sucesso, que mergulhou em uma figura complexa, com uma longa vida, como Chiara. Qual 
Chiara emerge neste filme? 
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Saverio D’Ercole: Primeiramente gostaria de esclarecer que falo sobre a Chiara de Giacomo 
Campiotti, o autor, coautor e diretor; e de Cristiana Capotondi. 

Isso é muito importante, porque nenhum dos dois conhecia o Movimento antes, ou o 
conheciam de um modo geral, não aprofundado. E foi esse olhar externo deles – e isto é muito 
interessante – a aproximar-se de Chiara. Cada um colocou em prática o profissionalismo e o 
próprio talento. E o encontro entre a dimensão artística de Giacomo, como co-autor e diretor, e a 
de Cristiana, como intérprete, do meu ponto de vista, deu origem a uma Chiara extraordinária.  

Eu acho que seria bom deixar um pouco de lado aquela imagem que cada um de nós tem 
de Chiara, até mesmo para aqueles que a conheceram como eu, para nos projetarmos nesta 
dimensão, neste encontro artístico feito com honestidade, sinceridade e profundidade pelo 
Giacomo e pela Cristiana. 

Stefania Tanesini: Uma última pergunta, Saverio, aquela que provavelmente todos lhe 
estão fazendo: quando será lançado este filme e se será lançado apenas na Itália ou também no 
exterior. 

Saverio D’Ercole: Acho que o filme poderá ser exibido no início de 2021. Quanto a uma 
possível distribuição em outros países, é claro que ficaríamos muito felizes com esta possibilidade, 
mas isto vai depender das propostas que virão para uma eventual aquisição e distribuição no resto 
do mundo. 

Stefania Tanesini: Obrigada Saverio, boa sorte, então, para a conclusão, e continuamos em 
contato. 

Saverio D’Ercole: Sim, com certeza. 
 (Música) 

 
10.  UMA ESPERANÇA PARA O LÍBANO 
 

Michele: A história de Chiara começou há muitos anos sob as bombas da Segunda Guerra 
Mundial, infelizmente ainda hoje existem lugares no mundo onde o ideal da fraternidade vive 
entre os escombros de cidades destruídas. De Beirute, no Líbano, alguns membros da comunidade 
dos Focolares nos contam como estão vivendo este momento particularmente difícil de sua 
história, depois da explosão do dia 4 de agosto que destruiu o porto e danificou vários bairros da 
cidade. 
 
  Sirene e legenda (em inglês): No dia 4 de agosto uam explosão atinge o porto de Beirute no 
coração da cidade 
 
 Nour Bouzamel (em francês): No dia da explosão, eu estava na casa de um amigo, a menos 
de um quilômetro do porto. Tudo aconteceu em um momento perfeito, 1 ou dois segundos a mais 
teria sido fatal. Nós nos encontramos no escuro, cobertos de poeira e cercados por fumaça. 
Uma mulher, com um ferimento no pé, se aproximou de nós chorando, pedindo ajuda. Nós a 
ajudamos a sair da cidade usando atalhos que conhecíamos, pois as estradas principais estavam 
completamente bloqueadas.  

Salim Khouri (em árabe): O dia da explosão era um dia como outro qualquer. Eu estava 
trabalhando no centro da cidade, em frente ao porto. Por volta das 18h05 ocorreu a explosão. 
Lembro-me de que estávamos todos sentados em nossos escritórios, e nos olhamos sem entender 
o que tinha acontecido. Após a segunda explosão, vi que o vidro da janela ao meu lado estava 
quebrado, se eu estivesse sentado ali, teria me machucado. Ainda hoje ouço a sirene de alarme 
em meus ouvidos.  
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Georgette Mailhac (em árabe): Essa tragédia aconteceu em um dos momentos mais 
difíceis da nossa história, pois há mais de um ano vivemos uma crise econômica e política como 
nunca vimos. Além disso, a lira libanesa sofreu um terrível colapso, perdendo mais de 80% do seu 
valor, sem esquecer a difícil situação provocada pela pandemia COVID-19. Para mim foi um 
choque muito grande e senti como se algo tivesse se quebrado dentro de mim. Perdi a esperança 
no futuro. Como acreditar em um futuro quando cada vez que construímos tudo desmorona? 

Nour Bouzamel (em francês): No momento da explosão, vi a morte de perto. A  estranha 
sensação de que minha vida na terra tinha terminado. Vários segundos de medo. Mas naquele 
momento, ouvi aquela voz dentro de mim me dizendo que minha vida aqui não tinha terminado: 
“Deus está conosco e nos ama, nunca abandona ninguém.” Foi então que realmente entendi o 
que significa entregar a própria vida a Deus.  

Georgette Mailhac (em árabe): O que realmente me deu esperança foi o discurso do Papa 
Francisco ao povo libanês e ao mundo inteiro. Ele nos ajudou a ver além daquilo que estávamos 
vivendo no momento presente. 

Papa Francisco: … após a tragédia que atingiu a cidade de Beirute, o meu pensamento se 
dirige ao querido Líbano… 12 

(Música) 
Salim Khouri (em árabe): No dia seguinte, assim que acordei, falei imediatamente com 

todos os jovens que eu conhecia, porque sentia que devíamos fazer algo concreto para ajudar as 
pessoas de Gemmayze, Quarantina, Beirute, os lugares mais afetados. Enviei uma mensagem ao 
meu chefe dizendo que não iria trabalhar, que eu não sabia como fazer, e que ele podia tirar um 
dia das minhas férias porque queria ajudar. 

Não sabíamos o que íamos fazer, só queríamos ajudar quem quer que fosse. No final do 
dia meu chefe me ligou agradecendo a minha decisão. Acrescentou que não tiraria aquele dia das 
minhas férias, pois compreendeu a gravidade da situação e como a ajuda era necessária.  

Marie Claire Amidi (em árabe): Depois de alguns dias, mesmo ajudando, senti a frustração 
de fazer muito pouco. Eu disse a mim mesmo: talvez essas pessoas precisem de algo mais, e eu 
pouco posso fazer, por exemplo, consertar cortinas, tirar a poeira ou talvez só sentar e ouvir as 
pessoas, construindo um relacionamento com elas. Percebi que era disso que elas precisavam, 
que sentissem o amor e encontrassem a própria dignidade depois de terem perdido tudo.  

Georgette Mailhac (em árabe): Aqui no Líbano também existem algumas iniciativas 
“Adoções à distância” que apoiam mais de 100 famílias nestes tempos de crise. Até agora, 
distribuímos refeições e cestas básicas para famílias carentes.  

Marie Claire Amidi (em árabe): Claro que talvez não haja esperança, mas continuamos a 
procurá-la juntos, acreditando que apesar da destruição, da morte e da dor, existe amor, existe 
unidade e um futuro bom que podemos encontrar juntos.  

(Música) 
 
 Alessandra: Agradecemos a Nour, Georgette, Salim e Marie Claire, e também Heraldo e 
Rita que fizeram esta reportagem em Beirute, em condições que certamente não são fáceis, 
obrigada!  
 Michele: Estamos muito perto de vocês e, muitos o demonstraram, fazendo doações 
também através da Coordenação Emergências do Movimento dos Focolares que imediatamente 
se mobilizou para os primeiros socorros e agora através da AMU e AFN está começando a 

 

12  Do discurso do Papa Francisco de 2 de setembro de 2020, no final da Audiência Geral no Pátio de 

San Damaso, no Vaticano. 
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reconstrução dos apartamentos, das lojas e prestando ajuda a crianças que devem frequentar a 
escola à distância. A arrecadação de fundos ainda está ativa e aqueles que desejam contribuir 
podem ver a seção “APOIE-NOS” do site da AMU ou a página “DOE AGORA” do site da AFN onlus e 
escolher como doar para a emergência no Líbano. Obrigado pela generosidade de vocês. 
 
11. COM PAPA FRANCISCO PARA SER “FRATELLI TUTTI” 
  
 Alessandra: Aqui conosco está Emmaus. Obrigada por nos presentear com este momento. 
Impressionaram-me as últimas palavras de Marie Claire, do Líbano, que ouvimos há pouco: “talvez 
não haja esperança, mas continuamos a buscá-la juntos...”. Emmaus, onde buscar essa esperança?  
 

 Emmaus: Onde buscá-la? Diria que devemos recordar a primeira mensagem de Chiara: 
podemos buscá-la no amor, aquele amor de que Chiara nos falou desde o início do Movimento, 
aquele amor que tem suas raízes em Deus. 

Vocês se lembram? Muitos de nós vivemos aqueles momentos, quando Chiara falava da 
chamazinha que Deus acende no coração de cada homem. Essa chama é o amor de Deus, que 
Deus mesmo coloca no coração de cada homem e tem as características do Seu amor. 

Portanto, deve ser aquele amor de que Chiara nos falou no início do Collegamento, ou 
seja, deve ser um amor desinteressado, um amor universal, um amor capaz de acolher, de 
perdoar, que tem misericórdia, que não espera nada do outro. 

Este amor é aquela pequena chama que é uma semente do amor de Deus, que o próprio 
Deus coloca no coração de cada homem, de cada homem, porque todos os homens são filhos de 
Deus e têm esta chama no coração. O homem pode extingui-la, mas se ele não a extingue - e 
depende do homem -, se ele não a extingue, esta chama no coração do homem se torna uma 
semente e esta semente é geradora, esta semente é fecunda, esta semente gera outra vida, 
outras possibilidades e faz crescer algo. 

Portanto, é no amor que podemos buscar isso. Até mesmo o nosso divino poeta Dante 
Alighieri a certa altura escreveu um verso que diz: “Pequena faísca grande chama”, ou seja, uma 
pequena faísca é capaz de gerar um fogo, uma pequena faísca, se for do amor de Deus no coração 
do homem, pode nos transformar e transformar aqueles ao nosso redor. Então está ali, vamos 
buscá-lo ali. 

Alessandra: Obrigada. 
Michele: Obrigado, Emmaus. 
Emmaus: Obrigada a vocês. 
Michele: Emmaus, lembrando a notícia de hoje, o Papa assinou em Assis a nova Encíclica 

com este lindo título: “Fratelli tutti”. Em um tweet ele escreveu:  “O esforço para construir uma 
sociedade mais justa requer capacidade de fraternidade e um espírito de comunhão humana”.  
Você ficou surpresa com a escolha deste tema por parte do papa?  

 

Emmaus: De jeito nenhum! Porque é a necessidade, o desejo mais profundo da 
humanidade de hoje. O Papa soube acolher isso, e com esta encíclica quis reunir todos nós para 
buscar a resposta, para encontrar uma resposta a esta necessidade da humanidade. Pareceu-me 
que ele era a voz deste mundo desorientado, ele foi capaz de captar essa dor da humanidade e 
apresentá-la a nós. 
 E diante disso, nos questionamos: “O que podemos fazer? O que podemos fazer?". Neste 
momento, permitam-me, dirigir-me a todos aqueles que se sentem chamados por Deus a fazer 
algo para responder e fazê-lo entregando-se totalmente, doando-se sem medidas, sem arrastar, 
sem medo, sem interrupção, doando-se totalmente. 
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Todos estes, todos aqueles que se sentem chamados por Deus e que encontraram uma 
ajuda no carisma da unidade, no carisma de Chiara, que os fez ver que é possível, que os fez viver 
uma experiência concreta, verdadeira e profunda da unidade nesta terra e, portanto, aqueles que 
sentem que receberam um chamado e uma graça e desejam colocá-la à disposição. Gostaria que 
todas essas pessoas estivessem aqui na minha frente para dizer a todos: vamos fazer isso juntos, 
vamos fazer isso juntos! Sim, recebemos um chamado, recebemos um dom que nos permitiu 
vivenciar esta experiência; mas este apelo à fraternidade, que para nós é o chamado ao «que 
todos sejam um», é o chamado à unidade, este chamado que sentimos fortemente dentro de nós 
e que nos convida a olhar para o alto, a olhar longe. Este chamado gostaria que esta unidade 
refletisse a unidade que se vive no céu, gostaria que se vivesse na terra como no céu - deixem-me 
dizer -, como na Trindade, onde coexistem unidade e distinção, onde cada pessoa respeita a outra, 
cada um faz emergir o outro, cada um tenta de certa forma perder a si mesmo completamente 
para que o outro possa se expressar totalmente. E nisso não se anula, pelo contrário, manifesta a 
sua verdadeira e mais profunda identidade.  
 Uma unidade tão grande como a que se vive no céu e que gostaríamos fosse vivida 
também na terra tem apenas um exemplo, só um pode nos dar o exemplo e é o exemplo de Jesus. 
Jesus que, sendo Deus, soube perder completamente o seu ser Deus para descer entre os homens, 
tornar-se homem e compartilhar na cruz – no momento do abandono – todos os abandonos, 
todas as dores, todas as angústias, todos os sofrimentos, todos os extremismos, todos os 
vitimismos, as lacerações, os abandonos que vivem e viveram pessoas de todos os tempos, de 
todas as condições, e os tomou sobre si, com este amor tão grande que soube refazer, reconstruir 
aquela unidade que tinha se rompido entre Deus e o homem, entre todos os homens e também 
com toda a criação. 

Este é o exemplo que temos diante de nós. Se conseguirmos ter um amor tão grande, 
podemos testemunhar ao mundo que essa unidade existe, que essa unidade é possível, que essa 
unidade já começou. 

Gostaria que todos aqueles que estão prontos, que todos aqueles que sentem de fazer 
isso, que neste momento me ouvem e que têm vontade de assumir um compromisso tão forte e 
importante, que todos juntos possamos ser uma primeira resposta para o Papa. Uma resposta que 
já começou e que pudéssemos dar a ele consolo, esperança, porque existe algo que já começou. 

E ao mesmo tempo, queremos que todos nós estejamos juntos, com todos aqueles que 
estão prontos, com todos aqueles que querem trabalhar para este grande objetivo, todos juntos 
queremos ser no mundo, nós, um pequeno grupo inspirado no carisma recebido de Chiara Lubich, 
e que faz parte desta família no mundo, este pequeno grupo que gostaríamos que fosse um 
princípio, uma pequena parte, uma pequena mas eficaz partícula desse fermento que penetra na 
humanidade e pode transformá-la, que se torna verdadeiramente princípio de um mundo novo.     

Eu gostaria de assumir este compromisso junto com todos vocês. Estou pronta, quero dar 
tudo de mim e convido a todos a fazerem o mesmo, a todos que desejarem! 

 

Alessandra: Obrigada, Emmaus. Queremos ser, com você, este fermento que cresce, que 
transforma, para fazer de toda a humanidade um mundo unido. Obrigada, Emmaus! 

Emmaus: Um mundo unido! Obrigada a vocês. 
Michele: Realmente obrigado, Emmaus! Estamos prontos! 
Emmaus: Obrigada a vocês, obrigada a todos! 
Alessandra: Sim, estamos prontos! Obrigada. 

 
 
12. PRÓXIMOS EVENTOS E CONCLUSÃO 
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Michele: Alessandra.  
Alessandra: Sim, Michele.  
Michele: Estamos quase no fim… 

 Alessandra: Sim, mas queremos falar de alguns eventos importantes. Começo, lembrando 
duas comemorações importantes. A primeira diz respeito a uma Gen que foi capaz de tocar muitos 
corações no mundo e quem, a não ser Chiara Luce Badano? Em 25 de setembro de 2010, há 
exatos 10 anos, ela foi beatificada e no próximo dia 7 de outubro celebraremos 30 anos da sua 
morte. Por isso, a Fundação Chiara Badano organizou alguns eventos que podem ser 
acompanhados via streaming, incluindo muitos testemunhos de pessoas que a conheceram 
diretamente. Para horários e informações visite o site oficial de Chiara Luce: chiarabadano.org  
 Michele: No dia 15 de outubro acontecerá o evento internacional Global Compact on 
Education, que será 100% online! Se vocês quiserem saber mais sobre este evento para gerar uma 
mudança de mentalidade no campo da educação, podem acessar o site 
educationglobalcompact.org  
 Alessandra: De 23 a 25 de outubro acontecerá o encontro internacional “Novos caminhos 
para a Ecologia Integral: cinco anos depois da Laudato Si”, organizado por EcoOne, rede ecológica 
do Movimento dos Focolares, com a voz de muitos especialistas de todo o mundo. Para obterem 
informações, acessem ecoone.org 

 Michele:   E, finalmente, A Economia de Francisco, que acontecerá online de 19 a 21 de 
novembro. No último também participará o Papa Francisco. Para todas as informações, acessem o 
site francescoeconomy.org  
 Alessandra: É isso. Concluímos as informações!!!  
 Michele: Eh… não Ale, desculpe!  
Alessandra: Não?... 
Michele: Quando será o próximo Collegamento CH? 
 Alessandra:  Na verdade, me parecia que faltava alguma coisa! O próximo Collegamento 
será no dia 5 de dezembro ao meio-dia, horário da Itália. 
 Michele: Ok, perfeito Ale! Então nos encontraremos no dia 5 de dezembro! Não percam. 
 Alessandra: Ma antes de nos despedirmos... obrigada, Michele e obrigada a todos aqueles 
que contribuíram para a realização deste Collegamento tão especial! 
 Michele: Realmente! Obrigado Ale e obrigado a cada um de vocês! Um grande abraço a 
todos! Tchau!  
 Alessandra: Obrigada! Tchau! Até breve. 
 (música e elenco) 
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