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RESUMO 

 

 

Esta Tese enfatiza o debate acerca dos usos das correspondências como fonte para os estudos 

de História da Educação e, sobretudo, da História da Educação religiosa católica. A 

investigação se debruça de modo específico sobre a escrita epistolar de Chiara Lubich, uma 

professora católica italiana que, na década de 40 do século XX, fundou os Focolares, um 

Movimento nascido no âmbito religioso, foi difundido em mais de 180 países e possui 

abertura ecumênica, diálogo inter-religioso e intercultural. Chiara utilizava correspondências 

como um meio privilegiado para manter-se em contato com as pessoas e isso se tornou uma 

prática constante em sua vida e na história dos Focolares. Defende-se a Tese que Chiara 

adotou as cartas como um recurso de formação capaz de chegar a pessoas e lugares onde ela 

não poderia estar fisicamente e que, ao longo de sua vida e mediada pelo Movimento 

Focolarino, criou uma abordagem educativa por meio epistolar que, pela sua notoriedade em 

âmbito religioso e social, pode ser considerada uma perspectiva diferenciada de pedagogia 

católica. A investigação tem como objetivos identificar e analisar como se configurou a 

atividade docente de Chiara por meio epistolar e, especificamente, verificar qual a abordagem 

formativa contida nestes escritos. O recorte temporal da análise foi estabelecido em diferentes 

marcos: a atuação docente de Chiara como professora primária, durante as décadas de 30 e 40 

do século XX; a prática epistolar nas referidas décadas e a produção das mensagens para os 

collegamentos, na década de 80 do século referendado. Esta investigação tem enfoque 

histórico e utiliza cartas como objeto e como fonte. O principal universo pesquisado é 

composto por dois epistolários de Chiara: o primeiro com correspondências entre os anos 

1943 e 1949; e o segundo, com escritos entre 1981 e 1984. A análise foi realizada por meio de 

leitura e fichamento com elaboração de quadros temáticos.  O suporte teórico da pesquisa está 

fundamentado nos conceitos de representação, apropriação e materialidade, de Roger 

Chartier; habitus, carisma, campo religioso, relações simbólicas e capital cultural de Pierre 

Bourdieu; além de estratégia e tática de Michel de Certeau. Estudar a escrita epistolar de 

Chiara possibilitou conhecer a vida de uma professora católica na Itália fascista e ainda 

acompanhar as atividades de uma mulher, que mesmo fora dos muros da escola, 

proporcionou, por meio de cartas (imbuídas nos princípios de unidade, tolerância mútua, 

comunhão, solidariedade e fraternidade), formação, instrução e transmissão de valores 

católicos a pessoas de diversas partes do mundo.  

 

Palavras-chave: Cartas de Chiara Lubich. Collegamento. Escrita epistolar católica. História 

da Educação católica. Prática docente de Chiara Lubich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis emphasizes the debate about the use of written correspondence  as a source for the 

study of the History of Education and especially the history of Catholic religious education. 

The research focuses specifically on Chiara Lubich´s epistolary writing, an Italian Catholic 

school teacher who, in the 40’s of the twentieth century, founded the Focolare Movement, a 

movement that emerged in the religious sphere, spread in over 180 countries and has 

ecumenical openness, as well as promoting inter-religious and intercultural dialogue. Chiara 

used letters as a privileged way to keep in touch with the people she was forming in the spirit 

of the Movement and it became a standard practice in her life and in the history of the 

Focolare. The  thesis defended is that Chiara took letters as a training resource able to reach 

people and places where she could not be physically present and, throughout her life and 

mediated by the Focolare Movement, created an educational approach by epistolary means 

that, by its reputation in religious and social contexts, can be considered as a different 

perspective in Catholic pedagogy. The research aims to identify and analyze how Chiara's 

teaching activity through epistolary medium was configured and, specifically, what formative 

approach is contained in these writings. The temporal cut of the analysis has been established 

according to various frameworks: Chiara's educational performance as a primary school 

teacher, during the decades of the 30’s and 40’s of the twentieth century, the epistolary 

practice in those decades, and the production of messages for collegamenti (wide range 

connections among many), in the 80's of the same century. This research has an historical 

approach and uses letters as an object and as a source. The main field of research consists of 

two sets of letters  of Chiara: the first set contains letters between 1943 and 1949, and the 

second one, writings between 1981 and 1984. The analysis was carried out by reading and  

classification with preparation of thematic charts. The theoretical foundation of the research is 

based on the concepts of representation, ownership and materiality, by Roger Chartier; 

habitus, charisma, religious field, symbolic relations and cultural capital of Pierre Bourdieu; 

in addition, Michel de Certeau's strategy and tactic were used. Studying Chiara's epistolary 

writing helped to understand the life of a Catholic teacher in fascist Italy and also get to know 

the activities of a woman who, even outside the school walls, provided training, education and 

transmission of Catholic values to people from different parts of the world, through letters 

imbued with the principles of unity, mutual tolerance, communion, solidarity and fraternity. 

 

Keywords: Chiara Lubich's letters. Collegamento. Catholic epistolary writing. History of 

Catholic Education. Teaching practice of Chiara Lubich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RIASSUNTO 

 

 

Obiettivo di questo lavoro è l’analisi della valenza formativa della scrittura epistolare nella 

storia dell’educazione, soprattutto nella storia dell’educazione cattolica. La ricerca si è 

focalizzata sulle modalità di scrittura epistolare di Chiara Lubich, un’insegnante italiana che, 

nel 1943 ha fondato i Focolari, un Movimento di matrice cattolica, aperto al dialogo 

ecumenico, interreligioso e interculturale, oggi diffuso in più di 180 nazioni. Chiara ha 

utilizzato la “corrispondenza” come una “pratica” costante nella sua vita e nella storia del 

Movimento dei Focolari, come “metodo” di formazione e “mezzo” privilegiato per 

raggiungere e rimanere in contatto con le persone anche in luoghi in cui non poteva essere 

fisicamente presente. L’epistolario di Chiara, anche per la sua notorietà in ambito religioso e 

sociale, può essere considerato come un particolare approccio educativo nell’ambito della 

pedagogia Cattolica. La ricerca ha avuto come obiettivo quello di individuare, analizzare e 

verificare le finalità educative e le tecniche didattiche utilizzate da Chiara nei sui scritti 

epistolari in due differenti periodi: dal 1930 al 1940, durante il suo insegnamento nella scuola 

primaria sino al 1949, e tra il 1981 al 1984. Gli scritti letti sono stati classificati per tematica e 

riuniti in tavole sinottiche secondo i concetti di rappresentazione, appropriazione e materialità 

de Roger Chartier, habitus, carisma, campo religioso, relazioni simboliche e capitale culturale 

di Pierre Bourdieu; strategia e tattica di Michel de Certeau. Lo studio della scrittura epistolare 

di Chiara ha permesso di conoscere la vita di un’insegnante cattolica in Italia, durante il 

periodo fascista e, ancora, seguire le azioni educative di una donna, che anche al di fuori delle 

mura della scuola, per mezzo di lettere (permeate di principi di unità, tolleranza reciproca, 

comunione, solidarietà e fraternità), ha istruito e formato ai valori cattolici persone di diverse 

parti del mondo. 

 

Parole chiave: Collegamento. Lettere di Chiara Lubich. Pratica di insegnamento di Chiara 

Lubich. Scrittura epistolare Cattolica. Storia dell Educazione Cattolica. 
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1  CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 
Quando o historiador intervém nos segredos das 

correspondências, ele propõe uma leitura que não visa 
tanto desvendar a intimidade suposta, mas compreender 

as razões e a lógica que presidem essas práticas de 

escritura e de conservação (DAUPHIN; POUBLAN, 
2002).  

 

 

 Carta é laço, une uma presença a uma ausência. É ponte, proporciona encontros.  É 

papel banhado em tinta que transmite uma mensagem. E ainda, é um gênero textual
1
 histórica 

e socialmente utilizado de modo representativo na sociedade. Sua importância é de tal modo 

relevante, que diversos manuais foram editados com regras básicas para ensinar a escrita 

epistolar
2
. 

 Existe uma variedade de tipos de cartas; elas se diferenciam pela intencionalidade e 

pelos ambientes de escrita: histórias de amor, relações familiares, relacionamentos de 

amizade, comércio, empresas, prisão, hospitais, Igreja e tantos outros espaços. 

Segundo Gomes (2004), a carta tem fórmulas muito conhecidas, porque aprendidas, 

inclusive nas escolas: a datação, o tratamento, as despedidas, a assinatura, o papel apropriado, 

um timbre ou uma marca, um envelope. É um objeto material, que demonstra indícios de uma 

cultura e de um meio, vestígios de práticas sociais de uma época na qual o indivíduo está 

inserido. 

No contexto educacional, elas aparecem, dentre outras formas, como recurso didático 

para aprendizagem dos alunos e como um exercício para professores e demais profissionais 

do espaço educativo.  

 
No campo da História da Educação, as razões para se dar atenção a esse tipo 

de escritos são bastante evidentes. Tratando-se de disciplina que se volta 

para o estudo de processos de aprendizagem e de ensino de leitura e de 

escrita, práticas culturais como as de escrita de si são um prato cheio de 
interesse. Escrever cartas sempre foi um exercício muito presente em 

qualquer sala de aula, além de ser um veículo fundamental de comunicação 

entre a escola, as famílias e os alunos (GOMES, 2004, p. 9). 

                                                
1 Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões 

sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos 

concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. Alguns exemplos 

de gêneros textuais são: telefonema, sermão, conferência, carta pessoal, carta comercial, bilhete, carta eletrônica, 

bate papo por computador, aula expositiva e assim por diante (MARCUSCHI, 2008, p. 155).  
2 Vários estudos sobre os Manuais Epistolares dos séculos XIX e XX têm sido realizados, dentre outros autores: 

na França por Cécile Dauphin (2000); na Espanha por Verónica Sierra Blas (2003) e no Brasil por Maria Helena 

Câmara Bastos (2004). 
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Neste sentido, as cartas se configuram como documentos originados de uma “escrita 

de si
3
” para o outro. De acordo com Dauphin & Poublan (2002), a qualidade do signatário, do 

destinatário ou das pessoas citadas valoriza o conteúdo. Os dizeres e os detalhes tornam-se 

signos ou indícios a serem interpretados – e isso é um prato cheio para o historiador.  

Nas cartas, o indivíduo assume em primeira pessoa uma posição em relação à sua vida, 

à vida do seu correspondente, a determinado assunto ou a pessoas. Ao mesmo tempo em que 

possibilita mostrar-se ao destinatário, a carta permite que este seja visto pelo remetente.  

 

A escrita de si e também a escrita epistolar podem ser (e são com 
frequência) entendidas como um ato terapêutico, catártico, para quem 

escreve e para quem lê. O ato de escrever para si e para os outros atenua as 

angústias da solidão, desempenhando o papel de um companheiro, ao qual 

quem escreve se expõe, dando uma prova de sinceridade. Há necessidade e 
prazer na troca de cartas: “faz tempo que você não me escreve”, “responda-

me com urgência”, “você me esqueceu: não me escreve mais...”. Escrevendo 

é possível estar junto, próximo ao “outro” através e no objeto carta, que tem 
marcas que materializam a intimidade e, com a mesma força, evidenciam a 

existência de normas e protocolos, compartilhados e consolidados (GOMES, 

2004, p.20).  

 

Muitos pesquisadores têm se debruçado sobre a escrita epistolar como objeto de 

estudo e como fonte de pesquisa e mergulhado na interlocução entre remetentes e 

destinatários em suas várias áreas: Antropologia
4
, Artes, Filosofia, História, Letras, Literatura, 

Música, Teologia, dentre outras.  

Em História da Educação, a ligação com este tipo de escrita tem se estreitado cada vez 

mais; as cartas vêm ganhando espaço no contexto historiográfico, como importantes 

ferramentas de pesquisa.
5
 É neste cenário que esta Tese se desenvolve.  

Com o objetivo de enfatizar o debate acerca dos usos das correspondências como fonte 

para os estudos de História da Educação e, sobretudo, da História da Educação religiosa 

católica, a investigação se debruça de modo específico sobre a escrita epistolar de Chiara 

                                                
3 O conceito de “escrita de si” foi estabelecido por Foucault (1992), com uma série de estudos sobre “as artes de 

si mesmo”, enfatizando a estética da existência e o governo de si. No Brasil tem sido desenvolvido, dentre outros 

autores, por Ângela Castro Gomes (2004), com o intuito de fundamentar os estudos sobre diários, cartas e 
autobiografias. 
4 Uma visão antropológica sobre o sentido e o significado das cartas pode ser encontrada no ensaio produzido 

por Luiz Felipe Baêta Neves (1988) Ver: NEVES, Luiz Felipe Baêta. Para uma teoria da carta: notas de 

pesquisa. In: NEVES, Luiz Felipe Baêta. As Máscaras da Totalidade Totalitária: Memória e produção sociais. 

Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1988. p. 191-195.   
5 Um rápido olhar no mercado editorial nos possibilita perceber inúmeras publicações que enfatizam a escrita 

epistolar em sentido teórico – com pressupostos historiográficos – e prático, por meio de compilações de cartas 

de intelectuais e figuras relevantes na sociedade. No Apêndice A, apresento um elenco detalhado sobre alguns 

destes estudos. 
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Lubich
6
, uma professora católica italiana, que na década de 40 do século XX, fundou os 

Focolares
7
, um Movimento nascido no âmbito católico, com abertura ecumênica e diálogo 

inter-religioso e intercultural. Está difundido em mais de 180 países dos cinco continentes
8
. 

 

Figura 1: Chiara Lubich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6
 Ao longo do texto, nas demais referências a Chiara Lubich, utilizo apenas o nome Chiara, o sobrenome Lubich 

fica reservado para as citações. 
7 Focolares vem da palavra italiana focolare, que significa “lareira”, lugar onde está o fogo que aquece o lar e 

fornece luz e calor.  
8 Sobre o Movimento dos Focolares no Brasil, conferir o Apêndice B. 

 

Fonte: ZANZUCCHI, Michele (ed.). Focolari: La fraternità in movimento. Roma: Città Nuova, 

2009, p. 7. 
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O estudo visa a identificar e analisar como se configurou a prática educativa de Chiara 

por meio das cartas e, especificamente, verificar qual a abordagem formativa contida nestes 

escritos. 

Dezenas de Monografias, Teses e Dissertações
9
 têm enfatizado, no Brasil e em 

diversos países, questões ligadas a Chiara e ao Movimento dos Focolares; apesar disso, até o 

momento, não localizei nenhum estudo que se volte de modo específico para a análise do seu 

epistolário – isso configura o ineditismo desta Tese. 

Mas por que estudar as cartas de Chiara? O que estes escritos podem conter? Ela 

utilizou uma metodologia diversificada? Para quem escreveu? O que disse? Com qual 

objetivo? E ainda, é possível estabelecer uma semelhança entre a intencionalidade da escrita 

de Santos e Santas, que na tradição católica, tiveram a produção epistolar como prática 

formativa e a escrita de Chiara? Qual a contribuição desta investigação para a História da 

Educação? Estas são algumas questões que norteiam esta Tese.  

A vinculação do tema proposto com a linha “História, Sociedade e Pensamento 

Educacional” do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Sergipe pode ser justificada pela inquietação que moveu este estudo, no sentido de averiguar 

as diversas estratégias historicamente utilizadas pelo catolicismo para formar seus fiéis e 

como isso se legitima por meio de variadas modalidades de cartas. Esta relação está presente 

na sociedade e na escola influenciando o pensamento educacional e a prática dos educadores. 

                                                
9 Esta é apenas uma pequena amostra do contingente de investigações que têm sido realizadas sobre Chiara e seu 

Movimento: ABIGNENTE, Lucia. Memoria e presente: la spiritualità del Movimento dei Focolari in 

prospettiva storica.  Universidade Católica de Lublino - Polônia, 2010 (Tese de Doutorado); BARBOSA, 

Cláudio Sampaio. Intertextualidade e dialogismo na revista Cidade Nova. São Paulo: Pontifícia Universidade 

Católica, PUC-SP, 2005. (Dissertação de Mestrado); BARROS, Zeferino de Almeida. Contributo da 

Antropologia cristã de Chiara Lubich na educação para a unidade. Porto (PT): Universidade Católica 

Portuguesa, 1997. (Tese de Mestrado em Teologia Sistemática); CALLEBAUT, Bennie. Tradition, charisme et 

prophétie dans le Mouvement international des Focolari. Analyse sociologique. Roma: Città Nuova, 2010; 

CARELLA, Nino. Silvia/Chiara Lubich le sue origini e la sua formazione (1920-1943). (Tese de Bacharelado 

em Teologia). Istituto Teologico di Trento, 2012; DONATI, Cinzia. La via dell’unità. Lineamenti pedagogico-

teologico della dottrina spirituale di Chiara Lubich.  Istituto di Scienze Religiose “Alberto Marvelli”, Rimini 

2002; GUIMARÃES, Bruna Vieira. O Movimento social ‘focolarino’ e as matérias de capa da revista 

Cidade Nova. São Bernardo do Campo, SP: Universidade Metodista de São Paulo, 2006. (Dissertação de 

Mestrado); MALISA, Jelena. Il rapporto educativo come rapporto trinitario: linee pedagogiche alla luce del 

carisma dell’unità di Chiara Lubich. Incisa in Val d’Arno: Istituto Universitario Sophia, 2012. (Tesi di Laurea 

Magistrale); MICHELON, Gianantonio. The focolare educational model at the Sophia higher learning 

institute for cultural studies. University of Incarnate Word, S.Antonio - Texas, 2009. (Tese de Doutorado); 

POVILUS, Judith Marie. “Gesù in Mezzo” nel pensiero di Chiara Lubich: Genesi, contenuti e attualità di un 

tema della sua spiritualità. Pontificia Università Lateranense, Roma, 1981. (Tese de Doutorado); SILVA, Raul 

Augusto de Sousa Leite. Igreja comunhão e Movimento dos Focolares: a eclesiologia de comunhão como 

centro da espiritualidade e da vida do Movimento dos Focolares. Pós Graduação em Teologia. PUC-RS, 2000. 

(Dissertação de Mestrado); VLADOVICH, Sara. Una vita come relazione. Il percorso pedagogico di Chiara 

Lubich. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Facoltá di Scienze della formazione. Anno accademico 

2011-2012 (Tesi di Laurea in: Storia dell’educazione). 

Para outras informações consultar: http://www.edc-online.org/it/studia-con-noi/tesi-di-laurea.html?start=42 
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As investigações com cartas em História da Educação chamam atenção para alguns 

aspectos: a importância dos textos autobiográficos como fonte de pesquisa; a contribuição que 

estes estudos podem oferecer, dentre outras formas, para elucidar aspectos específicos de 

processos de formação; e também, como suporte para perceber elementos das trajetórias de 

intelectuais, professores e alunos. Estudar a escrita epistolar de Chiara possibilita conhecer a 

vida de uma professora católica na Itália fascista e ainda acompanhar as atividades de uma 

mulher, que mesmo fora dos muros da escola, conseguiu proporcionar, por meio de cartas, 

formação e instruções, além da transmissão de valores católicos a pessoas de diversas partes 

do mundo.  

Em séculos passados, muitas famílias, confessores e educadores estimularam a 

anotação dos acontecimentos vivenciados durante o dia em diários ou por meio da troca de 

correspondências. Segundo Ribeiro (2011a), Chiara também aconselhou as pessoas que 

começaram o Movimento junto com ela a escreverem todos os dias, a anotarem alguma coisa 

sobre como viveram. E ela mesma realizava tanto a escrita em diários, como a escrita de 

cartas, o que possibilita ao pesquisador se deparar com vários elementos que compõem sua 

memória e que permitem acompanhar sua trajetória. Entretanto, meu olhar priorizou a escrita 

epistolar.  

A professora trentina utilizava cartas como um meio privilegiado para manter-se em 

contato com as pessoas, geralmente, como instrumento para comunicar-se e saudar um 

destinatário único; porém, existem também cartas a grupos e comunidades. Essa prática 

epistolar se tornou constante em sua vida e na história do Movimento. Uma parte de suas 

correspondências escritas durante a década de 40 do século XX foi organizada
10

 e publicada 

em 2010
11

.   

Na década de 80 do século XX, ela inaugurou uma nova modalidade de cartas: “O 

Pensamento Espiritual”, uma mensagem lida inicialmente em um Collegamento CH
12

, uma 

conferência telefônica iniciada na Suíça, em agosto de 1980. Essa nova espécie de 

                                                
10 Existe um conjunto de cartas precedentes às da década de 40 do século XX, que foram estudadas e 

organizadas por Marisa Cerini, com a colaboração de Judith Povilus, mas que ainda não foi publicado e por 

conta disso não estão acessíveis para consulta. 
11 Este livro será comentado na seção 3. Para mais detalhes consultar: LUBICH, Chiara.  Lettere dei primi tempi 

(1943-1949): alle origini di una nuova spiritualità. Roma: Città Nuova, 2010. 
12 Chama-se CH porque é emitido por uma central de comunicações Suíça e "CH" é a sigla internacional daquele 

país (Confederazione Helvetica). Atualmente, une de forma simultânea os membros do Movimento nos vários 

países dos cinco continentes em mais de 300 pontos de escuta e também pela internet. No Collegamento, Chiara 

transmitia um pensamento espiritual como proposta de vida para os membros do Movimento. Nos 

Collegamentos atuais realizados por Maria Emmaus Voce, sucessora de Chiara na Presidência do Movimento, 

após as saudações das regiões e notícias da atualidade, são repetidas algumas das gravações de Collegamentos 

anteriores com a parte em que Chiara faz a leitura do Pensamento Espiritual. 
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comunicação, logo começou a ser utilizada também na Itália: inicialmente, a cada 15 dias; 

posteriormente, a cada 30 dias e, atualmente, a cada 60 dias. Nestes escritos, Chiara não 

proferia um conselho específico, uma resposta particular – escrevia e descrevia o que viveu, 

alguma experiência e aquilo que desejaria que os membros do Movimento colocassem em 

prática. Esse texto, logo depois, era enviado por fax e publicado na revista Mariapoli.
13

 

Algumas coletâneas foram também publicadas em livros
14

, inicialmente em Italiano e depois 

traduzidas para outras línguas, inclusive, para o Português. 

A escrita epistolar no cristianismo começou a ser aplicada já desde as primeiras 

comunidades. As cartas foram utilizadas pelos Apóstolos
15

 e assumiram dimensões 

instrutivas, catequéticas e evangelizadoras. Na História da Igreja Católica, vários Santos e 

Santas, além dos Apóstolos, serviram-se deste veículo de comunicação, entre os quais, cito: 

Santa Catarina de Sena, Santa Teresa D’Ávila, Santa Clara de Assis, São João Crisóstomo, 

São Jerônimo, Santo Agostinho, São Gregório Magno, Santa Gemma Galgani, dentre outros 

que aproveitaram as cartas como recursos para suas atividades formativas
16

.  

Assim sendo, o uso epistolar tem sido uma estratégia pedagógica
17

 de doutrinação e 

evangelização, desde a origem do catolicismo. Ao lado de impressos como: manuais, 

catecismos, jornais e revistas católicas, as cartas servem para suscitar a exortação à fé, a 

perseverança no catolicismo e a exaltação das virtudes. Além dos epistolários deixados por 

muitos Santos, as autoridades da Igreja: Papa, Cardeais e Bispos mantêm o costume de 

escrever Encíclicas, Cartas Apostólicas e Cartas Pastorais para instruir os fiéis.  

Dentre os Documentos Pontifícios do século XX voltados de modo específico para a 

educação, destaca-se a Carta Apostólica Communes Litteras do Papa Bento XV em 1919, a 

Carta Encíclica Divini Illius Magistri acerca da educação cristã da juventude, escrita em 1929, 

pelo Papa Pio XI e a Declaração Gravissimum Educationis, documento do Concílio Vaticano 

II sobre a educação cristã, assinado pelo Papa Paulo VI, em 1965. Estes impressos fazem 

                                                
13 Um noticiário interno do Movimento dos Focolares. 
14 La vita un viaggio. Roma: Città Nuova, 1984b; In cammino col Risorto. Roma: Città Nuova, 1987; 

Cercando le cose di lassù. Roma: Città Nuova, 1992; Santi insieme. Roma: Città Nuova, 1994; Santità di 

popolo. Roma: Città Nuova, 2001; Costruendo il "castello esteriore". Roma: Città Nuova, 2002a; In unità 

verso il Padre. Roma: Città Nuova, 2004.  
15 Dos 27 livros contidos no Novo Testamento, 21 são cartas: sete cartas paulinas (1ª aos Tessalonicenses, 1ª aos 

Coríntios, 2ª aos Coríntios, Gálatas, Filipenses, Filemon, Romanos), sete cartas «deuteropaulinas», ou seja, 

escritas por autores desconhecidos sob o pseudônimo Paulo (Colossenses, Efésios, 2ª aos Tessalonicenses, 1ª a 

Timóteo, 2ª a Timóteo, Tito, Hebreus), sete cartas gerais, ditas «católicas» (Tiago, 1ª de Pedro, 2ª de Pedro, 

Judas, 1ª de João, 2ª de João, 3ª de João). 
16 Verificar mais detalhes sobre a escrita epistolar de alguns desses Santos, no Apêndice C. 
17 Devido à amplitude do conceito de Pedagogia, esclareço que, nesta Tese, tomo como referência o termo 

Pedagogia como “prática de ensinar”.   
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parte do grande número de escritos que continuam sendo utilizados pelo catolicismo para 

tratar sobre a formação de seus fiéis. 

Alguns pesquisadores têm trabalhado com a escrita epistolar católica
18

 e vêm 

contribuindo para esclarecer aspectos da História da Educação em períodos diversos. O 

catolicismo enfatiza de tal maneira a importância das cartas, que até mesmo nos manuais de 

civilidade
19

, destinados a ensinar “boas maneiras”, é possível encontrar instruções sobre como 

proceder na escrita deste meio de comunicação. Um exemplo disso está no “Compêndio de 

Civilidade
20

” publicado pelos padres Salesianos brasileiros no início do século XX.  

O Compêndio possuía vinte e cinco capítulos e tinha o objetivo de possibilitar uma 

aula de civilidade a ser utilizada por professores hábeis que deveriam usar uma metodologia 

adequada para explicar passo a passo o conteúdo. O Appendice possuía recomendações “Do 

modo de escrever cartas” e era composto por 21 pontos acerca daquilo que deveria ser 

observado ao escrever.  

Investigar a escrita epistolar é apaixonante, faz viajar por entre linhas, decifrar 

diálogos, conhecer personagens e lugares, compreender a história em determinado espaço e 

tempo. É revelar angústias, dúvidas, desafios. É, também, narrar opiniões, desejos, 

apropriações e representações de alguém sobre determinado assunto ou objeto. De acordo 

com Chartier (1991), o atributo principal da carta reside no fato de ela ser espontaneamente 

pensada como o lugar do segredo e da intimidade. 

 

Reveladoras da verdade fugaz de um momento perdido após sua 
composição, as cartas sempre suscitaram em seus autores ou destinatários 

sentimentos ambivalentes de desejo de preservação ou destruição. Proteger a 

                                                
18 Dentre outros estudiosos: AGUIAR, Thiago Borges. Jan Hus: As cartas de um educador e seu legado imortal. 

São Paulo: Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2010. (Tese de Doutorado); FREITAS, 

Marcos Cezar. “Por quem os sinos dobram? As cartas pastorais e a contribuição da História da Educação à 

história das mentalidades”. In: BASTOS, Maria Helena Câmara; CUNHA, Maria Teresa Santos; MIGNOT, Ana 

Chrystina Venâncio (orgs). Destinos das Letras: história, educação e escrita epistolar. Passo Fundo: UPF, 2002. 

p. 57-73; NEVES, Luiz Felipe Baêta. Tendência, poder e cotidiano: As cartas de missionário do padre Antônio 

Vieira. Rio de Janeiro: Atlântica Editora, EDUERJ, 2004; PAZZAGLIA, Luciano (Org). MONTINI, Giorgio; 

MONTINI, Giovanni Battista. Affetti familiari, spiritualità e politica: carteggio 1900-1942. Brescia: Istituto 

Paolo VI; Roma: Studium, 2009; ALMEIDA NETO, Dionísio de. Pelo Império da Virtude – formação, saberes 

e práticas de Dom Domingos Quirino de Souza (1813-1863). Aracaju/Se: Gráfica e Editora Triunfo Ltda, 2007; 

ANDRADE JUNIOR, Péricles Morais de. Sob o olhar diligente do Pastor: a Igreja Católica em Sergipe (1831-
1926). São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe, 2000. (Dissertação de mestrado). LUSTOSA, Oscar de 

Figueiredo. Os Bispos do Brasil e a imprensa. São Paulo: Edições Loyola, 1983. 
19 Outras evidências sobre a inserção dos valores católicos nos Manuais de Civilidade são apontadas por 

CUNHA, Maria Teresa Santos. Os dizeres das regras: um estudo sobre Manuais de Civilidade e etiqueta. Anais 

do III Congresso Brasileiro de História da Educação, PUC/PR, 2004. 
20 Uma análise completa sobre o Compêndio de Civilidade foi realizada por Jorge Carvalho do Nascimento em 

fevereiro de 2007. Para maiores informações consultar: NASCIMENTO, Jorge Carvalho do. As Boas Maneiras 

como virtude cristã: O Compêndio de Civilidade dos Padres Salesianos. Disponível em: 

http://jorge.carvalho.zip.net/arch2007-02-04_2007-02-10.html.  

../../../../../AppData/Local/Documents/Documents%20and%20Settings/Matricula/Users/Maria%20José/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/Dados%20de%20aplicativos/Microsoft/Word/As%20Boas%20Maneiras%20como%20virtude%20cristã:%20O%20Compêndio%20de%20Civilidade%20dos%20Padres%20Salesianos.%20Disponível%20em:%20http:/jorge.carvalho.zip.net/arch2007-02-04_2007-02-10.html
../../../../../AppData/Local/Documents/Documents%20and%20Settings/Matricula/Users/Maria%20José/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/Dados%20de%20aplicativos/Microsoft/Word/As%20Boas%20Maneiras%20como%20virtude%20cristã:%20O%20Compêndio%20de%20Civilidade%20dos%20Padres%20Salesianos.%20Disponível%20em:%20http:/jorge.carvalho.zip.net/arch2007-02-04_2007-02-10.html
../../../../../AppData/Local/Documents/Documents%20and%20Settings/Matricula/Users/Maria%20José/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/Dados%20de%20aplicativos/Microsoft/Word/As%20Boas%20Maneiras%20como%20virtude%20cristã:%20O%20Compêndio%20de%20Civilidade%20dos%20Padres%20Salesianos.%20Disponível%20em:%20http:/jorge.carvalho.zip.net/arch2007-02-04_2007-02-10.html
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intimidade de olhares indiscretos, sobretudo os momentos de entrega mais 

espontânea do eu, unido pela conversação escrita a um olhar distante, não 

poucas vezes inspirou recomendações de destruição dos papéis após a 
leitura, de sua conservação em cofres trancados, de promessas de segredo e 

discrição. Mas outro interesse, mais poderoso, permitiu que as cartas 

sobrevivessem silenciosas em arquivos pessoais, por vezes cuidadosamente 

atadas com fitas: o desejo de salvar vestígios de vidas, de laços 
estabelecidos, de afetos experimentados (MALATIAN, 2009, p. 200). 

 

Muitos intelectuais tiveram o cuidado de organizar e guardar suas memórias em 

arquivos pessoais. Para Gomes (2004), o arquivo pessoal pode ser tratado como uma 

modalidade de “produção do eu”. Neste sentido, Mignot (2000) enfatiza que estes arquivos 

seriam extensões do próprio titular, indicando o caminho, o percurso e os desvios de uma 

trajetória. Contudo, muitas vezes, após a morte destes indivíduos, a tarefa de selecionar aquilo 

que pode ser lido e exposto cabe aos seus familiares. Existem casos em que a família doa o 

acervo para consulta e disponibiliza o acesso à pesquisa. Porém, em outras situações, muitos 

resistem em entregar o “tesouro” guardado nas mãos dos pesquisadores e apresentam como 

argumentos as justificativas de que alguém da família irá publicar uma biografia inédita, que o 

material está sob a guarda da Justiça ou sob a investigação da Igreja. Assim, de acordo com 

Mignot (2005), existem diferenças entre escrever, viver e guardar, visto que aquilo que muitas 

vezes foi intencionalmente arquivado, guardado, pode não ser utilizado da maneira desejada, 

ou pode ser destruído por desconhecimento de sua importância histórica. 

 

Como qualquer outra fonte para o historiador, a correspondência é um objeto 

construído, inscrito no tempo e no espaço social, desde a origem, uma a 

uma, cartas esparsas, até sua descoberta, quando reunidas em um todo 
indissociável. Este processo de construção de uma correspondência se 

mantém nos gestos de destruição (cartas queimadas ou jogadas), na erosão 

do tempo (cartas perdidas ou esquecidas) quanto às intervenções sucessivas 
para conservar os “papéis de família” (DAUPHIN; POUBLAN, 2002, p. 

80). 

 

Particularmente, dentre as várias leituras que realizo, deparo-me com diferentes 

objetos e variadas fontes de pesquisa. Por conseguinte, os estudos sobre cartas ganham minha 

atenção. Isso me lembra de Lopes (2004) quando trata do papel do historiador da educação, de 

sua sensibilidade e da maneira como se relaciona com o problema que está diante dos seus 

olhos.  

 

Quem faz a história da Educação? De que problema partimos? Quando 

fazemos História da Educação, quando cometemos essa difícil operação, o 
que escolhemos? Olhamos mesmo de soslaio, para sabermos por que 

falamos do que falamos? O historiador da educação tem em si uma marca 
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fundante, a educação, fez a escolha que o fundou historiador, a educação. 

Mas de dentro da educação que objeto é esse que escolhe ou que o escolhe? 

(LOPES, 2004, p. 27). 

 

A autora discute exatamente os motivos que levam o historiador a encantar-se por 

determinado objeto de pesquisa e a lançar-se num caminho investigativo. As questões 

propostas são importantíssimas no sentido de refletir sobre a diversidade de olhares dos 

historiadores para os objetos ou áreas de averiguação. Como pesquisadora, tenho questionado 

os motivos que me levaram a enveredar por estas trilhas, procurando verificar minha 

sensibilidade diante do objeto estudado.  

Meu enamoramento pelos escritos epistolares partiu de uma aproximação com este 

tipo de fonte, desencadeado durante a pesquisa realizada no Mestrado em Educação da 

Universidade Federal de Sergipe. Naquele período, analisando as propostas de educação 

contidas na Revista Cidade Nova, deparei-me com o diálogo epistolar entre editor e leitores 

da referida revista e descobri que, além daquelas cartas publicadas no impresso, existia um 

intercâmbio epistolar ainda maior entre os membros do Movimento dos Focolares do qual a 

revista é o veículo oficial de comunicação, e Chiara, fundadora e então Presidente do citado 

Movimento. Algumas questões sobre o sentido e o porquê desse intercâmbio epistolar com 

Chiara começaram a surgir, contudo precisei deixar de lado, porque não diziam respeito ao 

objeto investigado naquele momento.  

Em 2009, após a conclusão do Mestrado, tive oportunidade de ir à Europa e visitei a 

casa onde Chiara viveu desde a década de 70 do século XX e onde morreu em março de 2008. 

Observei a sua vasta biblioteca, o seu escritório, a sua mesa de trabalho, onde ainda 

permaneciam seus últimos escritos, bem como algumas cartas recebidas. Ver todos aqueles 

documentos desencadeou um imenso desejo de investigar. Voltei ao Brasil, escrevi meu 

projeto de Tese e me inscrevi na seleção para o Doutorado. 

Fui aprovada e em 2010 iniciei o curso na Universidade Federal de Sergipe, porém era 

imprescindível uma aproximação com a história e os escritos de Chiara, visando a 

compreender melhor sua prática pedagógica, bem como era necessário investigar, numa 

escala maior, a escrita epistolar católica e seus usos como fonte para os estudos de História da 

Educação. 

Nessa trajetória, fui orientada pela Profª. Drª. Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas. 

Seu exemplo, competência e estudos sobre impressos, história das mulheres e magistério 

feminino, incentivaram-me e fomentaram em mim o desejo de dar passos largos no espaço 

acadêmico. Sinto-me privilegiada também pela possibilidade de participar há seis anos do 
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Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação: “Intelectuais da Educação, 

Instituições Escolares e Práticas Educativas,” coordenado pelo Prof. Dr. Jorge Carvalho do 

Nascimento e pela Profª. Drª. Anamaria. Esse envolvimento no campo científico me 

possibilitou aquisição de táticas, estratégias, faro e olhar de pesquisadora, que me permitiram 

trilhar caminhos obscuros em busca de fontes desafiadoras.  

O trabalho empreendido na escrita desta Tese teve várias fases, com muitas viagens 

em alguns estados do Brasil e cidades da Itália. Primeiro, localizei cartas de Chiara, bem 

como referencial teórico em Sergipe. Passado esse período, fui à Sede Regional do 

Movimento dos Focolares em Pernambuco e posteriormente à Nacional em São Paulo
21

, onde 

está o Arquivo de Ginetta Calliari
22

, professora italiana que veio para o Brasil em 1959 e 

representou Chiara nesse país até sua morte em 2001. Segundo Ribeiro (2011a), esse arquivo 

possui aproximadamente 15.000 correspondências, entre as que Ginetta recebeu e enviou. São 

cartas para inúmeros seguidores do Movimento no Brasil, em outros países da América e na 

Itália, além daquelas para os familiares, para autoridades da Igreja e da Sociedade e para 

Chiara. 

Terminada essa etapa, fazia-se necessária a pesquisa no Centro do Movimento dos 

Focolares na Itália. Assim, com o apoio da minha orientadora, optamos pela realização de um 

estágio doutoral naquele país. Fizemos contatos com professores de várias Universidades 

Italianas e, em julho de 2011, tive a grata surpresa de conhecer a Profª. Drª. Judith Marie 

Povilus, que é Vice-Presidente do Istituto Universitario Sophia, é especialista nos estudos 

sobre o pensamento de Chiara, trabalhou com esta educadora, organizou uma parte de suas 

correspondências e se colocou à disposição para me receber na Universidade onde trabalha e 

supervisionar minha pesquisa na Itália.  

Este estágio foi viabilizado por meio de uma bolsa de estudos concedida pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, vinculada ao Ministério da 

Educação do Brasil, que possibilitou a realização dos trabalhos no exterior durante 12 meses. 

O apoio da Profª. Drª. Judith Povilus, as sugestões, o auxílio para as entrevistas, acesso a 

acervos e também a possibilidade de me colocar em contato com outros professores da área de 

educação, foram de suma importância.  

                                                
21 No Apêndice B, encontram-se detalhes sobre as circunstâncias da vinda do Movimento dos Focolares para o 

Brasil: quem convidou, aspectos da atuação e, ainda, as visitas de Chiara a este País. 
22

 Ginetta Calliari nasceu em Trento, Itália, em 15 de outubro de 1918. Fez o curso de magistério e trabalhou 

durante muitos anos em escolas da província do Trentino. Em 1944, após conhecer Chiara decidiu consagrar sua 

vida a Deus e em 26 de outubro de 1959 veio para o Brasil estabelecendo-se inicialmente em Recife. Após uma 

permanência de alguns anos no Nordeste, em 1969, foi para o município de Vargem Grande Paulista-SP e de lá 

acompanhou a fundação de vários centros de formação do Movimento no Brasil. Para mais detalhes, consultar: 

http://ginettacalliari.blogspot.com. 

http://ginettacalliari.blogspot.com/
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Concretizar esta experiência exigiu muitos exercícios: vontade, resistência física, 

capacidade de relativizar acontecimentos, desapego e, sobretudo, vocação à pesquisa. O 

processo de seleção de candidatura à bolsa sanduíche exigiu organização, disciplina e, 

sobretudo, paciência para lidar com esperas e avaliações. No Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Sergipe, fui a primeira aluna a solicitar Bolsa 

Sanduíche para uma universidade italiana e, no Istituto Universitario Sophia, fui a primeira 

bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do Ministério da 

Educação do Brasil a ser recebida pela instituição. 

Porém todas as dificuldades enfrentadas valeram a pena. Não tenho dúvidas de que o 

estágio no exterior foi um divisor de águas em minha pesquisa e não simplesmente porque 

estive do outro lado do oceano, e sim, por tudo que pude realizar, conhecer e, 

consequentemente, por tudo que acrescentou à minha escrita. 

Consultei livros em grandes bibliotecas italianas e em vários centros de documentação 

da Europa, visitei museus, castelos medievais, alguns cemitérios, cidades relacionadas à 

temática investigada e cursei duas disciplinas no Istituto Universitario Sophia
23

, fundado por 

Chiara, com a mediação de suas correspondências. Sophia tem como meta ser um laboratório 

dos ensinamentos de Chiara e, segundo Coda (2012a), nasceu como uma Universidade que 

pretende realizar, no plano científico, o diálogo intercultural e interreligioso. Neste sentido, 

tem alunos dos cinco Continentes, de diferentes raças, línguas, culturas e religiões. Em muitos 

momentos, senti-me semelhante a Philip Groning, diretor de “O grande silêncio”. Precisei 

estar in loco, observar o dia a dia, vivenciar as mesmas práticas acadêmicas para analisar com 

propriedade a instituição.  

Os 12 meses no exterior me deram também a possibilidade de conversar e estudar com 

pessoas que conviveram com Chiara; entrevistei
24

 uma ex-aluna, Doriana Zamboni; algumas 

pessoas que moravam na mesma casa que ela: Anna Paula Meier e Anna Fratta (Doni); duas 

de suas secretárias, Eli Folonari
25

, que esteve ao seu lado desde a década de 50 do século XX 

e a acompanhava em grande parte de seus compromissos e atividades, e Ernestina Alves 

Cavalcanti (Tininha), que era responsável por digitar os seus discursos, pensamentos e 

algumas de suas correspondências. Esta secretária é brasileira, de Pernambuco, e trabalhou 

                                                
23 Nos anexos A e B, a relação completa dos acervos visitados durante a pesquisa, bem como alguns registros 

fotográficos das atividades desenvolvidas no estágio de doutorado na Itália. 
24 Os roteiros das entrevistas estão nos anexos C, D, E, F e G. 
25 Giuglia Eli Folonari nasceu em Brescia e conheceu Chiara em 1951. A partir de 1956 começou a trabalhar 

diretamente com ela, desenvolvendo diversas atividades, tais como: colocar em ordem as correspondências, 

atender ao telefone e dirigir o automóvel. Em 2012, lançou um livro em que conta detalhes sobre seu trabalho ao 

lado da fundadora dos Focolares.   
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com Chiara durante 35 anos. Por conta das atividades realizadas, possui 15 álbuns com cerca 

de 2.700 bilhetes recebidos com instruções sobre os textos a digitar, com agradecimentos pelo 

trabalho realizado e, segundo Cavalcanti apud Paliotti (2013), “com respostas a alguma carta 

minha, assegurando que se lembrava de rezar pela minha família e por outras intenções”.  

 

Figura 2: Bilhetinhos de Chiara a Tininha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olhando estes bilhetinhos, percebo alguns detalhes: o cuidado que Tininha teve de 

catalogá-los, colocando em cada página o local e o período da escrita, como também a forma 

como Chiara escrevia seu nome – cada vez de maneira diversa: mudava o tipo de letra, fazia 

um desenho, mudava a cor do papel, a cor da caneta. Isso leva a crer que se relacionava com 

as pessoas de maneira singular, com expressões de afeto e de gentileza. Quando perguntei a 

Tininha como percebia a importância das cartas na vida de Chiara, ela me respondeu: “Chiara 

tinha uma grande consideração para com cada pessoa que encontrava, seja pessoalmente, seja 

através da correspondência [...]. Quem recebia uma carta dela sentia-se amado pessoalmente” 

(CAVALCANTI, 2012).  

Segundo Camargo (2000a), a produção e a troca de cartas podem ser pensadas como 

práticas culturais pelas marcas, gestos e atitudes que os sujeitos tanto imprimem, como 

deixam impressas. É com o destinatário que o remetente vai estabelecer relações, 

configuradas a partir de modelos e códigos de interesses socialmente construídos, reveladas 

nos modos singulares de apropriação e expressão. Esses bilhetinhos colecionados por Tininha 

Fonte: PALIOTTI, Oreste. Un volto, una storia: 2700 volte Tininha. Rivista Città Nuova, 

n. 7, 2013, p. 40 
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estão repletos de marcas, sentimentos e códigos da escrita de Chiara e possibilitam, como 

afirma Fonseca (2009): 

 
Procurar não simplesmente a identidade do autor, mas a identidade que o 

autor constrói de si; para si mesmo e para o leitor. Isso se deve ao fato de 

que a escrita epistolar é uma escrita de sociabilidade, onde o autor escreve a 
um destinatário (FONSECA, 2009, p. 211). 

 

A possibilidade de observar os vários tipos de cartas e os diversos períodos da escrita 

de Chiara visa a uma compreensão maior sobre estes dois aspectos: a identidade da autora e a 

representação que ela constrói de si para seus leitores.  

Durante a investigação na Itália, além do olhar para as páginas epistolares, também 

pude conhecer melhor a História da Igreja: visitei basílicas importantes de Roma, verifiquei 

no arquivo e museus do Vaticano a grandiosidade da História e da Memória do catolicismo, 

visitei a casa onde morou Santa Catarina de Sena, assisti a filmes sobre a história de Pio XI, 

Pio XII e Paulo VI, Papas ligados ao período cronológico da pesquisa realizada. O primeiro, 

pela publicação da Encíclica Divini Illius Magistri, sobre a educação cristã da juventude em 

1929; o segundo, por seu pontificado no período da II Guerra Mundial e o último, pelas 

mudanças advindas na Igreja após o Concílio Vaticano II, bem como pela estreita ligação com 

Chiara nas décadas de 1960 e 1970. Também assisti a filmes sobre vários santos, dentre os 

quais, dois italianos: Dom Bosco, sacerdote e pedagogo que, em 1859, fundou a Congregação 

dos Salesianos e, a partir do trabalho nos oratórios, criou o “método preventivo” de 

educação
26

; e Padre Pio, Frade Capuchinho, contemporâneo de Chiara. 

Ainda nesta perspectiva de olhar para a História da Igreja, participei de um curso com 

um sacerdote biblista, Prof. Guido Cirignano, sobre as raízes antropológicas do agir moral do 

ser humano no pensamento de São Paulo. O curso contextualizava aspectos das cartas do 

Apóstolo Paulo aos Romanos, aos Tessalonicenses, aos Coríntios, aos Gálatas e aos 

Filipenses. Também cursei uma disciplina com o Prof. Gérard Rossé no IUS, que analisou 

aspectos das cartas de Paulo. O objetivo era compreender melhor o pensamento do Apóstolo e 

sua escrita, bem como conhecer aspectos da vida de Paulo que não são narrados pelos Atos 

dos Apóstolos e que somente por meio de suas cartas podemos enxergar. Esses momentos me 

ajudaram neste sentido e também me fizeram pensar sobre as dificuldades de escrever na 

época de Paulo. Não existiam cadernos e canetas como as que conhecemos, muito menos 

máquinas de escrever. Certamente era uma escrita que exigia tempo e grande dedicação. O 

                                                
26 Baseado no modelo familiar evidencia o jogo e o acompanhamento sereno e afetuoso dos professores. Visava 

substituir a repressão e o controle com meios coercitivos, típicos do método repressivo. 
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Apóstolo escreveu sozinho nos vários momentos que esteve na prisão, mas também precisou 

de apoio para difundir seus ensinamentos e, para isso, contou com alguns secretários. De 

acordo com vários estudiosos, como Paulo era um intelectual reconhecido, suas mensagens 

foram aprofundadas e reescritas por meio de um grupo de seus seguidores que se supõe terem 

formado uma espécie de “Escola Paulina
27

”.  

Foi importante aprender a identificar as diferenças na escrita do Apóstolo, pensar na 

participação de terceiros e nos intervalos de tempo entre os fatos que aconteciam. E, 

sobretudo, ampliar o olhar quanto ao entendimento da escrita bíblica. As cartas de Paulo, 

apesar de, em uma perspectiva histórica, retratarem fatos posteriores aos ensinamentos de 

Jesus, cronologicamente, como escrita bíblica, são precedentes aos Evangelhos, como enfatiza 

Buoreau (1991): 

 
O cristianismo introduz no ocidente uma correspondência sagrada, desde 
então canonizada pela liturgia que assegura uma mediação entre o Céu e a 

terra [...]. As epístolas de Paulo, escritas entre 50 e 65, da qual se encontra 

uma marca escrita desde o início do século II, constituem, por volta de 150, 
antes mesmo dos Evangelhos, a primeira coletânea da Escritura santa do 

cristianismo (BOUREAU apud CHARTIER, 1991, p.129). 

 

O estudo da escrita epistolar de Paulo fez-me refletir acerca da investigação que 

realizo sobre as cartas de Chiara. Procurei traçar pontes entre a função do epistolário na 

realidade de São Paulo e na realidade de Chiara. Segundo os estudiosos do pensamento 

Paulino, o Apóstolo recebeu uma sólida formação. Inicialmente era perseguidor do 

cristianismo, mas depois de convertido, passou a ser formador de comunidades cristãs; para 

isso, um dos meios que utilizou foram as cartas. Chiara, por sua vez, tinha formação 

pedagógica e católica e adotou as correspondências para difundir a “luz
28

” que decidiu seguir, 

e que desejava que iluminasse todas as pessoas do mundo. Estaria Chiara, fazendo uma 

                                                
27

 Rossé (2012) trata sobre o assunto e dá ênfase a essa escola. Segundo o autor, depois da morte de Paulo, as 

suas cartas foram recolhidas em uma coletânea (a segunda carta de São Pedro 3,16 faz menção a isso). Durante 

certo tempo, as cartas foram conservadas nas diversas comunidades às quais Paulo tinha escrito. Foi preciso 

procurá-las, recolher, colocar juntas. Não se pode descartar a possibilidade de que o editor tenha misturado 
qualquer pedaço de tecido ou rolo de papiro, afinal era uma tarefa difícil reunir as partes das diferentes cartas 

(ROSSÉ, 2012, p. 03). Possivelmente foram os membros da “Escola Paulina” os principais empenhados nesta 

atividade.  
28

 Existem várias indicações relacionadas à “luz” que Chiara seguia, as principais serão apresentadas na seção 3 

desta Tese.  Neste sentido, poderíamos pensar: Paulo perseguia o cristianismo e foi convertido após ter visto uma 

“luz” na estrada de Damasco (de acordo com os Atos dos Apóstolos e com a própria narrativa de Paulo, tratava-

se de Jesus que lhe apareceu ressuscitado). Chiara, anunciava o Evangelho porque acreditava ser movida por 

uma “luz” à qual seguia: “Jesus, o verdadeiro Mestre”! Neste sentido, tanto o santo como a professora se 

utilizaram de uma metodologia epistolar para divulgarem a “luz” que estavam seguindo. 
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analogia às práticas utilizadas pelo Apóstolo Paulo, ao formar os membros do seu 

Movimento, como o Santo instruía as primeiras comunidades cristãs? 

A motivação inicial desta Tese era a de investigar as correspondências pessoais de 

Chiara, enviadas a pessoas do Brasil, porém, com o andamento da pesquisa, algumas 

dificuldades relacionadas ao acesso e ao uso das fontes começaram a surgir: algumas pessoas 

não se sentiram à vontade para disponibilizar os escritos, visto que Chiara comenta e responde 

a questões muito particulares e, além disso, o acervo onde estão arquivadas todas as 

correspondências ativas e passivas de Chiara, o Centro Chiara Lubich
29

, está ainda em 

processo de organização e catalogação e justificou que, por conta disso, naquele momento não 

estava permitindo o acesso direto de pesquisadores a tais documentos.  

Assim, ciente da infinidade de missivas que Chiara escreveu, desejosa de verificar o 

enfoque formativo contido em sua escrita, e sabendo que utilizar as cartas como objeto de 

estudo é possível tanto por meio do seu aspecto material, como também por intermédio de 

publicações em livros, jornais e revistas, refleti sobre várias sugestões recebidas dos 

professores presentes na banca de qualificação e optei por trabalhar com a análise de cartas já 

publicadas.  

Uma parte destas mensagens, de modo particular, uma coletânea escrita entre 1981 e 

1984, são cartas públicas dirigidas a pessoas dos cinco Continentes e possuem a formatação 

típica da escrita epistolar: local, data, saudação inicial, captação da benevolência, narração, 

petição e saudação final
30

. 

Em alguns casos, por conta dos obstáculos impostos ao pesquisador durante a 

investigação, ele só tem permissão para trabalhar com o material já publicado. Quanto a este 

aspecto, para Camargo (2000b), “antes de serem livros, as cartas foram escritas de sujeito para 

sujeito [...].
31

” Assim, mesmo se elas concretizam-se, materializam-se e tornam-se acessíveis 

                                                
29 O Centro Chiara Lubich foi instituído após o falecimento de Chiara, para manter viva a sua memória, ajudar a 

aprofundar seu pensamento e a difundir quem ela era; também servirá para conservar e disponibilizar aos 

estudiosos e ao público, os documentos escritos e os registros em mídia deixados por ela. Realiza a catalogação e 

a conservação de todos os objetos que testemunham os reconhecimentos recebidos, ou aqueles que tiveram um 

significado particular no decorrer da sua vida (Fonte: site: http://www.centrochiaralubich.org/pt/o-

centro/objetivo.html. Acesso em 09 de agosto de 2012).  
30 De acordo com Hugo de Bolonha em suas Rationes dictandi (Regras para escrever cartas - escritas 
entre 1119-1124) são 5 as partes de uma carta: a saudação, a captação da benevolência (uma certa ordenação 

das palavras para influir com eficácia na mente do destinatário), a narração, a petição (9 tipos: suplicatória, 

didática – quando se busca, por meio de preceitos aquilo que deve ou não ser feito – cominativa, exortativa, 

incitativa, admonitória, de conselho autorizado, reprovativa e direta)  e a conclusão (Hugo de Bolonha in: TIN, 

Emerson, 2005, p. 100). 
31 Com algumas exceções quanto a isso, a exemplo do estudo de Ina Von Binzer. “Os meus romanos, alegrias e 

tristezas de uma educadora alemã no Brasil” (1994). É um livro romanceado, redigido sob a forma de cartas e 

conta a história da educadora alemã, que lecionou em algumas cidades do Brasil na segunda metade do século 

XIX. 

http://www.centrochiaralubich.org/pt/o-centro/objetivo.html
http://www.centrochiaralubich.org/pt/o-centro/objetivo.html
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somente através de um livro, elas possibilitam ao pesquisador uma determinada apropriação 

da leitura e uma dada representação sobre a história dos personagens: autor-escritor e 

destinatário-leitor.  

 

No estudo das cartas considero como interlocutores o destinatário, a quem a 

carta foi dirigida quando escrita, aqueles que a ela têm acesso quando 

publicada e também aqueles que se inserem ou se interpõem no discurso de 
quem escreve (o que escreve e/ou lê pelo outro). Ainda como interlocutora, 

considero a pesquisadora, para quem essa escrita se transforma, transforma e 

é transformada em objeto de estudo (CAMARGO, 2000b, p. 204).  

 

Meu desafio, como aponta Camargo (2000b), foi tornar-me a interlocutora entre 

Chiara e seus destinatários, para tentar desvendar as entrelinhas dos seus diálogos, buscando, 

sobretudo, identificar a mensagem formativa, como sugere Lopes (2012): 

  
Os que vieram antes de nós, sujeitos da educação, seus “heróis”, precisam de 

nós para retomar suas histórias, escreverem-nas e contarem-nas. A educação 
– essa: a que fazemos e que nos faz todo dia – para continuar, precisa ser 

contada; é isso que fazemos, para não deixar desaparecer, para honrar os 

mortos (LOPES, 2012, p. 305). 

 

Não me cabe tecer um discurso laudatório acerca de Chiara. Minha intenção é retomar 

seus escritos, de modo particular, suas cartas, com um olhar diversificado, buscando, para 

além dos diálogos epistolares, conhecer o conteúdo formativo ali depositado.  

A carta é um objeto que anuncia uma experiência, tem a força da troca e do 

envolvimento entre os correspondentes. Todavia, quando estas cartas se tornam públicas, 

acontece a revelação de um segredo? Vêm à tona aspectos da intimidade trocada entre os 

correspondentes? É uma possibilidade. Contudo, os aspectos enfatizados nas cartas 

investigadas neste estudo são lições que podem ser utilizadas por muitas pessoas.  

O recorte temporal desta Tese foi estabelecido em diferentes marcos: a atuação 

docente de Chiara como professora primária, décadas de 30 e 40 do século XX; a prática 

epistolar nas referidas décadas e a produção
32

 das mensagens para os collegamentos na década 

de 80 do século referendado. 

Esta década, num contexto geral, é caracterizada, dentre outros aspectos, pelo avanço 

dos estudos voltados para o aspecto da Nova História Cultural, uma tendência que, no campo 

da História da Educação, valoriza elementos não estudados anteriormente, como a profissão 

docente, a cultura escolar, os impressos, as biografias e demais componentes da escrita de si. 

                                                
32 São três os epistolários que compõem essa nova configuração da escrita de Chiara na década de 80. Nesta 

análise trabalho apenas com o primeiro livro (as mensagens escritas entre 1981 e 1984). 
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Na História Geral, esse período assistiu ao surgimento de novas tecnologias da comunicação, 

ao encontro dos líderes das grandes religiões do mundo na cidade de Assis (IT) e à queda do 

muro de Berlim, em 1989. Na Igreja Católica, dentre outros fatos, a década de 80 do século 

XX foi marcada pelo início do Pontificado de João Paulo II. E, no Movimento dos Focolares, 

pela realização de grandes manifestações mundiais
33

, nas quais o Papa esteve presente, e pela 

morte de Igino Giordani
34

(1894-1980), considerado co-fundador do Movimento. 

 Não obstante este período em foco, para compreender os diversos elementos da 

escrita epistolar e da pedagogia de Chiara, fez-se necessária, em alguns momentos, uma 

ampliação do marco temporal, buscando, na tradição da Igreja Católica, ao longo dos séculos, 

evidenciar a utilização das cartas como estratégias de práticas educativas. Também considero 

importante verificar o cenário educacional onde Chiara estudou, identificar sobre quais 

teóricos da pedagogia italiana se falava nas décadas de 30 e 40 do século XX, quais eram os 

métodos de ensino utilizados, e se existe alguma ligação entre a sua prática de ensinar e o 

Movimento das “Escolas Novas”
35

 e da Pedagogia Ativa
36

.  

Esta investigação tem enfoque histórico e utiliza fontes orais
37

, manuscritas, 

datilografadas, iconográficas, digitais e impressas
38

. O principal universo pesquisado é o 

epistolário de Chiara; porém, verifiquei também revistas, jornais, anuários, filmes, 

                                                
33 Em 1981, festival das famílias no Palácio dos Esportes de Roma com 22 mil pessoas de 49 nações; 1982, 

jornada de sacerdotes realizada no Auditório Paulo VI, no Vaticano em 30 de abril de 1982 com 7000 

participantes; 1983, Encontro da Associação Internacional New Humanity e 1985, festival da juventude também  

no Palácio dos Esportes de Roma. 
34 Escritor, jornalista e político católico italiano. Especialista em história da Igreja e conhecedor do pensamento 

social cristão. 
35 O movimento das “escolas novas” foi uma concepção de escola e de educação presente tanto na Europa como 

no Brasil. Nasceu entre o final do século XIX e início do século XX na Inglaterra e depois se difundiu por toda 
Europa. Neste cenário, delineou-se a corrente do ativismo pedagógico que, em oposição às ideias pedagógicas 

tradicionais, coloca no centro da aprendizagem o aluno. Para mais detalhes, consultar: Pedagogia Generale: 

Principali teorie e pratiche educative, cenni di docimologia e metodologia della ricerca sociale. Napoli: 

EdiSES, 2012. p. 160; e CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: Editora da UNESP, 1999, p. 514. 
36 De acordo com Cambi (1999, p. 513), o ativismo foi uma grande voz da pedagogia novecentista: “[...] 

alimentou toda uma série de posições que deixaram suas marcas na escola contemporânea e na pedagogia atual. 

Foi um movimento internacional que rompia radicalmente com o passado, com uma instituição escolar 

formalista, disciplinar e verbalista e com uma pedagogia abstrata, alheia ao espírito de demonstração e da 

teorização interdisciplinar e antropologicamente centrada”. Aldo Agazzi prefaciando a edição italiana do livro de 

Dévaud (1959) explica que a expressão escola ativa acabou por assumir três significados: 1. Um significado 

histórico (contra a escola do passado); 2. Um significado didático que exprime um tipo de escola aberta à 
renovação dos métodos; 3. Um significado crítico no sentido de avaliar o movimento sobre os próprios 

princípios do ativismo (AGAZZI, Aldo in DÉVAUD, Eugène. Per uma scuola attiva secondo l’ordine cristano. 

Brescia: La Scuola, 1959, p.05). Uma análise completa sobre as tendências e principais características da 

Educação Ativa, comparadas às tendências da Educação Tradicional, foi realizada no Brasil por Antonio 

Donizetti Sgarbi em sua dissertação de mestrado (1997), baseando-se no Manual de Pedagogia Moderna de 

Everaldo Backheuser. 
37 Como subsídios para informações adicionais. 
38 São utilizadas como fontes: cartas manuscritas, cartas digitadas, cartas publicadas em livros e revistas; 

documentos do Movimento dos Focolares; documentos da Igreja Católica, dentre outros. 



34 

 

 

documentários, exposições e outros meios que possibilitaram uma gama variada de 

informações.  

Dentre as técnicas utilizadas, destaco as entrevistas, a pesquisa bibliográfica e 

documental, as visitas aos principais locais onde Chiara viveu, estudou, morou, trabalhou e 

morreu. Por conta de alguns aspectos encontrados em sua escrita que tratam sobre morte e 

santidade, também visitei o auditório e a Basílica onde foi realizado o seu funeral, o seu 

túmulo e alguns túmulos de outros membros do Movimento dos Focolares.  

A análise das cartas de Chiara foi realizada através de leitura e fichamento. Elaborei 

dois quadros – o primeiro das cartas escritas entre 1943 e 1949 é composto por seis 

categorias, nas quais apresento uma pequena síntese de cada carta: os destinatários, a data em 

que foi escrita e quando revelado, o local onde Chiara estava; a saudação inicial, a saudação 

final; o tipo de assinatura que utilizou e algumas observações. O segundo quadro, das cartas 

de 1981 a 1984, é composto por categorias que apresentam título, local, data, e o número da 

página de publicação; a saudação inicial; referência às Palavras do Evangelho, a livros ou 

outras leituras realizadas por Chiara; mensagem principal; traços de pedagogia; mensagem de 

despedida; os temas mais recorrentes e outras observações.  

Após esse inventário, identifiquei a frequência com que ela escrevia sobre 

determinado assunto, como abordava estes temas e que ênfase dava. Por meio das citações 

bibliográficas citadas, constitui um repertório pedagógico formado através das práticas de 

leituras realizadas. Posteriormente, verifiquei os itinerários percorridos, os acontecimentos 

marcantes e o discurso pedagógico, bem como os aspectos que possibilitam a publicização 

das práticas educativas apresentadas nestes escritos.  

O suporte teórico que fundamenta a pesquisa é composto por alguns conceitos, tais 

como: representação, apropriação e materialidade, de Roger Chartier; habitus, carisma, campo 

religioso, relações simbólicas e capital cultural de Pierre Bourdieu, como também estratégia e 

tática de Michel de Certeau
39

.  

A escrita epistolar envolve o envio e o recebimento da mensagem. Gomes (2004) 

chama atenção para os distanciamentos existentes no processo da escrita epistolar. O primeiro 

                                                
39

 Roger Chartier: historiador francês que trabalha com questões ligadas à história da cultura e dos livros e à 

trajetória da leitura e da escrita como práticas sociais; Pierre Bourdieu: sociólogo francês que estuda as estruturas 

objetivas do mundo social dedicando-se de modo particular à sociologia dos processos culturais e Michel de 

Certeau: também francês, historiador, psicanalista, antropólogo e especialista das práticas religiosas e cristãs. Foi 

Jesuíta da Companhia de Jesus e é considerado um dos principais estudiosos da vida cotidiana européia na 

sociedade contemporanea. A escolha dos três teóricos se justifica, porque através da ênfase na Nova História 

Cultural, a partir de uma vertente da História que alargou os objetos, as fontes e as abordagens utilizados 

tradicionalmente na pesquisa historiográfica, possibilitam-me contextualizar e explicar diversos aspectos da 

análise proposta.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trajet%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leitura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escrita
http://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia_dei_processi_culturali


35 

 

 

deles é a distância no espaço e no tempo entre as ações de escrever e ler cartas, ou seja, a 

separação física entre os correspondentes. Outro espaçamento, ainda de acordo com Gomes 

(2004), é a distância entre o autor da carta e todos os acontecimentos narrados. 

 

Ou seja, no momento da escrita, os acontecimentos/personagens narrados 

experimentam tempos variados, que podem se situar no passado (“ontem 

aconteceu...”, “você se lembra quando?”), no presente (“estou escrevendo 
esta carta...”) ou no futuro, nos projetos anunciados e planejados em 

conjunto (GOMES, 2004, p. 20). 

 

 

Nesta investigação, além de observar estes distanciamentos, foi importante verificar 

também o aspecto concernente à representação existente sobre Chiara. Chartier (2002) diz que 

representação pode ser pensada a partir da exibição de uma presença, ou apresentação pública 

de uma coisa ou de uma pessoa. Neste sentido, procurei verificar que tipos de depoimentos 

existem relacionados ao fato de receber uma carta de Chiara. O que diziam quando recebiam 

o Pensamento Espiritual, o que falaram sobre ela, antes e após a morte. Além disso, procurei 

identificar nas pessoas entrevistadas a representação que têm referentes a Chiara, mesmo após 

seu falecimento.  

Quanto à apropriação, segundo Chartier (2002a), “a maneira como cada leitor tomou 

para si a leitura de um impresso, projetando as suas ideias e a sua interpretação”, foi possível 

tecer apenas algumas hipóteses, visto que não se tem como comprovar os usos que os 

destinatários de Chiara fizeram com relação às suas determinações fundamentais, nem a 

maneira como assimilaram o conteúdo dos Pensamentos Espirituais recebidos.  

Os escritos necessitam de um suporte para circulação, neste sentido, atentei para a 

materialidade dos impressos que veicularam as cartas de Chiara. No caso do epistolário, com 

as cartas entre 1981 e 1984, como estou utilizando a tradução em Português, tive o cuidado de 

verificar se existiu alguma modificação entre a publicação em Italiano e a tradução. Além 

disso, observei outros escritos de Chiara e pude ver algumas cópias manuscritas de mensagens 

do Collegamento. Para Chartier (2002a), no estudo de um impresso, é importante ficar atento 

às características de seus suportes. Por isso, minha atenção para estes pequenos detalhes. 

Além destas particularidades da escrita, procurei verificar no Centro Chiara Lubich, a 

materialidade de alguns dos bens culturais de Chiara. Ali estão disponíveis os vestígios dos 

recursos utilizados por ela no desempenho de suas atividades: apontamentos, discursos e 

outros suportes impressos.  
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Foi preciso conhecer a realidade de Chiara, as suas raízes para tentar identificar como 

ela construiu o habitus católico, expresso em seus “Pensamentos Espirituais”.  Bourdieu 

(2006) enfatiza que habitus são sistemas de disposições que funcionam como matriz de 

percepções, apreciações e ações. Bourdieu (1980) denomina essas ações, habilidades, 

capacidades pessoais de capital cultural adquirido e os resultados materiais destas ações, os 

vestígios, são os bens culturais. Neste sentido, as cartas, os epistolários, os diários e tudo 

aquilo que está sendo organizado no CCL são bens culturais adquiridos e agora dispostos. 

No que diz respeito à análise do campo religioso, considerei, sobretudo, os aspectos 

relacionados ao fato de Chiara ser uma mulher a começar um Movimento na Igreja Católica, 

anterior ao Concílio Vaticano II, em que os leigos não tinham muita credibilidade. Para 

Bourdieu (1980), campo “é um espaço estruturado cujas propriedades dependem das posições 

ocupadas neste espaço”. Alusivo ao campo religioso, para o referido autor (1990), é um 

espaço, cujos agentes (padre, profeta, leigo, etc.) lutam pela imposição da definição legítima 

não só do religioso, mas também das diferentes maneiras de desempenhar o papel religioso.  

Chiara transitou neste campo, construiu relações com algumas personalidades da 

Igreja e firmou-se, sendo respeitada e estimada por bispos, cardeais e, inclusive, pelos Papas. 

Ela é a única mulher, leiga, a fundar um Movimento Católico no século XX. Durante esta 

investigação, pude identificar o lugar de fala de Chiara ao longo dos anos: de professora, 

propagandista da Ação Católica e membro da Ordem Terceira Franciscana
40

 à Fundadora de 

um Movimento que, em alguns momentos, esteve sob a avaliação da Igreja, mas que desde a 

década de 1960 foi aprovado e reconhecido no campo católico – tanto que ela é considerada, 

junto com Madre Tereza de Calcutá, as duas mulheres contemporâneas mais influentes do 

catolicismo. Neste sentido, nas cartas públicas que começou a escrever, em 1981, ela dispõe 

da autoridade de fundadora de um Movimento reconhecido no âmbito católico. 

Chiara se autodenominou e ficou conhecida, no ambiente religioso, como detentora de 

um “carisma” – o carisma da unidade. De acordo com o dicionário de Aurélio Buarque de 

Holanda Pereira (1999), carisma é uma palavra que vem do grego chárisma, que significa 

“DOM”, ou seja, “é uma força divina conferida a uma pessoa, em vista da necessidade ou 

utilidade da comunidade religiosa” (PEREIRA, 1999, p. 411). E ainda, pode ser definido 

como “atribuição a outrem de qualidades especiais de liderança derivadas de sanção divina” 

(PEREIRA, 1999, p. 411).  

Do ponto de vista do catolicismo, consoante Smerilli (2011), carisma é:  

                                                
40 Na próxima seção, enfatizarei, de modo mais específico, a trajetória de Chiara e a sua participação nesses 

movimentos. 
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Aquilo que dá alegria. Chárisma ou kharis tem também a raiz da palavra 

gratuidade.  A gratuidade é uma atitude interior livre que leva a colocar-se 

ao lado de cada ser vivo, cada pessoa, cada atividade, a natureza e a si 
mesmo, com o entendimento de que tudo isso não são "coisas" para usar, 

mas realidades para respeitar e amar, porque eles têm um valor intrínseco 

que a pessoa aceita e reconhece como bom (SMERILLI, 28 de maio de 

2011, tradução nossa). 
 

A autora exemplifica este conceito, ao citar vários personagens da História da Igreja: 

Luisa de Marillac, Francisco de Sales, Joana de Chantal, Dom Bosco, Scalabrini, Cottolengo, 

Dom Calabria, Francesca Cabrini, Alberto Hurtado, Ernesto Shaw. Para Smerilli (2011):  

 

Essas pessoas receberam o dom de ver nos pobres, nas crianças de rua, nos 

imigrantes, nos doentes e em todos os que vivem em necessidade, algo 
grande e bonito pelo qual valeria a pena dedicar a vida. Centenas de milhares 

de pessoas os seguiram atraídos e inspirados por aquele carisma. O carisma é 

portanto, um dom para olhos capazes de ver coisas que os outros não vêem 
(SMERILLI, 28 de maio de 2011, tradução nossa). 

 

Neste sentido, o “carisma da unidade” de Chiara tinha como meta a união dos povos, 

para realizar o pedido de Jesus, descrito pelo evangelista João no capítulo 17, versículo 21 de 

seu Evangelho: “Que todos sejam um”.  

Pensando em carisma, como o define Bourdieu, reservado para “designar as 

propriedades simbólicas (em primeiro lugar, a eficácia simbólica) que se agregam aos agentes 

religiosos na medida em que aderem à ideologia do carisma, isto é, o poder simbólico que 

lhes confere o fato de acreditarem em seu próprio poder simbólico” (BOURDIEU, 2005 p. 

55), o fato de o líder religioso acreditar que é detentor de um carisma lhe confere um poder 

concedido a si mesmo, que é refletido também em liderança para com os outros. Assim, o 

líder carismático impõe um poder, uma representação simbólica como sendo alguém que “faz 

descer do céu, o que ele devolve ao céu aqui da terra” (BOURDIEU, 2005 p. 55).  

Assim sendo, a ideia de que Chiara era dotada por um carisma, tanto lhe possibilitou 

fundar um Movimento que está presente em mais de 180 países e que, 50 anos depois teve 

seus Estatutos reconhecidos e aprovados oficialmente pela Igreja, quanto lhe conferiu poder 

simbólico, credibilidade e liderança – uma prova disso são os milhares de pessoas que 

aderiram aos Focolares. 

Em alguns de seus pronunciamentos, Chiara enfatizou este carisma afirmando que 

“Deus não esquece os seus filhos e através da história da humanidade procura levar uma 

palavra Sua, através de um filho fiel que a encarne na Igreja e na humanidade” (LUBICH, 

1988a, p. 26). Este pensamento pode ser exemplificado através de Santos, como: São 
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Francisco e Santa Clara de Assis, cuja palavra de ordem era “pobreza”; Inácio de Loyola, que 

baseou a vida de sua Ordem religiosa na “obediência”; Tereza D’Ávila, que enfatizou a 

“Oração”; e, segundo Chiara, através dela própria que, no século XX, liderando o Movimento 

dos Focolares, teve como meta a “unidade”.  

Quando entrevistei Eli Folonari (2012b), enquanto conversávamos sobre os benefícios 

que os meios de comunicação proporcionam, em determinado momento ela comentou: “Este 

movimento da unidade só poderia surgir na era tecnológica” (FOLONARI, 2012b). Percebi 

que Chiara tinha os meios de comunicação sociais como aliados que possibilitavam uma 

velocidade maior na comunicação entre os membros do Movimento. As respostas da 

mensagem do Collegamento telefônico que, anteriormente chegavam apenas por cartas, ou 

telegramas, atualmente são enviadas à Presidente do Movimento, Maria Emmaus Voce, ainda 

durante a coligação por Short Message Service (SMS). 

Diante disso, fica evidente que Chiara utilizou as cartas como uma estratégia viável à 

sua época, para manter-se em contato com as pessoas e difundir seu carisma. Não posso 

desconsiderar, como já mencionado anteriormente, que as cartas fazem parte de uma 

estratégia utilizada pela Igreja, desde o início do Cristianismo para evangelizar os fiéis. 

Certeau (1994, p.99) chama de estratégia “o cálculo das relações de forças que se torna 

possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de um 

ambiente”.  Ela parte de um lugar, físico ou teórico: escola, Igreja, instituição, movimento, 

associação, dentre outros. No caso de Chiara, inicialmente, o lugar era a escola, a Ação 

Católica, a Ordem Terceira. Porém, com o reconhecimento do Movimento dos Focolares, ela 

escreveu com a autoridade de fundadora, de detentora de um carisma, de mulher importante 

na Igreja Católica.  

Mas por que escreveu? Que argumento enfatizava? Pensando em uma dimensão que 

leva em conta a relação professor/aluno, destinatário/remetente, na escrita das mensagens de 

Chiara, ela pôs em prática as táticas que devem consolidar sua estratégia. Certeau (1994, 

p.100) chama de tática “um cálculo que não pode contar com um próprio, nem portanto com 

uma fronteira que distingue o outro como totalidade visível. A tática só tem por lugar o do 

outro. Ela aí se insinua, fragmentariamente, sem apreendê-lo por inteiro, sem poder retê-lo à 

distância”. Chiara usa a inteligência, elabora os argumentos que pretende evidenciar. Porém, 

antes de lançar a mensagem ao outro, faz ela própria a prova, a experiência. Quando perguntei 

a Eli Folonari (2012b) como Chiara preparava o texto destas mensagens do Collegamento, 

respondeu-me que a fundadora partia sempre da sua experiência pessoal, por acreditar no 

carisma doado por Deus, não apenas para ela, mas que deveria dividir com os outros. Segundo 
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Meier (2012b), que também morava há 22 anos na mesma casa que Chiara, primeiro ela fazia 

a experiência em casa, queria ver se funcionava na convivência do dia a dia, depois 

comunicava a todos. 

Assim, defendo a Tese de que Chiara utilizou as cartas como um recurso de formação 

capaz de atingir pessoas e chegar a lugares onde ela não poderia estar fisicamente. Ao longo 

de sua vida e, mediada pelo Movimento dos Focolares, criou uma abordagem educativa por 

meio epistolar que, pela sua notoriedade em âmbito religioso e social, pode ser considerada 

uma perspectiva diferenciada de pedagogia católica.  

A principal hipótese é advinda do fato de Chiara ter cursado o Magistério e, como 

professora, adquiriu métodos e técnicas didáticas para ensinar. Além disso, recebeu uma 

formação católica sólida da mãe e esteve sempre inserida em Movimentos da Igreja. Assim, 

delineou e desenvolveu sua prática docente tendo como base as concepções pedagógicas e os 

ensinamentos do catolicismo, fazendo isso, dentre outras maneiras, por meio das cartas. 

Importante frisar que estudar a escrita epistolar Católica requer vários desafios: 

disposição e esforço para administrar os diálogos epistolares e as questões educativas; a 

inexistência ou má conservação dos arquivos e uma série de restrições que dificultam o acesso 

dos pesquisadores aos arquivos e às fontes.  

 

Figura 3: Caixas com documentos de Chiara 
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 Foto: Maria José Dantas. Rocca di Papa, 

18/01/2013. Acervo da Pesquisadora. 
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No caso da pesquisa sobre Chiara, algumas dificuldades estiveram presentes, 

sobretudo, no que diz respeito às restrições. O Centro Chiara Lubich é um arquivo completo, 

disposto em duas casas, com vários ambientes. Possui sete mil dossiês de cartas recebidas, 

discursos, diários, fotos, dentre outros documentos, que estão sendo digitalizados ou 

colocados em papeis especiais sem acidez para conservação permanente. 

O arquivo é composto por estruturas metálicas que comportam diversas caixas, como 

as ilustradas na figura 3. A da série 01-00 guarda os documentos gerais da vida de Chiara e a 

02-00 tem os documentos escolares do período de estudos e de trabalho docente. Cada uma 

das outras caixas contêm pastas numeradas e classificadas com cartas, fotos e diferentes tipos 

documentos.  É uma superestrutura, com climatização especial por conta da umidade, mas 

ainda está em processo de organização e, como é um acervo particular, não são todas as 

pessoas que têm acesso, assim pode-se consultar e observar apenas aquilo que os responsáveis 

disponibilizam.  

Em muitas investigações, o pesquisador fica sob a vigilância; principalmente, em 

acervos familiares e privados, recebe o material de forma gradativa e precisa ter habilidade 

para negociar sua entrada nos acervos. Percebe-se a preocupação e o zelo com a memória do 

sujeito investigado. 

 
O desejo do controle da memória, de preservação da imagem pública, e a 

manutenção de segredos constituem, com frequência, obstáculos a serem 

superados na busca das fontes epistolares e se completam com desejos, 
explícitos ou não, de exaltação memorialística por parte dos detentores dos 

acervos (MALATIAN, 2009, p. 200).  

 

Na pesquisa sobre o epistolário de Chiara, tive permissão para visitar todos os acervos 

do Movimento dos Focolares que procurei, tanto no Brasil como na Itália. As restrições 

quanto ao acesso a determinados setores, ou obtenção de determinados dados, foram 

justificadas por conta de estarem ainda em processo de organização e também da utilização 

desses espaços e do material, por Tribunais Eclesiásticos da Igreja Católica para fins de 

processos de beatificação
41

.  

Deparei-me com arquivos repletos de documentos: cartas de Chiara, cópias de cartas 

de membros do Movimento enviadas a Chiara, discursos de Chiara, relatórios da atuação do 

Movimento no Brasil e em vários países, dados estatísticos, fotografias, vídeos, fitas k7, 

DVDs. Também encontrei muitos livros de Chiara e sobre Chiara, revistas, jornais, 

Monografias, Dissertações e Teses que têm estudado aspectos relacionados a Chiara ou às 

                                                
41 Foi o caso do Arquivo de Ginetta Calliari em Vargem, Grande Paulista, São Paulo. 
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propostas do Movimento. Tive acesso a uma vasta bibliografia de circulação interna destinada 

à formação dos membros do Movimento: livros de orações, regulamentos e estatutos.  

No Arquivo de Ginetta Calliari, em São Paulo, localizei diários, cartas, fotografias e 

muitas coisas pessoais de Ginetta. No Centro Chiara Lubich, em Rocca di Papa, vi algumas 

roupas usadas por Chiara em solenidades temáticas de países como África e Ásia, diplomas, 

medalhas, placas e demais condecorações, muitos presentes recebidos dos cinco continentes, 

cópia dos documentos pessoais de Chiara, diploma do Magistério, Certificado de exercício da 

Profissão Docente, além do material didático desenhado por ela para alfabetizar: mais de 30 

cartazes coloridos com letras e numerais.  

Mais que uma exaltação memorialística, as investigações sobre cartas no contexto da 

História da Educação e, de modo particular, no que diz respeito a esta Tese, buscam conhecer 

aspectos ligados à prática educativa de professores, à comunicação entre professores e alunos, 

professores e professores, alunos e alunos, ao que circulou no interior da escola e ao que de 

algum modo está ligado ao processo de formação do indivíduo. 

Neste sentido, para melhor compreender a análise empreendida nesta Tese, esclareço 

que ela está dividida em quatro seções
42

. A primeira é introdutória e, como “uma carta de 

apresentação”, propõe-se a expressar o contexto de onde a investigação partiu e os diversos 

aspectos ligados à pertinência do tema estudado. Na segunda seção, apresento Chiara, alguns 

aspectos de sua vida, formação e habitus católico, através da participação na Ação Católica e 

na Ordem Terceira Franciscana. Também me refiro às atividades profissionais desenvolvidas, 

situando sua atuação no contexto da pedagogia italiana desse período. Levo em consideração 

o surgimento do Movimento Focolares, as dificuldades de aprovação por parte da Igreja, o 

Santo Oficio e a expansão do Movimento no mundo, com os principais acontecimentos.   

A terceira seção enfatiza os usos que Chiara fez da escrita epistolar, o início do 

intercâmbio e as modalidades de cartas: pessoais, oficiais e públicas. Apresento alguns 

registros de cartas de Chiara, inclusive, a coletânea com as 60 correspondências escritas entre 

1943 e 1949. Por fim, chamo atenção para as indicações de Chiara sobre como se deve 

escrever uma carta. 

A quarta seção é dedicada à história, função e linguagem do novo modelo de 

comunicação empreendido por Chiara na década de 80 do século XX: o Pensamento 

Espiritual. A análise se volta para o conteúdo e a função das mensagens, mas também lança o 

                                                
42 O termo seção está sendo empregado para definir as partes desta Tese em atenção às diretrizes estabelecidas 

pela ABNT NBR 14724 de 2011 e pelas determinações do Manual de Normas para elaboração de Dissertações e 

Teses, produzido pelo PPGED. 
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olhar para o suporte material dos livros onde são publicados.  Além disso, foi possível 

verificar os lugares de fala de Chiara; principais acontecimentos do período analisado; a 

relação do que escreve com sua prática em sala de aula nos anos 30; relação com as 

indicações sobre como escrever uma carta; relação com a escrita de algumas Santas citadas 

por Chiara: Santa Clara, Santa Teresa e Santa Catarina. E ainda, como Chiara delineia a sua 

pedagogia e a analogia com a escrita do Apóstolo Paulo.   

Nesta seção, apresento também outras evidências da pedagogia de Chiara: a 

Associação Educazione Unità, a Scuola Abbà e o Istituto Universitário Sophia. Além disso, 

enfatizo alguns depoimentos sobre Chiara, antes e após sua morte, visando à construção de 

uma representação a seu respeito.  

 Nas considerações finais, concluo evidenciando a relevância da história conectada 

Itália/Brasil, ressalto a contribuição desta Tese para os estudos sobre a escrita epistolar 

católica no campo da História da Educação, bem como denoto a elucidação dos aspectos da 

trajetória educacional e docente de Chiara, outrora desconhecidos, além disso, apresento 

algumas propostas para estudos posteriores. 

 Após as Referências, disponibilizo cinco apêndices, dos quais: três são estudos 

complementares sobre a escrita epistolar e História da Educação; Movimento dos Focolares 

no Brasil; e a ação educativa do catolicismo por meio de cartas. Os outros dois são Quadros 

de análise. Também exponho nove anexos referentes às Instituições e Acervos visitados, 

registros fotográficos das atividades de pesquisa, roteiros de entrevistas e os decretos de 

aprovação do Movimento. 
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2  DE SILVIA A CHIARA: FRAGMENTOS DE VIDA, HISTÓRIA E ATUAÇÃO 

DOCENTE 

 

 

 
Você já observou que quando não existe o conhecimento 

das letras do alfabeto e das poucas regras gramaticais que 
são apreendidas nos primeiros anos do ensino 

escolarizado, mesmo se a pessoa possui inteligência e 

vontade, ela fica propensa a encontrar dificuldades para 
ler e escrever ao longo de sua vida? Assim se não 

sabemos assimilar uma a uma as palavras de vida 

moldadas por Jesus no Evangelho, nós, mesmo sendo 
“bons cristãos”, permaneceremos “analfabetos do 

evangelho”, incapazes de escrever com a nossa vida: 

Cristo (LUBICH apud PALIOTTI, 2012a). 

 

Figura 4: Chiara em 1958 numa sala da Escola Maternal G. B. Zanella em Trento  

 
Fonte: KLANN et al. Chiara Simplesmente. São Paulo: Cidade Nova, 2009, p. 45. 

      

Relatos, comparações e exemplos retirados do ambiente escolar são constantes na 

trajetória e na escrita de Chiara. Na figura 4, ela está em uma sala da primeira escola onde 

estudou, ministrando uma aula para adultos e crianças. Possivelmente, não está ensinando o 

alfabeto, mas dizendo como aprendeu a usar e colocar em prática as “Palavras” do Evangelho.  
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2.1 SILVIA EM FAMÍLIA 

 

Chiara nasceu em Trento
43

 no dia 22 de janeiro de 1920 e o nome com o qual foi 

batizada na igreja Santa Maria Maggiore, segundo Carella (2014), é Silvia Maria Elvira. O pai 

se chamava Luigi e era agnóstico, a mãe, Luigia era uma católica fervorosa que participava da 

missa todos os dias. Segundo Lubich (1991a), “uma mulher muito piedosa”. Eles se 

conheceram na tipografia do jornal Il Popolo, onde trabalhavam. “Ele era o chefe da seção 

tipográfica e ela tipógrafa, neste jornal que era o órgão dos socialistas trentinos [...]” 

(LUBICH, 1991a, p.34).  

Casaram-se no dia 15 de agosto de 1916 e tiveram quatro filhos: Luigi (Gino), Silvia, 

Lilliana e Carla. Segundo Folonari (2012a), não obstante as divergências políticas e religiosas, 

os Lubich eram uma família muito unida. 

 

Figura 5: Silvia (Chiara) com a família no verão de 1929  

 

Da direita para a esquerda: Liliana, Luigia, Luigi, Silvia, Gino, Carla e o cão Lancio. Fonte: KLANN et al. 

Chiara Simplesmente. São Paulo: Cidade Nova, 2009, p. 23. 

 

A árvore genealógica aponta descendentes paternos nascidos fora da Itália, no Leste 

Europeu. De acordo com Folonari (2012a), o sobrenome “Ljubic” é muito frequente na 

                                                
43 Na página 86, encontra-se o mapa de Trento com o itinerário dos principais acontecimentos da vida de Chiara: 

a casa em que nasceu, a igreja onde foi batizada, duas escolas em que estudou, o refúgio utilizado durante a 

guerra, dentre outros locais. 
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Eslovênia e na Croácia. A cidade de Lubiana (Ljubljana, em idioma esloveno) tem a mesma 

raiz, cujo significado é “amor”.  

Até os 10 – 11 anos de Silvia, os Lubich eram economicamente estruturados. Folonari 

(2012a) afirma que o avô paterno lhes havia deixado uma empresa de vinhos como herança, 

que Luigi e seu irmão Silvio, padrinho de Silvia, administravam. Porém Silvio tornou-se um 

líder do fascismo e, como Luigi era antifascista, por conta deste e, talvez de outros motivos, 

de acordo com Folonari (2012a), o pai de Silvia resolveu sair da sociedade e abandonou a 

empresa. 

Tal decisão acarretou problemas econômicos muito sérios para a família, tanto que 

durante algum tempo foram morar em um apartamento alugado, próximo ao Androne, um dos 

bairros mais pobres de Trento. Em 1934, transferiram-se para uma casa em Via Gocciadoro, 

porém a situação econômica da família continuava difícil. 

 

2.2 VIDA ESCOLAR
44

 

 

O percurso escolar de Silvia teve início na Escola Maternal “Giovan Battista Zanella”, 

a mais antiga instituição de Educação infantil de Trento, fundada em 1841. É localizada 

próximo à Praça Santa Maria Maggiore, onde os pais dela moravam. Silvia também 

frequentava a casa das Irmãs da Caridade, mais conhecidas como Irmãs de Nossa Senhora 

Menina, que eram professoras da Escola Maternal e convidavam as crianças para brincarem 

em seu convento. Com estas Freiras, particularmente com Irmã Carolina, Silvia, que já 

recebia influência católica da mãe, começou a ter uma formação voltada para o amor ao irmão 

e para o conhecimento de Deus.  

Após a Escola Maternal, Silvia estudou por cinco anos na Escola Elementar “Giuseppe 

Verdi”, atual sede da Faculdade de Sociologia. As turmas eram sempre numerosas, entre 35 e 

40 alunas.  

 

 

                                                
44 De acordo com a Reforma Escolar de 1923, de Giovanni Gentile, Ministro da Instrução Pública na Itália, a 

instrução nas Escolas Maternais durava 3 anos, seguida por 5 anos da Educação Elementar obrigatória, 3 anos de 

Escola Média ou o mesmo período em escolas de formação ao trabalho e, por último, as escolas superiores, que 

preparavam para a Universidade – os Liceus: Clássico e Científico; os Institutos Técnicos, as Escolas Magistrais 

que por 3 anos preparava educadoras para as casas maternais; e os Institutos Magistrais que por 4 anos formava 

as candidatas ao magistério nas escolas elementares. Para outros detalhes consultar Pedagogia Generale: 

Principali teorie e pratiche educative, cenni di docimologia e metodologia della ricerca sociale. Napoli: 

EdiSES, 2012. p. 145, tradução nossa.  
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Figura 6: Silvia com as colegas e a professora da Escola Elementar Giuseppe Verdi (a 

segunda da esquerda para a direita, sentada no chão) 

 

 

Fonte: KLANN et al. Chiara Simplesmente. São Paulo: Cidade Nova, 2009, p. 24. 

 

A figura mostra uma das turmas da Escola Elementar Giuseppe Verdi. Possivelmente, 

a fotografia é da segunda metade da década de 20 do século XX. Não obstante a escola estar 

localizada no centro da cidade, próximo à Catedral, seu corpo discente aparentemente era 

composto por crianças da classe média baixa. Na foto, percebe-se que a turma é toda 

feminina, chama atenção o fato de grande parte possuir cabelos curtos e ainda há outros 

alunos (meninas e parece que também meninos) que participam da foto, porém, não fazem 

parte da turma, estão apenas olhando pelas janelas.  

Atualmente, a arquitetura deste edifício escolar permanece basicamente a mesma. 

Passou tão somente por algumas alterações referentes à fachada: adquiriu nova cor e a entrada 

ganhou duas colunas – no acesso à escadaria e à sacada, como mostra a figura 7. Pela 

quantidade de transeuntes, percebe-se que é um local por onde passam muitas pessoas. Além 

de dar acesso à Catedral, a rua possui vários cafés, sorveterias e em alguns dias é palco de 

uma feira livre. Na infância de Silvia possivelmente não havia todo esse fluxo de pessoas em 

circulação e, por conta das dificuldades financeiras, as opções de lazer eram poucas. 
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Figura 7: Atual fachada da Faculdade de Sociologia, onde funcionou a Escola Elementar 

Giuseppe Verdi 

 

 

A mãe de Silvia era responsável pela matrícula dos filhos. E após concluir o Ensino 

Elementar, por conta de problemas financeiros da família, Silvia foi matriculada na Escola de 

Introdução Profissional “N. E P. Bronzetti
45

”. Esta escola era destinada aos filhos de operários 

e agricultores, que deveriam aprender uma profissão. 

 As professoras já conheciam Silvia e perceberam que ela era muito inteligente e que 

tinha grande facilidade para ensinar às colegas. Assim, aconselharam seus pais a matricularem 

a filha no Instituto Magistral para que se tornasse apta a ensinar em escolas elementares. 

Em atenção à sugestão das professoras, Luigia inscreveu Silvia no Magistral. Segundo 

Gino, irmão de Chiara, numa entrevista a Paliotti e Callebaut (2011), após três meses, a mãe 

foi à escola imaginando que a filha estaria com dificuldades para acompanhar o ritmo do 

Magistral, mas a professora lhe disse que Silvia, com sua inteligência e seu modo de estudar 

servia de exemplo para as outras colegas.  

                                                
45 O currículo feminino desta escola era composto pelas seguintes matérias: Língua Italiana, História e 

Geografia, Língua Alemã, Higiene, Matemática, Elementos de Ciência, Desenho, Caligrafia, Canto Coral, 

Economia Doméstica, Religião e Exercícios Práticos. Fonte: Annuario della Scuola di Avviamento al Lavoro 

N. E P. Bronzetti. Trento anno scolastico 1929-1930 – anno VIII dell’ era Fascita. Scuola Tipografica 

Artigianelli, 1930, p. 30, tradução nossa. 

Foto: Maria José Dantas. Trento, 04 de julho de 2011. Acervo da pesquisadora. 
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Figura 8: Fachada atual do Instituto Magistral “Antonio Rosmini” 

 

 

O edifício do Instituto Magistral foi construído em 1914 e, segundo Battaglia (2013), 

era destinado a preparar professoras e professores, mesmo que o número de alunas fosse 

sempre maior. Era uma escola laica e ali trabalhavam alguns professores ateus, dentre eles, o 

de Filosofia. Silvia não obstante gostar muito da disciplina, constantemente, pronunciava-se 

para dizer que não concordava com muitas das ideias daquele professor. De acordo com 

Folonari (2012a), as colegas temiam que ela tivesse um conceito baixo, diziam: “Fique quieta, 

senão terás uma nota ruim”. Por conseguinte, ela concluiu o ano com média excelente em 

Filosofia (FOLONARI, 2012a, p. 31).  Ainda de acordo com a autora, certa vez Silvia 

encontrou esse professor na rua e ele parecia muito angustiado, quando a viu disse: “Estou 

indo à igreja rezar para o Deus em que você crê” (FOLONARI, 2012a, p. 31).   

 

Foto: Maria José Dantas. Trento, 28 de junho de 2012. Acervo da pesquisadora. 
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Figura 9: Sala de aula do Magistral (Silvia está no último banco, é a primeira à esquerda do 

professor de Filosofia). 

Fonte: KLANN et al. Chiara Simplesmente. São Paulo: Cidade Nova, 2009, p. 26. 

 

Estes registros fotográficos tornaram-se importantes para esta Tese, sobretudo por 

possibilitarem perceber diversos elementos da cultura italiana, da cultura escolar e da cultura 

material escolar
46

: a arquitetura dos edifícios, o mobiliário, os uniformes das normalistas, as 

turmas compostas por meninas, os cadernos, o corte do cabelo e os penteados, além da figura 

do professor e da professora
47

 em posição central na foto. No caso do professor, está em pé e 

parece enfatizar mais ainda o exercício do poder e da autoridade diante das alunas.  

Na figura 9, observam-se 35 alunas sentadas enfileiradas em bancos escolares para 

duas pessoas. Não consegui identificar se esse era o número total de alunas da turma ou se 

alguém havia faltado no dia da foto. No entanto, em alguns bancos percebem-se três meninas 

sentadas, possivelmente como uma forma de organização para a fotografia. Ao fundo da sala, 

                                                
46 É uma expressão que passou a ser utilizada na área da História da Educação nos últimos anos, influenciada 
pelos estudos em cultura escolar, pela renovação na área provocada pela Nova História Cultural e pela 

preocupação crescente dos historiadores em relação à preservação de fontes de pesquisa e de memória 

educacional em arquivos escolares, museus e centros de documentação. Ao recortar o universo da cultura 

material, especificando um domínio próprio, isto é, dos artefatos e contextos materiais relacionados à educação 

escolarizada, a expressão não apenas amplia o seu significado reinserindo as edificações, o mobiliário, os 

materiais didáticos, os recursos audiovisuais, e até mesmo as chamadas novas tecnologias do ensino, como 

também remete à intrínseca relação que os objetos guardam com a produção de sentidos em relação à 

problemática da produção e reprodução social (SOUZA, 2007, p.170). 
47 Refiro-me à professora da figura 6. 
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os cabides com os capotes e chapéus das alunas, sinalizam que é um período frio, onde as 

pessoas devem se agasalhar ao sair de ambientes fechados para o ar livre. Nas paredes, 

diversos cartazes, com figuras de diferentes animais, possivelmente fruto de pesquisas e 

trabalhos realizados pelas alunas ou recursos de ensino utilizados por algum professor.  

 

Figura 10: Assinaturas das alunas presentes na foto (verso da figura 09) 

Fonte: KLANN et al. Chiara Simplesmente. São Paulo: Cidade Nova, 2009, p. 27. 

 

 

As normalistas deixaram impressas suas marcas. Cada uma assinou, começando com o 

sobrenome, conforme o costume italiano. A assinatura de Silvia é a 6ª de cima para baixo, à 

esquerda da foto. Esses registros confirmam um pertencimento àquela situação e possibilitam 

diversas leituras de uma época e de uma realidade escolar.  

Quando Silvia concluiu o curso em 1938, segundo Battaglia (2013), a escola se 

subdividia em três sessões, duas femininas e uma masculina. 

 

Fonte: Chiara Simplesmente, 2009, p. 26. 
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Figura 11: Diploma de Silvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo CCL. Serie: Documenti scolastici CChL-ACL  F135 02 03 
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No diploma, é possível observar sinais da Itália anterior à República: marcas de escrita 

da década de 30 do século XX, as disciplinas escolares obrigatórias para o Magistério naquela 

época, a saber: o conhecimento da língua e da gramática italiana; o conhecimento da língua e 

da gramática latina; Filosofia, Pedagogia e elementos de Direito e Economia, juntas em uma 

única disciplina, História; Física e Matemática; Ciências Naturais e Higiene, Química e 

Geografia; Música e Canto coral; Ciências Agrárias e Educação Física. Na coluna das 

observações, escritas a lápis, o número 6 corresponde à quantidade de notas sete. O número 3, 

à quantidade de notas oito, ou seja: 6 x 7 = 42  + 3 x 8 = 24 + 9 = média final 75. 

A educação na Itália, neste período, é caracterizada pela Reforma do Ministro 

Giovanni Gentile e pelas propostas metodológicas de Maria Montessori, que sublinhou a 

experiência sensório motora das crianças e Maria Boshetti Alberti, responsável por instituir a 

escola serena que, segundo Cambi (1999), inspirava-se num ideal de continuidade entre a 

escola e a família: “[...] nela, o ensino perdia toda rigidez preordenada e se desenvolvia 

segundo os princípios de ‘serenidade, equilíbrio, atividade, espontaneidade’” (CAMBI, 1999, 

p. 518). Também se faziam notar as propostas das irmãs Carolina e Rosa Agazzi
48

 que 

enfatizavam a necessidade de que a escola maternal fosse um lugar educativo em sintonia 

com a vida familiar e social.  

Estas quatro mulheres são consideradas grandes expoentes da pedagogia italiana. Suas 

iniciativas pedagógicas fazem parte do Movimento das Escolas Novas e estão imbuídas dos 

propósitos da educação ativa.  

Contudo, consultando alguns Anuários do Instituto Magistral “Antonio Rosmini”, 

percebi que os conteúdos e métodos sugeridos por estas educadoras não eram exigidos nas 

provas de Filosofia e Pedagogia, as quais deveriam avaliar a habilitação ao magistério. Esses 

exames eram realizados em duas fases – uma oral e outra escrita. Era exigido das candidatas 

conhecimento de obras de autores clássicos, como os sugeridos na figura 12.  Alguns se 

voltavam para um espiritualismo católico, outros se relacionavam à pedagogia do catolicismo 

liberal e à pedagogia positivista: Capponi, Lambruschini, Gioberti, Mazzini, De Sanctis, 

Gabelli, Ardigò, James, E. Caird, Arnold, Laberthonnière, Boutroux e Gentile
49

.  

 

 

                                                
48 Segundo Cambi (1999), estas duas irmãs organizaram um método inovador para a escola infantil. Juntamente 

com o método montessoriano, também privilegiam o protagonismo do aluno e o papel do educador como 

mediador e incentivador de atividades e propostas de descobertas. 
49 Para mais informações sobre esses teóricos, consultar: CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: 

Editora da UNESP, 1999, p. 543. 
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Figura 12: Clássicos da Pedagogia 

 

 
 

 

 

A ausência de indicações de leituras de obras das pedagogistas femininas causa 

estranheza, principalmente com relação à Maria Montessori, que era professora católica, 

publicou livros para a catequese com o objetivo de ajudar as crianças a rezarem e a 

participarem da missa. Montessori enfatizava também a pedagogia para a paz. Não obstante a 

existência de muitas publicações da autora encontradas nas bibliotecas italianas, não localizei 

nenhuma sugestão de leitura de suas obras nos impressos confessionais pesquisados. 

Consultei várias revistas publicadas pela Editora La Scuola, de modo particular, a Revista 

Scuola Italiana Moderna.
50

 Destinada a professores católicos, começou a circular no final do 

século XIX, em Brescia, cidade não muito distante de Trento. De acordo com minhas 

observações, existe um silenciamento nas instituições e nos impressos católicos com relação a 

                                                
50 Atualmente a revista ainda circula, mas possui um perfil diverso das publicações que consultei. A Editora La 

Scuola foi fundada por Giorgio Montini, pai do Papa Paulo VI, e é uma das editoras que mais publica livros no 

âmbito da educação católica italiana. 

Fonte:  Annuario del R. Istituto Magistrale “Antonio Rosmini” di Trento per gli anni scolastici 1928-29, 1929-
30, 1930-31, 1931-32. Trento: Prem Stab.d’Arti Grafiche A. Scotoni, 1933, p. 62. 
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Montessori. As hipóteses são várias, mas não tomo como objeto desta análise tecer 

comentários sobre elas. 

Constatei também que, em meio ao ativismo pregado por grande parte dos 

pedagogistas do período, existia um grupo que criticava a maneira como essa corrente era 

concebida, são eles: Eugéne Dévaud (pedagogista Suíço), Jaques Maritain (filósofo Francês), 

Francesco De Hovre, Mario Casotti, Sérgio Hessen e Federico Guglielmo Forster. Estes 

educadores chamaram atenção para a importância e os cuidados que a pedagogia ativa deveria 

proporcionar à educação cristã das crianças. A esse propósito, Dèvaud redigiu o tratado Per 

una scuola attiva secondo l’ordine cristiano, e Mario Casotti escreveu sobre a nova didática, 

ambos publicaram pela editora La Scuola, o que lhes garantiu ampla publicidade em vários 

números da revista Scuola Italiana Moderna.  

Neste sentido, suponho que os católicos condenavam parte das ideias do Movimento 

das Escolas Novas, contudo incorporavam os aspectos ligados às suas inovações 

metodológicas. Eles se aproximaram das Escolas Novas pela Psicologia, isso é fato porque a 

educação para eles é um meio e a Psicologia não entrava na discussão dos fins da educação 

como a Sociologia. Ela contribuía para aprimorar os meios e tornar a educação mais eficaz. 

Provavelmente não pretendiam compreender melhor a criança por ela ter tornado-se 

importante, mas sim porque entendendo a criança e o funcionamento dela, poder-se-ia pensar 

em propostas mais eficazes de educação para atender as demandas sociais.  

 

 

Figura 13: Publicidade de livros para os professores católicos 

Fonte: Revista Scuola Italiana Moderna, n. 11, 18 dicembre 1937, p.1. 
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Nos editoriais de muitos números da revista, existe uma nota sobre a importância de o 

professorado católico consultar o impresso, tanto para ficar bem informado sobre as leis do 

ensino, como para obter dicas didáticas e metodológicas para o trabalho em sala de aula e, 

sobretudo, como um objeto complementar na formação do professor. 

 

2.3 DOCÊNCIA  

 

Silvia concluiu o Magistral em 1938 e queria prosseguir os estudos. Pensava em fazer 

o curso de Filosofia e desejava penetrar no conhecimento de Deus, o seu principal interesse. 

Submeteu-se a uma prova para bolsa de estudos na Universidade Católica de Milão, pensando 

que lá poderia satisfazer a essa sua aspiração.  

 

Por uma circunstância negativa, mas que depois se revelou positiva eu não 
fui admitida nessa Universidade. Lembro que chorei muito, inconsolável, ao 

lado de minha mãe, quase desesperada, porque me parecia que tudo tivesse 

acabado, eu não conheceria Deus. Recordo que mamãe procurava me 
consolar, mas nada podia me ajudar. A certa altura pressenti no meu coração 

como se alguém me dissesse: “Eu serei o seu Mestre!” E isso logo me 

tranquilizou, a tal ponto, que mamãe não entendeu como é que eu mudei de 
repente e conservei isso em segredo. Na verdade foi realmente assim, 

quando este carisma começou a vir de Deus, foi Ele quem me instruiu 

interiormente (LUBICH, 2002b). 

 
 

Após esse acontecimento, em vista da necessidade de ajudar financeiramente a 

família, Silvia começou a viajar por vales e montanhas da Província de Trento para exercer o 

magistério.  

Foi nomeada para o primeiro cargo numa escola localizada em uma pequena aldeia 

chamada Castello d’Ossana, em Val di Sole, vizinho a Passo Tonale
51

. Lá, ela trabalhou como 

Professora Substituta
52

 durante o ano escolar 1938-1939
53

 numa classe multisseriada
54

, com 

                                                
51 Um anfiteatro natural, uma das primeiras estações turísticas do arco alpino. 
52 Quando as novas professoras recebiam o diploma, como não tinham ainda experiência, geralmente só 

conseguiam emprego como substituta em postos de trabalho distantes de casa, porém na mesma Província. Para 
ocupar essas vagas, era necessário fazer uma inscrição e passar por uma seleção. Neste mesmo período, no 

Brasil, cada Estado dispunha de uma legislação específica para o ingresso à carreira docente. Em Sergipe, de 

acordo com Freitas (2003a), existia uma normatização quanto ao exercício do magistério por parte do professor 

primário, a “Lei dos acessos”, segundo a qual as normalistas deveriam iniciar a carreira no interior e, só após 

sucessivas promoções, poderiam lecionar na capital. 
53 O ano letivo na Itália tem início em setembro e termina em junho do ano seguinte. 
54 Essas “Pluriclasses” eram localizadas em pontos com baixa densidade de habitação, geralmente nas montanhas 

ou ilhas. De acordo com Battaglia (2013), outras colegas de Silvia do Istituto Magistral também foram 

contratadas para trabalhar em Pluriclasses, dentre elas: Pina Mattei Ghezzi, nomeada para uma escola em 
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alunos de idade que variavam dos 6 aos 10 anos. Era uma pequena sala, com mais de 40 

crianças e, segundo Giordani (2007), escritor italiano, que conheceu Silvia em 1948 e que 

possivelmente ouviu dela a narrativa sobre o período em que ensinou em Castello, ali lhe foi 

confiado ensinar todas as quatro séries elementares mistas.  

 

A escola de Silvia consistia, sobretudo em amar os discípulos e, por amor, 
fazer-se igual a eles. Igual, não por brincadeira, mas até chegar ao ponto de 

as almas se confundirem. E, portanto, na sala de aula, lá nas pobres salas do 

colégio, ela se sentava em um banco, depois em outro, ao lado dos 
estudantes da primeira série elementar, que por fim a consideravam uma 

deles, ainda que amando-a como superior a eles. Que a eles doava Jesus: e 

dava a vida. Assim se fazia “um” com eles e lhe era espontâneo sentar-se 

sempre em meio aos estudantes. O seu ensinamento fundamentava-se no 
“fazer-se um” com os pequenos (GIORDANI, 2007, p. 53, tradução nossa). 

 

O edifício escolar onde Silvia trabalhou já não existe, mas os ex-alunos apontam 

outros locais significativos da permanência da professora naquela cidade.  

 

Figura 14: Carmela apontando o apartamento onde Silvia morou  

 

Fonte: Notizie di Loppiano. Foto: David Viganò. Castello, julho de 2013. 

                                                                                                                                                   
Villandro, no Alto Adige e Clarisse Corradini, nomeada para Baselga de Piné, também no Alto Adige, acessível 

somente a pé. 
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Figura 15: Val di Sole 

 

Fonte: FRANCHINI, Nicoletta. Il Trentino. Trento: euroedit, SD, p. 138. 

 

Na figura 15, observa-se o vale entre as montanhas, com seus vários povoados. Ao 

fundo, os Alpes nevados indicam a fronteira da Itália com a Suíça. 
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Val di Sole é um vilarejo distante de Trento e com mil e quinhentos metros de altitude. 

A primeira parte da viagem de Trento àquele vale, Silvia fazia de trem e depois de ônibus, até 

o alto da aldeia. Inicialmente, ficou hospedada na casa do prefeito; depois, na casa paroquial.  

Segundo Elena Molignoni (apud MINA, 1977), uma jovem que estudou na escola de 

Castello antes da chegada de Silvia, as professoras vinham e depois iam embora, porque não 

queriam trabalhar num lugar tão longínquo. Nem conseguiam aprender os nomes dos alunos.  

Vivendo distante da cidade grande e em meio àquelas montanhas, Elena desejava ser 

amiga de uma daquelas professoras que chegavam a cada ano; contudo, concluiu a escola 

primária sem conseguir seu objetivo: “Nenhuma professora me tinha aberto as portas daquele 

mundo novo e atraente que eu intuía existir atrás de cada uma delas e que me fazia sonhar” 

(MOLIGNONI apud MINA 1977, p.7). 

No entanto, aquela nova professora parecia ser diferente, até mesmo as pessoas mais 

velhas a elogiavam. Elena aproveitava todas as oportunidades para vê-la, porém não tinha 

coragem de dirigir-lhe a palavra. 

 
As minhas irmãzinhas regressavam da escola cada vez mais contentes. 

Contavam-me que era muito boa, que as tinha feito brincar, que ensinava 

com paciência. Comecei a experimentar quase um pouco de inveja delas; 

voltava a me ferir aquele meu longínquo desejo insatisfeito: se pudesse não 
teria hesitado em voltar de novo à escola, para fazer amizade com aquela 

professora (MOLIGNONI apud MINA, 1977, p.8). 

 

As narrativas sobre a atividade docente de Silvia foram descritas por seus biógrafos, 

possivelmente com base em depoimentos de ex-alunos, que parecem não cansarem de tecer 

sentimentos e representações sobre o bom convívio escolar com a Professora. 

 

Sua escola era uma ampla sala caiada, adornada de quadros coloridos. As 

idades dos alunos variavam, encontrando-se ali juntos, os quatro primeiros 
cursos primários. Como meta principal de seu ensino não estava antes de 

tudo, as diversas disciplinas, mas, o relacionamento com as crianças. [...] 

toda a vila aprendeu a amá-la e a respeitá-la como se fosse uma mãe 
(ROBERTSON, 1979, p.21). 

 

A descrição leva a pensar nos aspectos enfatizados pela Pedagogia Ativa; de modo 

particular, a ideia de escola materna difundida pelas irmãs Agazzi.  

Quanto a Elena, um dia, o padre a chamou e disse-lhe que havia chegado uma 

professora com muita experiência na Ação Católica
55

 e caso ela quisesse, poderia encontrá-la 

                                                
55 A Ação Católica é uma associação de leigos que têm seu ponto de agregação e referência na paróquia, teve 

suas raízes em 1867, na Sociedade da Juventude Católica Italiana e foi aprovada no ano seguinte por Pio IX. Foi 
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e ajudá-la a reogarnizar a Associação na aldeia. Para Elena, não poderia haver oportunidade 

melhor de falar com aquela professora
56

. 

 

Durante aqueles poucos passos de caminho que devia fazer não tive sequer 
tempo de me recompor do golpe, daquela graça especial que tinha caído 

sobre mim. Diante da porta um pensamento quase me paralisou: com as 

professoras devia se falar em italiano, e não em dialeto, mas eu já me tinha 
esquecido do italiano, depois de tanto esforço durante a escola primária para 

o aprender... Que papelão ia fazer? Mas resolvi a questão: iria só ouvir e 

diria só sim e não. Mas o que importava diante daquilo que me esperava? 
Bati na porta! (MOLIGNONI apud MINA, 1977, p.9). 

 

 

Após aquele primeiro encontro, provavelmente, o desejo de Elena havia se 

concretizado.  

 

A professora introduzia-me no seu mundo, um mundo verdadeiro e 

maravilhoso, do qual toda a minha alma estava presa. Falava-nos de Deus de 

uma maneira cheia de fascínio. E as palavras que ouvia eram como se depois 
ficassem dentro de mim e me fizessem ver tudo de um modo diverso, como 

se tudo fosse belo, porque vinha de Deus. Viamo-nos nos colóquios 

particulares e nas reuniões semanais, durante as quais fazia as pequenas 

divertirem-se e nos falava a nós, aspirantes. Também as minhas 
companheiras gostavam muito dela e começamos todas a acompanhá-la à 

missa, pela manhã (MOLIGNONI apud MINA, 1977, p.10). 

 

  Silvia parecia utilizar tanto o poder simbólico de ser professora, como o fato de ser 

autorizada pela Igreja. Ela ficou só um ano em Castello e, de acordo com suas ex-alunas, 

quando foi embora, saudou-as e às aspirantes da Ação Católica, e acenava da janela do ônibus 

com um lenço branco. No final das aulas, Silvia já havia conversado com Elena sobre seu 

retorno a Trento e lhe confiou as aspirantes: “Olha Elena,... se tu fores boa as tuas meninas 

serão más. Mas se fores santa, elas serão boas” (MOLIGNONI apud MINA, 1977, p.12). 

Possivelmente, Elena ficou um pouco assustada com esta advertência; de qualquer forma, 

                                                                                                                                                   
estabelecida com o nome e a configuração atual pelo Papa Pio XI. Ação Católica italiana evoluiu a partir da 

influência francesa, belga e canadense, para uma Ação Católica especializada, com seus setores. No Brasil, 

possibilitou aos jovens diversos meios de organização e reconhecimento na sociedade: no mundo rural (JAC), 

estudantil (JEC), independente, isto é, de classes médias (JIC), operário (JOC) e universitário (JUC). Essa Ação 

Católica, na década de 1950 e início da de 1960, foi responsável por um forte dinamismo da Igreja e por sua 

presença na sociedade mais ampla (Revista Estudos Avançados, 18 (52), 2004, p.78). 
56 Silvia era “propagandista” da Ação Católica. Segundo Folonari (2012a), havia recebido um diploma do Bispo 

Coadjutor de Trento, Mons. Enrico Montalbetti, que lhe concedeu méritos por ela ser jovem e já tão cheia de 

sabedoria. 
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sabia que iria continuar mantendo contato com a Professora por meio de cartas, pois ela já 

havia lhe prometido isto
57

. 

No ano seguinte, Silvia ensinou também como substituta em Varollo di Livo (Val di 

Non), outra vila do Val di Sole e, após dois anos de trabalho nestas regiões montanhosas, com 

o aumento dos rumores da II Guerra
58

, Silvia foi obrigada, pelas circunstâncias, a voltar para 

casa e a permanecer em Trento. Foi convidada a ensinar em Cognola (nos arredores de 

Trento) numa escola para crianças órfãs, administrada pelos Capuchinhos. Os padres estavam 

procurando uma professora séria, jovem e católica e contrataram Silvia que, em 16 de outubro 

de 1940, começou a trabalhar. 

 

Figura 16: Istituto Opera Serafica 

 
Fonte: Rivista Città Nuova, n. 5, 10 marzo 2010, p. 47. 

  

 A Obra Seráfica foi uma escola fundada em 1912 pelo Frei Agostino da Lauton que, 

na Alemanha, conheceu “As obras do amor” (Liebeswerke) – casas para crianças pobres e 

abandonadas. Ele desenvolveu esse modelo de instituição em Trento, porque na época tinham 

poucos orfanatos.  

                                                
57 Elena posteriormente foi ao encontro de Chiara no que veio a chamar-se Movimento dos Focolares. Também 

seu irmão Giacomo, segundo ela (1977), “um dia arrumando o sótão encontrou a caixinha em que eu guardava as 
cartas que me tinham dado a vida. Passou dias e dias a meditar naquelas palavras; e sentiu que se dirigiam a ele 

também. Deixou então a casa da aldeia para seguir Jesus pelo mesmo caminho que eu também estava a 

percorrer” (MOLIGNONI apud MINA, 1977, p.15). Percebe-se que o sótão aparece nesse relato como um local 

guardião da escrita epistolar.  
58 Em junho de 1940, a Itália de Mussolini entrou em guerra, ao lado da Alemanha de Hitler e, apesar dos 

comentários de que tudo seria resolvido rapidamente, todos os dias na estação se repetia a mesma cena: por entre 

lágrimas, abraços e palavras de encorajamento, saudavam-se os filhos, os irmãos, os amigos e os conterrâneos 

que partiam para a fronte de batalha (FOLGHERAITER, In: Città Nuova, n. 5, 10 marzo, 2010, p. 46, tradução 

nossa). 
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 Na década de 40 do século XX, o colégio hospedava uma média de 80 crianças, com 

idades entre 4 e 15 anos. Muitos deles andavam descalços e se vestiam, como se pode 

perceber na figura 17, com “pequenas batas de pano grosso, uma prova da pobreza total” 

(BATTAGLIA, 2013, p. 27). 

 

Figura 17: Silvia com um grupo de alunos da Obra Seráfica 

 

Fonte: KLANN et al. Chiara Simplesmente. São Paulo: Cidade Nova, 2009, p. 30. 

  

 De acordo com Folgheraiter (2010), havia três professoras para as cinco classes, além 

da de Educação Materna. A jornada de trabalho era intensa: das 7h às 20h, de segunda a 

sábado. Em 1940, Silvia ficou com os meninos maiores – da terceira e quarta séries; para 

Piera Folgheraiter, foi confiada a primeira série.  Esta Professora relembra algumas das 

dificuldades de ensinar naquela época e como Silvia lhe ajudou. 

 
Há setenta anos, os instrumentos didáticos a disposição dos professores não 

eram aqueles de hoje. [...] Apesar das sugestões de mudanças, a escola 

permanecia aquela de ler, escrever e contar. Para a aprendizagem da leitura e 

da escrita estava em uso o método alfabético e só no fim do ano os meninos 
aprendiam a ler e a escrever. Era sempre muito esforço e tanto stress. Os 

castigos e as punições corporais eram normais para manter a disciplina. No 

final da tarde o padre responsável pelo Colégio distribuía os castigos e nós 
professoras devíamos assistir em silêncio com o coração em pedaços 

(FOLGHERAITER. In: Città Nuova, n. 5, 10 marzo, 2010, p. 47, tradução 

nossa).  
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 Silvia tinha experiência docente e facilidade para desenhar, enquanto Piera, apesar de 

ter concluído o Magistral na mesma escola que a colega, apresentava dificuldades para 

ensinar e não dispunha de tantas habilidades artísticas.   

 

Figura 18: Mão de Silvia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CCL. Sottoserie: Chiara Maestra CChL-ACL F120 03-01 03 
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 Partilhando sua dificuldade com Silvia, esta desenhou cartazes com o alfabeto e os 10 

números para ajudá-la. Segundo Piera, este desenho da figura 18 é a própria mão de Silvia, 

que ela utilizou para exemplificar o número 5 (FOLGHERAITER. In: La Maestra Silvia non 

aveva la matita rossa, 2010). 

 

Figura 19: A letra “C” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

Fonte: CCL. Sottoserie: Chiara Maestra CChL-ACL F120 03-01 03 

 

 Cada um dos cartazes tem uma alça de cordão na parte superior, o que possivelmente 

facilitava a exposição nas paredes da sala de aula. 

 Nos vários desenhos, Silvia proporcionou diversas sugestões de usos e leituras da 

imagem. Ela utilizou as várias possibilidades de escrita das letras, priorizando as cores 
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primárias, desenhou objetos e animais significativos para os alunos: carroça, casa, cão, cadela, 

cidade. 

 

Figura 20: A letra “E” 

 

Fonte: CCL. Sottoserie: Chiara Maestra CChL-ACL F120 03-01 03 
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 Piera utilizou o material e, após deixar suas atividades docentes naquele Instituto, 

levou os desenhos para casa e os manteve guardados por muitos anos. Recentemente os doou 

ao arquivo do Centro Chiara Lubich. Estão todos bem preservados e devidamente 

catalogados, envoltos individualmente em papel especial para conservação e organizados em 

pastas. Pude tocá-los somente com o uso de luvas, mas percebi que são feitos em um papel 

tipo cartolina, porém numa espessura mais grossa.  

 A parceria e o trabalho docente dessas duas professoras desencadeou a troca de uma 

série de bilhetinhos.  

 

Figura 21: Bilhete manuscrito de Silvia59
 

 

Fonte: CCL. Sottoserie: Chiara Maestra CChL-ACL F120 03-01 02 

                                                
59 “Caríssima Pierita, mando-te a letra é. Você gostou? Às 12h retocarei a letra "C", fiz com muita pressa. Agora 

tenho uma hora de estudo. Às 11h30min, eu gostaria de explicar-lhe um pouco as aulas do curso, para não adiar 

tudo para tempos... indevidos. Com um beijo, Silvia” (tradução nossa). 
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 Alguns detalhes chamam atenção: o papel escuro e suas três dobras sinalizando as 

marcas da conservação do bilhete. A disposição de Silvia em ajudar a amiga, não apenas com 

o desenho, mas também com explicações. E ainda, a expressão de afeto e a delicadeza em 

perguntar se ela gostou. Além disso, Silvia colocou o local onde estava: S. Donà
60

, a data e 

também a hora que escreveu: 21 de dezembro de 1940 às 11h10min. 

 Em outros bilhetinhos, estabeleceu-se uma sequência de aconselhamentos, 

encorajamentos e também desabafos. 

 

Cara Silvia, estou desanimada porque não consigo fazer entender a distinção 

entre sílabas e o som das sílabas, por exemplo, eu disse: façam uma sílaba e 

me disseram: r ou b. Como devo fazer? Até logo, beijos e obrigada! Pierita 
(FOLGHERAITER. In: Città Nuova, n. 5, 10 marzo, 2010, p. 48, tradução 

nossa).  

  

 Silvia parecia compreender os desafios enfrentados pela amiga naquela turma de 

alfabetização e lhe respondeu: 

 

Caríssima Pierita, não fique desanimada por estas coisas. Primeiro, não é 

necessário que os meninos saibam que coisa são as sílabas, mas é preciso 
que eles saibam pronunciá-las. Faça assim: Diga uma palavra: casa. E 

pergunte: quantas vezes abro a boca? 2 vezes. Diga outra palavra: casone. 

Quantas vezes? 3. O que diz quando abre a boca a primeira vez? Ca. Faça-os 
pronunciar bem e depois separe você: c-a. Aqui tem uma letra que vocês já 

conhecem: a. Vamos ver outra abertura de boca em que tem a: pa = p-a; da 

= d-a; fa= f-a, etc. Beijos, Silvia (FOLGHERAITER. In: Città Nuova, n. 5, 
10 marzo, 2010, p. 48, tradução nossa).  

 

 Essas dicas por bilhetinhos e os momentos em que Silvia conseguiu lhe explicar as 

lições pessoalmente, possibilitou a Piera definir a amiga como alguém que havia elaborado 

um método inovador para o ensinamento da leitura e da escrita. 

 
Ela não partia das letras para compor as sílabas e palavras, segundo o 
método em uso, mas partia do som delas, segundo um sistema que nas 

escolas italianas seria adotado 15, 20 anos mais tarde. O resultado era que os 

meninos liam e escreviam num giro de 3 meses (FOLGHERAITER. In: Città 
Nuova, n. 5, 10 marzo, 2010, p. 48, tradução nossa).  

 

Piera parece se referir ao método sintético, em uso naquela época. Contudo, de acordo 

com seu relato, Silvia priorizava uma abordagem fônica.   

                                                
60 Possivelmente se referia à Igreja de São Donato que ficava nas imediações do bairro onde era localizada a 

Obra Seráfica.  
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Outros bilhetinhos trocados entre elas enfatizam pedidos, entregas de desenhos e 

sugestões de atividades. 

 

Querida Silvia, por favor, será que você consegue terminar de desenhar o 
número 7? Se precisar de tintas eu tenho aqui. Caso contrário ficará para a 

próxima semana. Muito obrigada e desculpe-me. Pierita (Rivista Citta 

Nuova, n. 5 marzo 2010, p.48, tradução nossa). 
 

 

Os gestos de amizade facultaram a Piera a liberdade suficiente para perguntar pelo 

desenho, oferecer as tintas e dizer que se ela não conseguisse ficaria para a semana seguinte, 

ao que Silvia parecia responder logo: 

 
Pierita, conseguirei com certeza! Havia iniciado os 7 vasinhos, mas não 

gostei. Agora comecei outro. Verás. Usarei um belo azul celeste, você tem 
aí? Entre as cores que tenho aqui não encontro. Diga-me também se fica 

bom o 7 escrito na cor preta. Beijos. Silvia (Rivista Citta Nuova, n. 5 marzo 

2010, p. 48, tradução nossa). 

 

Novamente Silvia sinaliza a delicadeza e a ênfase na responsabilidade de fazer bem 

cada coisa, além de demonstrar também humildade para perguntar à amiga se fica bonito 

naquelas cores. Percebe-se uma escrita centrada na prática docente, mas que não se limita a 

isso. É perpassada por afeto e preocupação com o que seria melhor fazer e o que deixaria 

contente a outra. Silvia e Piera trabalhavam na mesma escola, mas em séries diferentes e 

possivelmente em pavilhões diversos. De acordo com FOLGHERAITER (2010), elas 

almoçavam juntas e dormiam no mesmo quarto, mas os bilhetinhos serviam como mediadores 

da comunicação entre elas durante o dia.  

 Bilhetes, cartazes, fotos e assinaturas do contexto escolar onde Silvia estudou e 

também os registros dos locais onde ela desenvolveu a prática docente são vestígios da cultura 

material escolar italiana das décadas de 20, 30 e 40, do século XX. Remetem à memória da 

escola
61

, “a um tempo preciso que a lembrança nostálgica muitas vezes esgarça. É o sinal de 

que se reconhece e pertence a certo grupo social e a uma determinada geração” (NORA apud 

NUNES, 2003, p.17).    

As memórias e as representações da escola são evidenciadas em vários momentos 

pelos ex-alunos de Silvia. Contardo Zeni, o primeiro em pé da direita para a esquerda na 

figura 22, afirmou que Silvia era como uma mãe para eles e lhes falava sobre o sentido da 

                                                
61 No Apêndice “A”, cito alguns estudos que têm sido realizados sobre a escrita epistolar de professores e entre 

professores e alunos. Também faço referência ao material e aos “Papeis Guardados” ao longo dos anos por 

sujeitos que compõem o ambiente escolar. Para mais detalhes sobre esse tipo de material, consultar: MIGNOT, 

Ana Chrystina Venâncio. Papéis guardados. Rio de Janeiro: UERJ, Rede Sirius, 2003. 
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família que muitos não tiveram. De acordo com Zeni (2011), Silvia os levava várias vezes à 

sua casa para que, no contato com os seus pais, os alunos sentissem que poderiam encontrar 

neles também uma família e isso os deveria encorajar. Essa experiência remete aos princípios 

defendidos por Dom Bosco em seu método preventivo; no entanto, em nenhum momento, 

Silvia cita um método específico ou um pedagogista que segue. 

 

Figura 22: Silvia com adolescentes da Obra Seráfica na década de 40 

Fonte: ZANZUCCHI, Michele (ed.). Da Trento al mondo, dal mondo a Trento: Chiara Lubich  

nella sua città. Roma: Città Nuova, 2001, p. 64. 
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Figura 23: Chiara reencontra os ex-alunos da Obra Seráfica (Trento, junho de 2001) 

Fonte: ZANZUCCHI, Michele (ed.). Da Trento al mondo, dal mondo a Trento: Chiara Lubich nella sua città. 

Roma: Città Nuova, 2001, p. 64. 

 

No encontro com a ex-professora em 2001, um registro do passado, os celeiros da 

memória escolar foram expostos e comentados. Um ex-aluno levou a foto da década de 40 e 

outras recordações do período escolar
62

.   

Em várias ocasiões Chiara se referiu a seu trabalho como professora: “Eu lecionei em 

várias escolas: em dois lugares da região de Trento, dando aulas para uma ou mais classes, e 

depois, nos arredores da cidade, num Instituto para órfãos” (LUBICH, 1991a, p.42). De 

acordo com relatos de uma de suas ex-alunas, Chiara uma vez afirmou ter experimentado uma 

dor imensa, quando precisou separar-se dos pais para ir ensinar em Val di Sole. Segundo 

Doriana apud Mina (1977), na aula, quando não conseguia conter a dor da saudade, dava um 

tema aos alunos e ia chorar atrás do quadro. Dá para perceber a sensibilidade da professora 

diante do peso da separação da família para o exercício da profissão. 

Na figura 24, o Certificado de Serviços comprova o período e os locais onde Silvia 

lecionou de 1938 a 1943. Na sexta coluna, o item qualidade das escolas aponta as duas 

                                                
62 Em Sergipe, dentre outros estudos sobre memórias da escola, Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas (2003), 

em “Vestidas de Azul e Branco”, enfatizou as histórias de vida, memórias e representações de ex-alunas que se 

formaram no Instituto de Educação Rui Barbosa – Escola Normal de Sergipe, buscando apreender, dentre outros 

aspectos, a convivência no espaço escolar entre professores e alunas e o início da carreira docente das ex-

normalistas. Para mais detalhes, consultar: FREITAS, Anamaria Gonçalves Bueno de. Vestidas de Azul e 

Branco: Um estudo sobre as representações de ex-normalistas (1920-1950). São Cristóvão: Grupo de Estudos e 

Pesquisas em História da Educação/NPGED, 2003a. 
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primeiras com estrutura e a última com paritário. Essa nomenclatura era reservada para  

avaliar a qualidade de ensino de escolas não estatais. 

 

Figura 24: Certificado de Serviço 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: CCL. Serie: Documenti anagrafici CChL-ACL F135 01 02. 
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 Na sétima coluna, a qualidade da nomeação seria o tipo da designação, relativa à 

suplência, ou à indicação do superintendente, ou do inspetor da Instrução pública. A descrição 

das qualidades na 12ª coluna: sufficiente, buono, distinto e ottimo, numericamente, 

correspondem a uma escala de conceitos com pesos de 1 a 4 enumerados na respectiva ordem. 

Assim, nas duas primeiras escolas, a avaliação docente foi considerada boa (2); no primeiro 

ano da Obra Seráfica, distinto (3); e nos dois últimos anos, ótimo (4). 

O trabalho docente de Silvia era enraizado em um habitus católico e permeado por 

metodologias inseridas na perspectiva do ativismo pedagógico.  

 

A lição era sempre nova e rica de atrativos, tornava-se jogo porque era vida. 
Se a lição era um jogo, os componentes desse jogo eram as próprias 

crianças. A lição era feita por eles mesmos, para eles, sobre o 

direcionamento amigável dela, mesclada com eles. Para explicar as plantas, 
por exemplo, e o seu comportamento, não usava figuras: conduzia os alunos 

ao campo, e fazia-os ver e amar os pinos e as margaridas, os montes e as 

águias. Se deveria explicar a geografia, não podendo levá-los, como ela 
gostaria de fazer, nas ilhas e continentes, transformava os alunos em rios e 

países e os colocava em movimento coreograficamente (GIORDANI, 2007, 

p. 55). 

 

Visava a que os alunos participassem de forma ativa e concreta e, sobre essas 

atividades e a metodologia utilizadas, um de seus ex-alunos citou um exemplo:  

 

Em uma aula ela disse: agora vamos visitar a Rússia. Você de onde partiria? 
Qual o melhor percurso para chegar? A estrada mais longa, a mais curta? 

Que coisas poderão encontrar? Que raças poderão encontrar? Que 

sentimentos vocês têm? Se falarem uma língua diferente da de vocês, como 
poderão se entender? Olhem os modos e costumes, por que fazem isso ou 

aquilo um pouco diferente de nós? Essa parte de sua pedagogia era fabulosa 

(ZENI. In: La maestra Silvia non aveva la matita rossa. DVD, 2010). 

 

De acordo com Giordani (2007), o manual que ela parece utilizar como fonte em sua 

prática não tinha bases escolanovistas, era o Evangelho.  

 

Escolhia a cada semana um trecho do evangelho; e o aplicava com eles. E os 

falava diariamente, transmitia-lhes a sua experiência, como também as 
dificuldades, e a estas os alunos, tomados por aquela ingenuidade e 

confiança, acrescentavam-lhe as próprias: comunhão de almas infantis que 

ela confirmava lembrando que Jesus perdoa sempre. Não os forçava na 
instrução religiosa: amava a liberdade de cada um e desejava sempre as suas 

livres escolhas. Assim, Deus não lhes era imposto: nascia dos seus corações. 

Eram educados para a vida com a vida. Dessa forma, entrando na sala de 

aula, modesta, concentrada, sem se importar com quem fazia barulho e 
travessuras, se dirigia diretamente à sua mesa: na medida em que passava, se 

calavam as vozes, se fazia silêncio: era o sacro que entrava e eles se 
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apercebiam. E assim falava a eles baixinho, fazia cada coisa com graça 

(cortesia, elegância), de modo que as suas almas se moldavam à dela e se 

acalmavam: a disciplina se tornava um efeito da reverência, a aura (brisa) da 
convivência com Deus, onde não se escutava sequer uma voz, se ela não os 

instigasse. Bastava o seu olhar e o seu modo de tratar para que ficassem 

calmos e disciplinados. Porque ela aplicava o método didático de Jesus: se 

santificava para santificá-los, amando a cada um como a si mesma. Porque a 
lição significava para ela cumprir a Vontade de Deus: portanto um ato 

sagrado. E para tal se preparava com muito cuidado, preestabelecia o 

desenvolver da aula, minuto por minuto, de modo que nada acontecesse por 
acaso: entendia que um erro poderia estragar o encanto e comprometer toda 

a lição (GIORDANI, 2007, p. 54, tradução nossa). 

 

 

Possivelmente, esse enveredamento para os princípios católicos ocorreu em razão de 

sua formação religiosa e de sua participação nos movimentos da Igreja. Giordani (2007) 

afirma que ela não impunha a fé religiosa aos alunos, visava à liberdade deles. Contudo, será 

que o fato de usar o Evangelho como fonte não era tendencioso? Ou ela desejava apenas fazer 

com que os alunos conhecessem os ensinamentos Daquele a quem ela seguia como o 

verdadeiro Mestre?  

 

 

2.4 PARTICIPAÇÕES EM MOVIMENTOS DA IGREJA 

 

Em 1939, antes de começar seu segundo ano de ensino em Varollo di Livo, Silvia, que 

tinha um cargo diretivo na Ação Católica, viajou para Loreto, na costa adriática, distante mais 

de 400 km de Trento, a fim de participar de um encontro de estudantes desta Associação. 

De acordo com a tradição da Igreja Católica, na Basílica de Loreto, está a “casa de 

Nazaré”, onde morou Maria, José e Jesus. “Chegando a Loreto mandaram-me para um 

colégio junto com outras jovens. Mas não era tanto o congresso que me atraia, mas essa Igreja 

que parecia uma fortaleza. Eu ia até lá sozinha quando podia e depois voltava para o colégio” 

(LUBICH, 2002b). Foi neste lugar, que encantada pela beleza, simplicidade e atmosfera de 

oração, Silvia intuiu que tinha uma vocação diferente de todas as opções já conhecidas. 

Em entrevista a Franca Zambonini, ela narrou essa parte de sua história: 

 

A primeira vez que entrei na “casa de Nazaré”, que é envolvida por uma 
igreja-fortaleza, fui invadida por uma grande emoção. Não tive tempo de 

me perguntar se era historicamente correto considerar aquela casa como 

sendo a que havia hospedado a Sagrada Família em Nazaré. Encontrei-me 
ali sozinha, mergulhada naquele grande mistério, com as lágrimas que me 

caíam continuamente [...] a meditar sobre tudo o que poderia ter acontecido 

ali: o anúncio do anjo a Maria, a vida dos três: Jesus, Maria e José... 
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Com veneração eu tocava aquelas pedras e paredes, revendo, com a 

imaginação, São José construindo aquela casa. Parecia-me ouvir a voz do 

menino Jesus; eu o via atravessar a sala. Olhava aquelas paredes, 
privilegiadas por terem ecoado nelas a voz e os cantos de Maria. 

[...] Era contemplação, era oração, era – de certo modo – uma convivência 

com os três. Finalmente o congresso se concluiu com a celebração da missa, 

justamente naquela grande igreja apinhada de gente. Eu participava com 
todo o fervor. De repente, compreendi: encontrei a minha estrada, e muitas 

pessoas haveriam de segui-la (LUBICH, 1991a, p. 45). 

 

Figura 25: Paredes da Casa de Loreto 

 

Fonte: www.stpetersbasilica.org 

 

 

Entrar nesta pequena casinha de madeira e pedras envelhecidas, localizada no centro 

da catedral de Loreto, pode parecer natural para quem não possui um referencial cristão. 

Talvez seja mais interessante contemplar as esculturas e pinturas que embelezam as paredes 

pelo lado de fora. Todavia, para um católico é difícil descrever os sentimentos de estar nesta 

casinha. Contemplar os pedaços de paredes envelhecidas, as pedras e a madeira levam a 

pensar nas possibilidades de uma história, uma narrativa que apenas aos olhos da fé se pode 

entender. 

http://www.stpetersbasilica.org/
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 Silvia fez alguns registros sobre a sua primeira ida àquela cidade: mandou um postal 

endereçado à sua colega do Magistral Ghesla Valentina, enviado em seu primeiro dia em 

Loreto e uma carta
63

 às jovens da Ação Católica, escrita ao retornar para Trento. 

 

Figura 26: Cartão Postal 

 

Fonte: Notizie di Loppiano, novembro de 2012. Acervo da Pesquisadora. 

 

O verso do postal, ao mesmo tempo em que revela as marcas da escrita de Silvia, 

deixa um sentimento de curiosidade sobre a figura, possivelmente estampada do outro lado: a 

vista aérea da cidade? A praça? As esculturas de mármore da catedral? As pinturas? Como só 

tive acesso a essa foto, pude apenas fazer a identificação da destinatária, consultando as 

assinaturas das alunas do magistral na figura 10.  

Ao retornar a Trento, Silvia encontrou um sacerdote que lhe perguntou como tinha 

sido a viagem a Loreto e ela respondeu: 

 
“Encontrei a minha estrada”. “Qual? – continuou perguntando o sacerdote – 

o matrimônio?”. “Não”, respondi. “A virgindade em meio ao mundo?”. 

“Não”. “Entrar para o convento?”. “Não”. “Aquela pequena casa de Loreto 
havia revelado ao meu coração algo de misterioso, mas seguro: era uma 

quarta estrada. Quarta estrada que mais tarde vi concretizada, segundo o 

modelo da Sagrada Família, por meio de uma convivência de pessoas 

                                                
63 Os detalhes sobre o conteúdo desta carta estão na seção 3. 
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virgens e casadas, todas completamente doadas a Deus, embora de modo 

diferente; isto é o Focolare” (LUBICH, 1991a, p. 46). 

 

Este é um período anterior ao Concílio Vaticano II e a Igreja Católica ainda não estava 

completamente aberta para a participação mais plena de leigos e, particularmente, de 

mulheres. Assim, após comunicar a decisão ao seu confessor e diretor espiritual, continuou 

sua trajetória de professora. Foi para a sua segunda escola em Varollo di Livo, onde, segundo 

Robertson (1979), ensinou e viveu da mesma forma como ensinava e vivia em Castello; 

entretanto, naquele ano, especificamente, buscou aprofundar o sentido da intuição tida em 

Loreto. 

Com o retorno para Trento e o trabalho na Obra Seráfica, Silvia, em contato com os 

Capuchinhos, aprofundou o conhecimento sobre São Francisco e Santa Clara de Assis. 

“Fiquei simplesmente encantada. Entrei para a Ordem Terceira Franciscana
64

 e assumi o 

nome de ‘Chiara’
65

. Clara de Assis exercia sobre mim uma grande atração, por causa de sua 

escolha radical de Deus” (LUBICH, 1991a, p. 42). De acordo com Paliotti e Callebaut (2011), 

ela ainda permaneceu Propagandista da Ação Católica, mas começou também a desempenhar 

alguns empenhos na Ordem Terceira.   

Segundo Tecilla apud Paliotti (2012), a Ordem Terceira de São Francisco naquela 

época era composta por 3 ou 4 anciãos; depois que Silvia começou a trabalhar com os 

Capuchinhos, os padres marcavam reuniões e pediam que ela falasse de Deus para as pessoas 

e aos poucos o grupo reavivou, principalmente, em seu aspecto juvenil: “Alguns anos depois, 

na procissão de Corpus Christi, a fila dos membros da Ordem Terceira era tão grande que 

dava a volta na praça da igreja” (Tecilla, 2012). 

 

2.5 DO ADIGE AO TEVERE
66

: ÁGUAS QUE BANHARAM O MUNDO  

 

A participação na Ordem Terceira de São Francisco reavivou o sentimento 

experimentado por Silvia, em 1939, após a ida a Loreto. Assim, em 07 de dezembro de 1943, 

                                                
64

 A Ordem Terceira é uma das três componentes da família Franciscana. A Primeira Ordem é composta pelos 

Frades, a Segunda pelas religiosas contemplativas (as Clarissas, fundadas por Santa Clara) e a Terceira Ordem 

pelos cristãos empenhados de diversas maneiras em viver o Evangelho ao modo de São Francisco, 

permanecendo no próprio estado secular, seguindo uma Regra específica escrita por são Francisco e aprovada 

pela Igreja. Os irmãos e irmãs da Terceira Ordem Franciscana secular se constituem uma família religiosa, com 

congregações próprias, nas quais se reúnem periodicamente sob a direção de um dos padres da Primeira Ordem. 

Estão em comunhão de méritos e indulgências com os frades menores e com as irmãs Clarissas (Manuale 

Completo del Terz’Ordine Francescano. Firenze: Giannini, 1932, p.10, tradução nossa). 
65 Na Ordem Terceira de São Francisco, era comum indicar outro nome, simbolizando o início de uma nova vida. 
66 Ádige é um rio do norte da Itália que banha Trento; e Tevere é o rio que banha Roma. 
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em plena Segunda Guerra Mundial, ela, que já começava a ser chamada de Chiara, consagrou-

se
67

 completamente a Deus e fez os votos de obediência, pobreza e castidade. Este dia foi 

considerado o nascimento do Movimento dos Focolares. Como esse rito não era habitual para 

um leigo na Igreja anterior ao Vaticano II, só ela e seu diretor espiritual sabiam desse fato. Ela 

não era uma freira, mas a partir daquele ato, deu inicio a uma nova modalidade de vocação na 

Igreja Católica (uma quarta estrada
68

).  

Uma das expressões Franciscanas mais conhecidas é a frase de Francisco de Assis “O 

Amor não é amado” e parece que Chiara desejava amar de modo particular esse “Amor” 

simbolizado pelo Cristo morto na cruz. Na noite que antecedeu sua consagração, ela fez uma 

vigília de adoração a um crucifixo que tinha em seu quarto. No dia seguinte após a cerimônia, 

comprou três cravos vermelhos para colocar junto daquele, que a partir de então, havia 

escolhido como “esposo
69

”.  

O Movimento iniciado por Chiara é de “Vida e Espírito”
70

 e atua nas várias expressões 

da sociedade e da cultura humana. Contudo, surgiu inserido em um contexto pedagógico, 

primeiramente, porque Chiara estava em uma escola, depois porque os convites para as 

reuniões com as jovens de Trento colocavam em relevância o fato de ouvir uma conferência 

da “Professora Silvia” e, por fim, porque uma parte de suas primeiras companheiras foram 

suas alunas. Assim, nesta Tese, levo em consideração, de modo particular, sua dimensão 

pedagógica, pela ênfase dada por Chiara a esse aspecto. 

                                                
67 A consagração a Deus representa um momento de corte e de ruptura com o mundo, para voltar-se apenas para 

Deus. Por isso, em muitas ordens religiosas católicas (associações religiosas caracterizadas pela aceitação de 

uma vida regida pelos votos de obediência, castidade e pobreza) acontece a mudança do nome, o corte do cabelo 

e o uso do hábito. 
68 A primeira seria o casamento, a segunda o convento e a terceira conservar-se solteira no mundo. 
69

 De acordo com relatos dos entrevistados, um fato que aconteceu em 1944 fez com que aumentasse 
ainda mais em Chiara, o amor por Jesus na cruz. Por uma circunstância, ela ficou sabendo que o 

maior sofrimento de Jesus deu-se quando experimentou o abandono do Pai na cruz e gritou: “Meu 

Deus, meu Deus, por que me abandonaste?” (Mt 27,46). Ela ficou impressionada com isso e O 

escolheu em Seu Abandono, como caminho para realizar um ideal de amor. Assim começou a ver em 

todas as dores e dificuldades o semblante Dele. De acordo com Lubich (2000), Ele havia 

experimentado em si a separação dos homens, de Deus e entre si, e tinha sentido o Pai distante. Ela 

e suas companheiras O viam não apenas nas dores pessoais, mas também nos sofrimentos das 

pessoas próximas, muitas vezes sós e abandonadas; nas divisões, nos traumas, nas indiferenças 

recíprocas, grandes ou pequenas: nas famílias, entre as ger ações, entre pobres e ricos, às vezes na 

própria Igreja, e mais tarde entre as várias Igrejas, e depois ainda entre as religiões e entre quem crê 

e quem possui uma convicção diferente. Assim, ao longo da história do Movimento, muitas vezes, 
Chiara se refer iu ao seu “Esposo Abandonado” tanto em cartas como em outros textos. Em 1949, ela 

escreveu um poema, que depois se tornou uma oração rezada pelos membros do Movimento: “Tenho 

um só esposo sobre a Terra, Jesus abandonado […] Irei pelo mundo buscando -o em cada instante da 

minha vida”; em 1984a, escreveu o livro “L’unità e Gesù Abbandonato” e em 2000, “O Grito,” cuja 

dedicatória contém as seguintes palavras: “A Jesus Abandonado como uma carta de Amor.” Nesse livro, ela 

relata a sua adesão e vivência com o Abandonado e conclui citando o filosofo belga Jacques Leclercq: “No teu 

dia meu Deus, caminharei em tua direção [...] e com meu sonho mais desvairado: levar para ti o mundo em meus 

braços” (LUBICH, 2000, p. 128). 
70 Trata de questões humanas e espirituais. 
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Chiara ministrava aulas particulares para algumas das jovens da Ordem Terceira e, aos 

poucos, explicava para elas sua decisão de consagrar-se a Deus. Juntamente com essas alunas 

e outras companheiras, em meio à destruição provocada pela guerra, fez a descoberta de Deus 

como o “TUDO” de suas vidas, o único "Ideal”
71

 que nenhuma bomba poderia demolir.  

A casa de Chiara foi destruída em um bombardeio do dia 13 de maio de 1944 e, como 

não havia mais condições de ser habitada; durante a noite, toda família se refugiou no bosque 

Gocciadoro
72

, que ficava nas proximidades do local onde morava, para, na manhã seguinte, 

tomar a direção de Centa, um pequeno povoado nas montanhas do Trentino. Contudo, uma 

das promessas que Chiara fez no dia de sua consagração a Deus, era a de não abandonar o 

pequeno grupo de jovens que estava surgindo ao seu redor. Mas o que fazer? Ela amava muito 

seus familiares e não queria separar-se deles naquela situação tão crítica, principalmente 

porque ela ajudava financeiramente os pais. Lembrou-se de uma frase que aprendeu na escola: 

“O amor tudo vence!” (LUBICH, 1991a, p. 44)
73

. E venceria também aquele momento difícil. 

Conversou com seus familiares, o pai entendeu sua decisão e a abençoou. Assim, viu-os partir 

para as montanhas e permaneceu na cidade semidestruída, para cuidar dos pobres, mutilados, 

sem teto, doentes e vítimas da Guerra: “As ruas estavam vazias, as árvores arrancadas, tudo 

revirado. Fui procurar pelas minhas companheiras, para ver se ainda estavam vivas. 

Encontrei-as todas salvas” (LUBICH, 1991a, p. 47).  

O pequeno grupo de jovens, sempre com o apoio dos Frades Capuchinhos, começou a 

morar em um pequeno apartamento na Praça Cappuccini nº. 2. Esse local foi considerado o 

primeiro focolare, uma casa onde conviviam pessoas consagradas a Deus, segundo o modelo 

da Sagrada Família, como na inspiração tida em Loreto. Elas liam e aprofundavam as palavras 

do Evangelho e ajudavam a muitos que precisavam de roupas, remédios, comida. Por conta 

disso, aquela casa começou a ser chamada de Focolare. Não era um convento ou mosteiro; na 

Itália, o termo focolare é muito utilizado quando se faz alusão ao local mais quente da casa, 

onde geralmente ficava a lareira e onde a família se reunia para se aquecer. No caso do 

Movimento iniciado por Chiara, as pessoas se encontravam naquela casa e eram envolvidas, 

pela perspectiva da fraternidade, unidade e solidariedade, e disso vinha a luz e o calor.  

                                                
71 Palavra usada desde os primórdios do Movimento para designar Deus e, mais concretamente, todo o conjunto 

da espiritualidade que teve sua origem justamente na escolha de Deus como ideal de vida (LUBICH, 1993, p. 

186). 
72 Atualmente um Parque, com uma grande clareira em meio às árvores, onde famílias, grupos e casais 

aproveitam para fazer piquenique e outros momentos de lazer.  
73 Omnia vincit amor et nos cedamus amori ("O amor vence tudo, nós também cedemos ao amor") é uma frase 

latina de Publio Virgilio Marone (Bucoliche X, 69), ou simplesmente Virgilio, poeta romano (70-19 a.C.). 
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Àquele primeiro grupo, juntaram-se outras jovens, homens, famílias, sacerdotes, 

políticos e, mesmo com o fim da Segunda Guerra, o espírito de solidariedade permaneceu 

vivo e era sempre acompanhado pelos Franciscanos. Chiara dizia que eles faziam parte de 

uma “escola de fogo”
74

, porque estudavam e eram formados pelas Palavras do Evangelho.  

Segundo Zani (2010), em 1947, já estava claro para os Padres Capuchinhos que aquele 

grupo ao redor de Chiara vivia uma espiritualidade nova na Igreja, diferente dos franciscanos.  

Isso desagradava algumas pessoas da sociedade e membros da Igreja que achavam que 

aquelas moças eram revolucionárias exaltadas e começaram a fazer oposições às ideias de 

Chiara e também, por conta da ênfase na unidade, diziam que eram comunistas. 

Algumas dificuldades surgiram nesse processo de aceitação e isso caracteriza o que 

Bourdieu chama de luta pelo espaço no campo. A Igreja Católica e seus Movimentos em 

Trento tinham um posto estabelecido e apareceu Chiara, que anteriormente apenas fazia parte 

de uma Associação, mas agora era uma mulher, com um grupo de outras mulheres ao seu 

redor que defendiam um espaço.  

 

Na medida em que consegue impor o reconhecimento de seu monopólio 

(extra ecclesiam salus) e também porque pretende perpetuar-se, a Igreja 
tende a impedir de maneira mais ou menos rigorosa a entrada no mercado de 

novas empresas de salvação (como por exemplo, as seitas e todas as formas 

de comunidade religiosas independentes), bem como a busca individual de 

salvação (por exemplo, através do ascetismo, da contemplação e da orgia). 
Ademais, a Igreja visa conquistar ou preservar um monopólio mais ou 

menos total de um capital de graça institucional ou sacramental (do qual é 

depositária por delegação e que constitui um objeto de troca com os leigos e 
um instrumento de poder sobre os mesmos) pelo controle do acesso aos 

meios de produção, de reprodução e de distribuição dos bens de salvação (ou 

seja, assegurando a manutenção da ordem no interior do corpo de 
especialistas) e pela delegação ao corpo de sacerdotes (funcionários do culto 

intercambiáveis e, portanto, substituíveis do culto do ponto de vista do 

capital religioso) do monopólio da distribuição institucional ou sacramental 

e, ao mesmo tempo, de uma autoridade (ou uma graça) de função (ou de 
instituição) (BOURDIEU, 2005, p. 58). 

 

Dessa forma, visando a preservar o capital da graça institucional, a Igreja Católica 

iniciou uma série de análises sobre o Movimento. Esse processo teve várias fases. Em alguns 

momentos, Chiara foi aconselhada a manter-se em silêncio, a não falar publicamente, mas 

depois o Bispo de Trento, Mons. Carlo De Ferrari, deu a primeira aprovação diocesana 

através de uma carta.  

                                                
74 Esse termo, “Escola de Fogo”, tornou-se o modelo de todas as atividades e centros de formação do Movimento 

dos Focolares.  
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Ainda na década de 40 do século XX, ela começou a divulgar o Movimento em Roma, 

cidade histórica e universal, e, na década de 50, o Movimento começou a ser estudado pela 

Santa Sé. Chiara foi chamada a depor várias vezes no Santo Ofício durante mais de 10 anos. 

Segundo Folorani (2012a), os interrogatórios secretos eram motivo de sofrimento para Chiara, 

habituada a partilhar alegrias e dores com as pessoas próximas e, naquele período, não podia 

falar sobre o assunto. No entanto, as investigações possibilitaram-lhe construir fecundos 

relacionamentos com políticos italianos
75

 e autoridades da Igreja
76

. Assim, se por um lado 

existiam as acusações; por outro lado, ela ganhava credibilidade no campo social e católico.  

Sobre essas lutas pelo reconhecimento, Bourdieu afirma que:  

 
As lutas pelo reconhecimento são uma dimensão fundamental da vida social 

e de que nelas está em jogo a acumulação de uma forma particular de capital, 

a honra no sentido da reputação, de prestígio, havendo, portanto, uma lógica 
específica da acumulação do capital simbólico, como capital fundado no 

conhecimento e no reconhecimento (BOURDIEU, 1989, p. 35-36). 

 

Chiara possuía um percentual de capital cultural e simbólico, em virtude de sua 

formação no Magistral e em decorrência das atividades desenvolvidas na Igreja. A 

proximidade com pessoas influentes na política e no campo eclesial fez aumentar ainda mais 

seu capital social e religioso. O Movimento iniciado por Chiara não possui um distintivo ou 

uma veste específica que possa identificar ou simbolizar sua atuação.  Para ela, o único 

distintivo do membro dos Focolares deveria ser o amor, o empenho pela unidade e o espírito 

de solidariedade, conforme o Evangelho de João: “nisto todos conhecerão que sois meus 

discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros” (Jo 13,35).  

Ao longo do período de estudos sobre o Movimento, de acordo com Folonari (2012a), 

Chiara era proibida de falar sobre o que acontecia nos interrogatórios, mas tinha em mente a 

frase de Jesus: “Quem vos escuta, a Mim escuta” (Lc 10,15) e “seu amor pela Igreja era 

motivo de conversão para nós, que não entendíamos porque a Igreja se comportava assim tão 

severamente” (FOLONARI 2012a, p.96). 

 Em 1964, com as mudanças advindas do Concílio Vaticano II, o Movimento recebeu 

aprovação eclesial por decreto do Papa Paulo VI e, em 29 de junho de 1990, finalmente teve a 

aprovação definitiva dos Estatutos por João Paulo II (LUBICH, 1991a, p.80)
77

.  

                                                
75 Igino Giordani, deputado; Alcide De Gasperi, primeiro Presidente do Conselho da Itália Republicana. 
76 Dentre outros, Cardeal Giovanni Battista Montini, posteriormente, Papa Paulo VI. 
77 Na realidade, a primeira aprovação pontifícia do Estatuto dos Focolarinos foi concedida pelo Papa João XXIII 

a 23 de março de 1962, só para o sexo masculino. Em 1963, foi aprovada também a sessão feminina, porque o 

Código de Direito Canónico vigente não previa associações mistas de fiéis leigos. Para Chiara, segundo Folonari 
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 Bourdieu (2005) explica esse processo, de avaliações e investigações eclesiásticas ao 

discorrer sobre monopolização da gestão dos bens da salvação, dos cuidados e necessidades 

de conservação que têm os detentores desses bens, no campo já estabelecido. 

 

O capital de autoridade propriamente religiosa de que dispõe uma instância 

religiosa depende da força material e simbólica dos grupos ou classes que ela 

pode mobilizar oferecendo-lhes bens e serviços capazes de satisfazer seus 
interesses religiosos, sendo que a natureza destes bens e serviços depende, 

por sua vez, do capital de autoridade religiosa de que dispõe levando-se em 

conta a mediação operada pela posição da instância produtora na estrutura do 

campo religioso (BOURDIEU, 2005, p. 58). 

 

Os entraves aconteciam, Chiara obedecia a Igreja; em contrapartida, isso não a 

impedia de se comunicar, por meio de cartas, com as pessoas que havia conhecido 

anteriormente. E, cada vez mais, começaram a chegar convites de padres para ela falar sobre o 

Evangelho, sobre a unidade e sobre o Amor de Deus em diferentes cidades. 

Já desde 1949, muitas pessoas começaram a se encontrar anualmente com Chiara, 

durante o verão, para passar um período de férias juntos nas montanhas e aprofundar aquela 

espiritualidade que estava surgindo. Esses encontros foram chamados de “Mariápolis
78

” e, 

inicialmente, duravam dois meses.  

Pessoas de diversas idades e categorias sociais iam a Vale di Primiero, nas montanhas 

Dolomitas. Formavam-se ali pequenos acampamentos, que eram como pequenas cidadezinhas 

temporárias. Chiara começou a pensar em transformar de alguma maneira aquela experiência 

inicial em algo permanente.  

Também sua família participava desses momentos. Os pais de Chiara que, no período 

da Guerra, refugiaram-se nas montanhas de Centa, um local distante, na década de 50 do 

século XX, retornaram para Trento e, segundo Folonari (2012a), moravam em um 

apartamento na Rua Marco Apuleio, ao lado da casa onde habitavam as focolarinas. Depois, 

Chiara, que já morava em Roma, convidou-os a transferirem-se para lá, para tê-los por perto. 

“Naquela ocasião me mandou apanhá-los de carro em Trento. Em Roma habitaram num 

                                                                                                                                                   
(2012a), éramos como dois troncos separados, não era o Movimento da unidade que ela sonhava, mas o ponto 

positivo é que havíamos sido aprovados. 
78

 A palavra Mariápolis quer dizer Cidade de Maria. A finalidade das Mariápolis é construir aquele esboço de 

sociedade permeada pela prática do Mandamento Novo de Jesus (Amai-vos uns aos outros; Jo 15,17) na 

sociedade (LUBICH, 1993, p.187). Atualmente, esses encontros continuam acontecendo e duram vários dias. 

Geralmente são realizados em período de férias em praticamente todas as regiões do mundo. Nessa “cidade de 

Maria” temporária, seus habitantes procuram, através de uma convivência de amor recíproco, traçar metas para 

construir uma sociedade renovada, tendo como base o amor e o Evangelho. 
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apartamento em Via Valnerina, nº. 58, dois andares abaixo do apartamento onde Chiara 

morava” (FOLONARI, 2012a, p. 39).  

 

Figura 27: Chiara e Gino em Vale di Primiero 

  
Fonte: KLANN et al. Chiara Simplesmente. São Paulo: Cidade Nova, 2009, p. 49. 

 

As marcas e os registros desses momentos nas montanhas podem ser encontrados nas 

fotografias e nos escritos de Chiara. Constatam-se também evidências do relacionamento que 

Chiara mantinha com os pais. Mesmo quando estiveram distantes, ela se fazia presente na 

família por meio de cartas e depois os conservou próximos das casas “focolare”. Isso faz 

pensar em sua experiência, quando Professora da Obra Seráfica, que levava os alunos para 

perto de sua família e também o quanto isso se assemelha às ideias de família concebidas por 

Dom Bosco. Chiara, apesar de não morar mais com os pais, desejava-os vizinhos – esta 

atitude possibilita supor que seria tanto para ampará-los na velhice, quanto para simbolizar a 

família, como força, afeto e acolhida, tal como era idealizada na visão da casinha da Basílica 

de Loreto. 

Quanto à ideia de uma Mariápolis que não terminasse após os dois meses de férias, 

certa vez, juntamente com algumas de suas companheiras, estava na Suíça e, durante um 

passeio, no alto de uma colina, olhou a Abadia de Einsiedeln, uma Abadia Beneditina: a 

Igreja, bem no centro, as casas, os campos onde os monges rezam, trabalham e estudam: “foi 

em Einsiedeln que entendi que no Movimento deveria surgir uma cidade, que não seria 

formada por uma abadia ou de hotéis, mas de casas, locais de trabalho, escolas, como uma 

cidade qualquer” (LUBICH, março de 1967). Essa cidade deveria ser o esboço da sociedade 

renovada pelo Ideal da unidade e poderia conter todos os elementos de uma cidade moderna. 
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Uma pequena amostra de sociedade nova, de um mundo unido, para que se pudesse ver como 

seria o mundo se todos procurassem viver a lei do amor.  

Esse desejo se tornou realidade. Em 1964, começaram as construções em Loppiano, a 

primeira cidadezinha do Movimento, localizada em Incisa in Val d’Arno, Itália, depois foi a 

vez da Mariápolis Santa Maria, em Igarassu, Pernambuco, no Brasil. Atualmente, são mais de 

trinta cidadezinhas em todo o mundo, cada uma com características próprias, de acordo com o 

país ou a região onde estão localizadas. A Mariápolis de Ottmaring, na Alemanha, testemunha 

a unidade e o diálogo ecumênico através da convivência entre católicos e luteranos; a de 

Tagaytay (Manila), nas Filipinas, enfatiza o diálogo inter-religioso; em Fontem, na República 

dos Camarões, o testemunho é, sobretudo, através do campo da saúde, em que médicos e 

outros profissionais dessa área se dedicam aos cuidados com o povo bangwa, atingido por 

muitas doenças e com alto índice de mortalidade infantil. No Brasil, em resposta aos 

problemas sociais, são três as Mariápolis: “Ginetta”, em Vargem Grande Paulista-SP, “Santa 

Maria”, em Igarassu-PE e “Glória”, em Benevides-PA. 

A cronologia do Movimento dos Focolares, em síntese, apresenta os seguintes marcos: 

iniciou-se em 1943, em Trento, e logo depois, por toda Europa, em 1948, chegou a Roma. A 

partir de 1959, expandiu-se para a América Latina e América do Norte (em 1959, chegou ao 

Brasil), em 1966, foi para a África e Ásia e, em 1967, chegou à Austrália. Ainda nesta década, 

começaram os diálogos ecumênicos pós-Concílio Vaticano II e teve início a construção das 

primeiras cidadezinhas do Movimento, as Mariápolis Permanentes. Na década de 70 do 

século XX, aconteceu o primeiro festival dos jovens dos Focolares em Loppiano
79

 e não 

obstante a cortina de ferro, o Movimento conseguiu entrar nesses países através de médicos 

inscritos para servir a população. Em 1977, Chiara recebeu em Londres o Prêmio Templeton, 

para o progresso da religião.  

Atualmente, o Movimento dos Focolares se organiza em vários segmentos nos 

diferentes âmbitos sociais, tais como: Humanidade Nova
80

, Famílias Novas
81

, Jovens por um 

Mundo Unido
82

, Geração Nova (gen – jovens)
83

, Voluntários
84

, Aderentes
85

, além de atingir o 

                                                
79 Com a participação ativa de Heleno de Oliveira, focolarino nordestino, poeta e professor de Literatura. 
80 Ramificação de amplo alcance do Movimento dos Focolares que propõe a renovação das estruturas e setores 

da sociedade conforme os princípios evangélicos, dando particular ênfase à unidade (LUBICH, 1993, p.188). 
81

 Ramificação de amplo alcance do Movimento dos Focolares que se dedica ao âmbito da família e de seus 

problemas específicos (LUBICH, 1993, p.188). 
82 Ramificação de amplo alcance do Movimento dos Focolares que envolve jovens cristãos, católicos e não-

católicos, de várias religiões e culturas (LUBICH, 1993, p.187). 
83 São os jovens que, partilhando a espiritualidade do Movimento, decidem a comprometer-se radicalmente 

(LUBICH, 1993, p.185). 

http://www.focolare.org/br/umnuova_pt.html
http://www.focolare.org/br/fnuove_pt.html
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mundo eclesial com o movimento sacerdotal, paroquial, dos religiosos e das religiosas. Os 

focolarinos são pessoas leigas, consagradas e que fazem os três votos. Em alguns casos, são 

casados
86

 e assumem o compromisso de viver integralmente a espiritualidade da unidade, 

dedicando a vida totalmente a Deus.  

 Pelo trabalho desenvolvido por Chiara e pelo Movimento dos Focolares, visando a 

difundir essa cultura da fraternidade, amor e unidade no mundo inteiro, ela já recebeu de 

diversas instituições inúmeros reconhecimentos. Depois de resistir por vários anos a 

homenagens, começou a aceitá-las, vendo nesses prêmios e honrarias um desígnio de Deus, 

para difundir em todo o mundo o Evangelho e a sua revolução (FARO, 1998, p.20). Dentre 

estas condecorações e homenagens, recebeu o doutorado honoris causa em Pedagogia
87

, pela 

Universidade Católica da América, em Washington (2000). Este doutorado foi um 

reconhecimento pela contribuição do Movimento à formação da pessoa e da sociedade no 

campo da educação. Ela não elaborou um método de ensino, mas seu exemplo e sua maneira 

de ensinar inspiram educadores de várias partes do mundo. 

 De acordo com Folonari (2012a), Chiara herdou de Trento uma profunda formação 

Católica e pedagógica. A cidade que, no século XVI, sediou o 19º Concílio Ecumênico 

carrega as marcas da religiosidade, como pode ser observado na figura 28. 

 Chiara foi moldada por um habitus católico e pedagógico e, apesar de não ter 

planejado a fundação de um Movimento, com todas as características que os Focolares 

possuem, este nasceu como uma consequência da sua vida imbuída do catolicismo e da 

pedagogia: “Penso que por esta sua capacidade educativa Deus a tenha escolhido como 

fundadora de um movimento como este, Chiara explica os seus temas de maneira que todos 

lhe entendem” (FOLONARI, 2012a, p. 32). Possivelmente, ela internalizou o “ser professora” 

de tal maneira que, mesmo fora do ambiente escolar, seu agir era permeado de preocupação 

com a formação das pessoas.  

 Quando entrevistei Folonari (2012b), em dado momento, confidenciou-me: “Chiara 

poderia ter escolhido qualquer profissão, mas escolheu ser professora e isso fez com que 

adquirisse métodos e técnicas para difundir o Movimento em todas as partes do mundo”.  

 

  

                                                                                                                                                   
84

 Membros adultos do Movimento que “voluntariamente” (isto é, sem um compromisso formal de especial 

consagração) se comprometem de modo total na realização de seus objetivos, atuando em meio à sociedade. São 

os principais animadores do Movimento “Humanidade Nova” (LUBICH, 1993, p.190). 
85 Pessoas que aderem à espiritualidade do Movimento sem se engajarem formalmente nas suas estruturas. 
86 O voto de castidade dos casados é a fidelidade ao matrimônio. 
87 Mais detalhes sobre esse Doutorado serão apresentados na seção 4. 

http://www.focolare.org/br/sacerdoti_pt.html
http://www.focolare.org/br/mpn0_pt.html
http://www.focolare.org/br/religiosi_pt.html
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Figura 28: Trento, cidade onde tudo começou 
 

 
Fonte: FRANCHINI, Nicoletta. Il Trentino. Trento: euroedit, SD, p. 109. 

  

 Para uma descrição visual mais ampla, no mapa da página 86, é possível verificar 

alguns lugares por onde Chiara passou, as distâncias e as proximidades. Trento é banhada 

pelo rio Adige, o segundo maior rio da Itália. As letras “A”, “B”, “H” e “P” significam 

respectivamente: o Palazzo Geremia, que é a Prefeitura da cidade; a praça da paz, onde desde 

2001, após a queda das Torres Gêmeas em Nova York, alunos das várias escolas realizam 
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manifestações junto às estátuas de dois personagens infantis, criados por Walter Kostner
88

; os 

hospitais e, por fim, o “P” de parcheggio em italiano, sinaliza os diversos locais de 

estacionamentos públicos espalhados pela cidade. 

Alguns números mais significativos
89

:  

 

1- Casa onde nasceu e onde morou até 1931 

2- Igreja onde foi batizada 

3- Escola Elementar Gioseppe Verdi 

4- Instituto Nossa Senhora Menina 

7- Via Gocciadoro, casa onde os Lubich habitaram de 34 a 44 

8- Instituto Magistral Antonio Rosmini 

11- Acesso ao local onde fez a Consagração 

12- Androne, perto de onde Chiara morou entre 1932 e 1933, e o local que visitava para 

ajudar aos pobres 

14- Bosque Gocciadoro, onde se refugiou no bombardeio de 13 de maio de 1944 

17- Piazza Cappuccini, primeira casa focolare. 

18- Um dos refúgios, para onde fugiam durante a Guerra, localizado em uma gruta no 

bosque Gocciadoro 

20- Outro local onde se refugiavam dos bombardeios, em um subterrâneo na casa de 

Natália, a primeira jovem que se consagrou após Chiara. 

 

 

 

                                                
88 Artista e desenhista do Movimento dos Focolares. 
89 O mapa é parte de um folder com informações turísticas e aspectos biográficos de Chiara. Foi confeccionado 

pela prefeitura e empresa de turismo de Trento, em colaboração ao Movimento Focolares e é distribuído aos 

visitantes da cidade. 
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Figura 29: Mapa de Trento 
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3  LÁPIS, PAPEL, TINTAS E CANETAS: CHIARA E SUA ESCRITA EPISTOLAR 

 

 
Uma carta, na realidade, transcende, por sua própria 

materialidade, a “vontade” de quem a escreveu (já que 
poderá ter diversas apropriações por parte de quem as 

leu) e passa a circular em uma “área” que pode escapar – 

inteira ou parcialmente – do universo do remetente. Além 
do que, segundo sua “vigência histórica”, poderá ser lida 

em tempo (s) e cultura (s) inteiramente insuspeitados no 

momento de sua produção/leitura “originais” (NEVES, 
1988). 

 

 

O exercício da escrita epistolar de Chiara teve início em Trento. Contudo, 

provavelmente, ela não imaginava que suas cartas a pessoas de um dado local, anos depois, 

atingiriam uma circulação mundial e se tornariam objeto de estudo.  

Percorrendo sua trajetória, os primeiros registros epistolares localizados estão entre o 

final da década de 30 do século XX e a década de 40. São cartas a familiares, amigos, colegas 

de trabalho, alunas, padres, freiras e a grupos de pessoas. Não foi possível contato direto com 

os manuscritos, visto que, como o Centro Chiara Lubich iniciou um trabalho de 

recolhimento
90

 desses documentos e está ainda na fase de catalogação, transcrição, 

constatação da veracidade da caligrafia e conservação permanente, o acesso está limitado aos 

colaboradores do arquivo. Neste sentido, minha análise ficou restrita ao trabalho com as cartas 

já publicadas e com as narrativas em documentários e em entrevistas.  

Não pude identificar quando exatamente Chiara escreveu sua primeira carta, mas 

percebi que esta era uma prática estimulada nas escolas de Trento. Olhando o Annuario do 

ano escolar 1927-1928, de um dos locais onde ela estudou, “a Scuola N. E P. Bronzetti”, 

encontrei um relatório organizado pela Professora de Literatura, Elena Henrisch, com cartas e 

versos inéditos do poeta Vincenzo Monti ao amigo Clementino Vannetti. Na introdução, a 

autora enfatiza que esse é um assunto que pode exercitar a curiosidade e favorecer a fantasia. 

Segundo ela: 

 
De fato, quando ouvimos falar sobre relatório epistolar, pensamos quase 

sempre em uma bela moça, conhecida somente por meio de uma série de 
cartas misteriosas e perfumadas com um perfume sutil e bom de sua alma; e 

                                                
90

 O Centro Chiara Lubich tem solicitado de vários modos os registros epistolares de Chiara, inclusive por meio 

da seguinte mensagem no site: “Muitas pessoas, em muitos lugares, se encontraram com Chiara. Ficaríamos 

agradecidos a todos aqueles que nos mandarem recordações, documentos inéditos, fotos... Pedimos a gentileza 

de inserir uma breve descrição do que nos enviam e, se for possível, uma indicação sobre onde se encontra o 

material original. Obrigado” (http://www.centrochiaralubich.org/pt). 
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nossa fantasia não se cansa de imaginar os amores platônicos exalados em 

versos suaves, em expressões de adoração por uma amante sonhada e nunca 

vista, por uma mulher que fascina e atormenta de longe, com a profundidade 
do espírito, como atrairia de perto com a beleza de seu vulto. [...] A mim dói 

o coração não poder tratar de um assunto sugestivo como esse. As mulheres 

não entrarão neste meu trabalho, se tiver que nomear alguma, deverei fazer 

rapidamente para que o seu brilho e prazer não me distraiam e afugentem do 
assunto que quero tratar. Desta vez, não tem a mulher, mas não faltará o 

poeta (V Annuario della Scuola Complementare “N. E P. Bronzetti” di 

Trento, 1928, p. 3, tradução nossa).  

 

Vincenzo Monti era poeta, escritor e dramaturgo italiano, viveu no século XVIII. Seu 

encantamento pela poesia fez com que mantivesse um intercâmbio epistolar com Clementino 

Vannetti, que era ligado ao gênero literário. A organizadora da análise se lamenta por não ter 

conseguido acesso a todas as correspondências trocadas entre os amigos.  

 
Dói-me de não poder colocar em evidência como gostaria os rostos dos dois 

amigos, porque só pude ler as cartas de Monti, as de Vannetti parece que 

foram todas perdidas. Depois de muitas pesquisas, só consegui encontrar o 
rascunho da primeira carta escrita por Vanneti ao amigo (Vº Annuario della 

Scuola Complementare “N. E P. Bronzetti” di Trento, 1928, p. 3, tradução 

nossa). 

 

A justificativa da autora e o conteúdo do relatório fazem pensar no olhar e na 

valorização nutridos pelo intercâmbio epistolar já no início do século XX. Ela diz ter 

procurado as correspondências. Teria uma intenção histórica ou meramente literária? O que 

na verdade queria mostrar aos alunos e aos seus pares da Scuola Bronzetti? Escrever sobre 

epistolários parecia uma atividade constante dos Annuarios dessa Escola. No ano escolar 

1929-1930, o impresso publicou uma análise sobre 60 cartas de Giovanni de Pretis, ex-

deputado de Trento, à sua mulher Leopoldina Avancini que habitava em Levico, uma pequena 

cidade da região do Trentino.  

A correspondência era uma das práticas de comunicação possíveis e muito utilizada 

numa época anterior ao telefone, ao e-mail e aos meios de comunicação modernos e, por isso, 

é provável que os epistolários cujo conteúdo apresentasse uma mensagem relevante tornavam-

se públicos, visando a incentivar este tipo de escrita.  

A pesquisa e o trabalho com cartas requerem competência, sensibilidade e disposição 

do pesquisador. Muitas correspondências são encontradas empoeiradas em arquivos, ou 

guardadas em pastas classificadoras, pastas de papelão, pacotilhas fechadas e etiquetadas, 

caixas, baús, ou até mesmo em envelopes amarelados achados em meio a páginas de livros, 

agendas ou gavetas. Isso não é diferente com relação às cartas de Chiara, segundo Folonari 

(2012c), responsável pelo arquivo do CCL, eles têm conseguido recuperar muitas cartas 
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obtidas em lugares como esses, mas ainda não possuem dados precisos sobre a quantidade de 

correspondências enviadas e recebidas por Chiara.  

 

Não saberei dizer, até porque Chiara nos primeiros tempos redigiu muitas 

cartas sem deixar cópia. No Centro Chiara Lubich nos chegam tantas que 

não conhecíamos. Recentemente uma senhora de mais de oitenta anos, 
fazendo uma mudança, encontrou no fundo de um baú uma dezena de cartas 

que não imaginava mais ter. [...] Em total, a correspondência de e com 

Chiara supera um milhão de cartas (FOLONARI, 2012a, p.83, tradução 
nossa). 

 

Investigar tamanho epistolário requer tempo e espaço, maiores que aqueles que 

comportam uma tese de doutorado, por isso foi necessário delimitar marcos temporais. Nesta 

seção, a intenção é mostrar os usos e as formas de apresentação da escrita epistolar de Chiara, 

não tanto com o objetivo de analisar o conteúdo, mas buscando expor a intensidade, a 

continuidade e seu modo de escrever, seja a uma única pessoa, seja a pequenos grupos. Para 

isso, tomei como fonte alguns livros, revistas e um documentário em DVD, onde existem 

registros de suas correspondências.  

 

 

3.1 TE ESCREVEREI...  

 

Provavelmente o número de cartas escritas por Chiara nas décadas de 30 e 40 do 

século XX é bem maior que o relatado nesta Tese, mas, na impossibilidade de acesso a todas 

as correspondências, a narrativa limita-se aos dados disponíveis
91

.   

A metodologia utilizada constará da descrição dos suportes onde a carta está publicada 

e de uma pequena síntese seguida por comentários. Também apresentarei depoimentos de 

pessoas que conviveram com Chiara e possuem algum tipo de história relacionada à sua 

prática epistolar. Por último, mostrarei de modo mais detalhado as cartas de seu epistolário 

(1943 a 1949). A intenção é salientar a continuidade das correspondências individuais, 

passando àquelas para serem lidas em pequenos grupos, até chegar às cartas escritas para a 

leitura na conferência telefônica, cujos destinatários são pessoas de várias partes do mundo.   

Alguns registros da escrita epistolar de Chiara estão disponíveis em mídia digital. Em 

“La nostra storia con Chiara”, um documentário organizado por membros do Movimento 

dos Focolares da região dos Castelos Romanos, encontrei a narrativa de duas cartas escritas 

                                                
91 Os critérios de seleção e escolha foram explicitados na seção 1. 
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no início do Movimento. Uma, que ela redigiu em 1947, em Fiera di Primiero, na região do 

Trentino Alto Ádige e a outra de 1948, em Trento. São cartas dirigidas às pessoas de Agnani, 

cidade da Província de Frosinone na região do Lázio, próximo a Roma. Na carta de 1947, que 

será apresentada na sequência das cartas publicadas no epistolário, destaco duas observações: 

na primeira, Chiara diz que em poucos dias elas se conhecerão pessoalmente e que ficou feliz 

em escrever-lhes no primeiro sábado do mês. Chiara sublinha o dia da escrita; a Igreja 

Católica nos dias de sábado; reverencia Maria, a mãe de Jesus; é provável que, como ainda 

não conhecia pessoalmente seus destinatários, Chiara procurou direcioná-los a Maria, 

ressaltando Suas virtudes. A outra observação é quanto a um pedido de desculpas por ter 

escrito a lápis e a justificativa de que estava nas montanhas. Investigando o porquê do lápis, 

constatei que os tipos de canetas existentes na década de 40 do século XX eram canetas 

tinteiros e, em locais de elevada altitude, não funcionavam com eficácia. Além disso, eram 

caras e precisavam ser recarregadas; portanto, usar o lápis era mais prático. 

A carta de 1948 não está inserida no epistolário que apresento a seguir, assim a 

descreverei de modo mais detalhado. Desta vez, Chiara já conhecia as destinatárias e mostrou 

sinais de reciprocidade na comunicação. Ela disse ter recebido uma carta de Carmolina com 

várias notícias, diz que é sempre viva no seu coração a lembrança deles em Trento e sugere 

diversos métodos que devem utilizar para conquistar outras pessoas para “aquela obra de 

Deus”. Diz também que Jesus se alegra com as aquisições já realizadas, mas depois escreveu 

de maneira incisiva:  

 
Não me digam que as pessoas de Agnani são duras, que vocês não têm dotes 
necessários, que não têm tempo, etc... Não é verdade. O amor vence tudo! 

[...] E nós muitas vezes acreditamos que o amor a Deus significa somente 

fazer horas de adoração, frequentar ambientes religiosos, rezar longamente, 

etc... A religião não é apenas isto. É procurar a ovelha perdida, é fazer-se 
tudo para todos. É amar praticamente, docemente, fortemente, todas as almas 

que estão ao nosso lado como a própria, e desejar para eles aquilo que 

desejamos para nós. É estar circundadas por uma infinidade de corações que 
esperam do nosso aquela palavra que dá vida (LUBICH, 1948, mimeo). 

 

A escrita de Chiara faz pensar nas recomendações do Apóstolo Paulo às primeiras 

comunidades cristãs: ele advertia, corrigia, era taxativo e orientava. No capítulo 4, versículo 

14 da primeira carta aos Coríntios, o Apóstolo diz: “Não vos escrevo estas coisas para vos 

envergonhar, mas para vos advertir, como filhos muito amados”. E ainda na segunda carta aos 

Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15: “Tende ânimo irmãos, e conservai as tradições que 

aprendestes, quer pela pregação quer por cartas”. Chiara tinha plena confiança que possuía um 
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carisma doado por Deus e isso lhe possibilitava um capital simbólico capaz de fazer 

orientações e sugestões, semelhante às que o Apóstolo fazia, tanto para suas alunas como às 

primeiras comunidades do Movimento. 

Isso se verifica também em suas cartas publicadas nas revistas Città Nuova. Além dos 

bilhetes para Piera Folgheraiter, já mostrados na segunda seção desta Tese, encontrei uma 

cartinha endereçada às suas ex-alunas de Castello. 

 

Trento, 2 janeiro de 1942. 
Caríssima Dolores é tua ex-professora que te escreve, aquela professora que 

pouco tempo faz, te foi encontrar. Lembra-te ainda aquilo que te contei e te 

recomendei fazer? Te escreverei ainda, você fica contente? Tu também me 
escreverás algumas vezes? Gostaria de saber antes de tudo se vocês estão 

conseguindo obter a sagrada comunhão cotidiana, ou seja, todos os dias. 

Leia esta minha cartinha às tuas companheiras e saúda cada uma por mim. 
Diga a Domenica que a recordo sempre. Diga a Oliva e Carmela que sei que 

se querem bem, que são boas, que me demonstraram isso no dia que estava 

entre vocês. Diga a Caterina que lhe quero muito bem porque sei que ela é 

muito boa e muito corajosa. 
Querei-vos bem e pensem como podeis fazer para tornar boas também 

vossas outras companheiras. 

Recordai-vos de Jesus que espera sempre vocês pequenas lá no alto, na 
igrejinha [...]. Mando-vos um belo beijo a todas. 

A vossa professora, Silvia Lubich (Rivista Citta Nuova, n. 1 gennaio 2011, 

p.39, tradução nossa). 

 

Nesta carta, não são tanto os recursos didáticos que entram em cena, como nos 

bilhetinhos para Piera, e sim o desejo da professora de corresponder-se com suas ex-alunas, 

de saber se elas estão seguindo seus conselhos e de encorajá-las a viverem unidas e assim 

conquistarem outras companheiras para Deus. Chiara escreveu a Dolores, mas citou também 

outros nomes. Essas quatro senhoras, já anciãs, encontraram-se em 2010, em Trento, por 

ocasião de um Congresso Pedagógico promovido pelo setor de educação do Movimento dos 

Focolares, a Associação EdU - EducazioneUnità
92

- e em entrevista a Donato Chiampi, um 

jornalista de Trento, falaram sobre suas memórias acerca da professora Silvia e mostraram 

algumas das cartinhas recebidas.   

Os bilhetinhos trocados entre Piera e Silvia, em 1939, e entre suas ex-alunas de 

Castello, retratam um intercâmbio epistolar centrado na escola e parece o ensaio de uma 

crescente atividade comunicativa. De acordo com Folonari (2012a), em 1942, Frei Casimiro 

Da Perarolo, um dos capuchinhos da Obra Seráfica pediu a Chiara para convidar, mediante 

cartas, algumas moças para uma reunião. Chiara não gostava de escrever a quem não 

conhecia: “Escrevi só por obediência, uma carta convite para umas 40 pessoas desconhecidas. 

                                                
92 Na quarta seção, discorrerei de modo mais específico sobre esta Associação. 
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Foi o início do intercâmbio epistolar que se tornou a primeira ligação entre as pessoas do 

Movimento que estava começando” (LUBICH, 2008a, p. 53). Possivelmente, essa sugestão 

do Frei contribuiu para ampliar os relacionamentos de Chiara e, na impossibilidade de 

encontrar a todos pessoalmente, recorria às cartas para continuar a comunicação. 

 
Foi a correspondência que sustentou o Movimento no início. Já que a nossa 

vocação específica não era assistir os doentes, os órfãos, os encarcerados, 
etc, mas aquela de converter as almas, a correspondência é o “bisturi” do 

nosso amor, junto aos colóquios para atingir este fim (LUBICH, 1999, p. 

631). 
 

Suponho que as cartas foram um dos meios de comunicação mais utilizados por 

Chiara ao longo de sua vida. Dentre os livros consultados, selecionei cinco nos quais 

encontrei registros desse instrumento comunicativo: “A aventura que começávamos”, um 

apanhado de depoimentos organizados por Claudio Mina (1977); “O Grito”, escrito por 

Chiara Lubich (2000); “Erano i tempi di guerra...” organizado por Tommaso Sorgi e Michel 

Vandeleene (2007); “Memoria e presente”, resultado da tese de doutorado de Lucia 

Abignente (2010) e “Lettere dei primi tempi”, uma publicação de 60 cartas de Chiara escritas 

entre 1943 e 1949. Este livro foi organizado por Florence Gillet e Giovanni D’Alessandro 

(2010) e apresenta comentários explicativos sobre cada carta. A leitura desses impressos 

possibilitou tanto observar a circulação das correspondências, como conhecer alguns 

depoimentos de quem as recebeu.  

Em “A aventura que começávamos”, Claudio Mina (1977) recolheu depoimentos de 

seis pessoas que estiveram com Chiara nos primeiros anos do Movimento. Selecionei três pela 

relação com a escrita epistolar e com a Profissão Docente: Elena Molignoni, Doriana 

Zamboni e Marco Tecilla.  

Elena Molignoni, jovem da Ação Católica e irmã de ex-alunos de Chiara, conheceu a 

Professora em 1938, em Castello. No depoimento a Mina (1977), Elena relatou como faziam 

quando recebiam as cartas que Chiara lhes enviava, falou sobre a intensidade da comunicação 

e o espaço de tempo entre uma carta e outra.  

 
Regressávamos correndo da montanha, no fim do dia passado a colher o 

feno, e precipitávamo-nos para ver quem chegava primeiro a perguntar se o 

carteiro tinha passado. Todas as semanas chegavam as cartas, conforme a 
Professora havia prometido, e era sempre uma grande alegria. Nos 

trancávamos num quarto e eu lia e voltava a ler aquelas palavras amigas, 

quentes e afetuosas, mas ao mesmo tempo decididas e intransigentes no 

mostrar-nos Deus como objetivo da nossa vida (MOLIGNONI apud MINA,  
1977, p. 12). 
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Elena coordenava o grupo da Ação Católica; assim, além da leitura em casa com os 

irmãos, possivelmente lia as cartas também para outras pessoas. No entanto, nesse período, 

começaram os rumores do início da guerra. Consoante Molignoni (1977), ela chegou a sugerir 

a Chiara que fosse refugiar-se em Val di Sole, pois ali estaria segura. Mas a Professora 

decidiu permanecer em Trento, mesmo em meio aos bombardeios.  

Com a guerra, como aquele era um local de difícil acesso, apesar de continuarem 

sendo enviadas, as correspondências passaram a ser trocadas em menor frequência.  

Segundo Molignoni (1977), 

 

A guerra fez com que muitas preocupações invadissem a nossa aldeia. Mais 

espaçados, a cada dois ou três meses continuavam a chegar-me as cartas da 
senhorinha. [...] Passaram-se dois ou três anos, estremeci de alegria quando 

me entregaram uma grossa carta com “aquela” caligrafia... Li velozmente. 

Naquelas páginas havia algo de novo, qualquer coisa que me pareceu 

extraordinariamente grande. Pareceu-me o início de uma história 
maravilhosa que, se eu quisesse, poderia começar para mim também. [...] 

Não tinha ainda acabado de ler as últimas linhas e traçava já a resposta com 

palavras que me vinham límpidas e seguras da alma. Aquele caminho era 
também o meu e pouco tempo depois deixei Val di Sole e fui ao encontro de 

Chiara (MOLIGNONI apud MINA, 1977, p. 14). 

 

De acordo com Giordani (2007), nestas cartas, Chiara ensinava a fazer meditação, a 

cultivar a pureza, a fortaleza e a servir ao próximo. No intervalo de tempo compreendido entre 

as primeiras cartas escritas logo que Chiara foi embora de Castello e essa a que se refere, 

escrita em 1944, aconteceram diversas mudanças: teve início a II Guerra Mundial, causando 

muitas mortes e ruínas; na história de Chiara, ela, que era a Professora Silvia propagandista da 

Ação Católica, em 1943, havia se tornado membro da Ordem Terceira de São Francisco, 

adotou o nome Chiara e passou a ser a responsável pelas noviças. Em 07 de dezembro de 

1943 consagrou-se inteiramente a Deus e, após a destruição de sua casa, em 13 de maio de 

1944, foi morar com outras jovens numa pequena casinha da Praça Cappuccini. Aquela carta 

fez Elena perceber que existia algo novo em Chiara e não se contentou apenas em esperar 

outras correspondências, deixou Castello e foi para Trento.  

Doriana Zamboni apud Mina (1977) morava em Trento e estudava no Istituto 

Magistral Antonio Rosmini em uma turma posterior à de Chiara. Não se interessava muito 

pelos estudos e, por conta disso, perdeu um ano. Em 2012, durante minha pesquisa na Itália, 

estive na residência de Doriana, em Rocca di Papa, e apesar da saúde frágil, recebeu-me com 

alegria e falou por mais de duas horas sobre vários aspectos da educação e da profissão 
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docente na Itália
93

. Disse também como conheceu Chiara, como era ser sua aluna, os trabalhos 

que executaram juntas e ainda, as atividades realizadas ao longo da história do Movimento. 

Segundo Zamboni (2012), quando conheceu Chiara, uma das primeiras perguntas que ela lhe 

fez foi: “Por que estais tão mal na escola”? E ela lhe respondeu:  

 

Não sei! Não gosto muito de estudar. E Chiara me disse: “mas tu amas 

aquilo que está escrito nos livros”? Eu fiquei meio embaraçada e Chiara 
continuou, “amas quem os escreveu? Como é tua disposição de pensamento 

lendo essas coisas”? Eu não aprendia porque lia sem vontade sem pensar nas 

palavras (ZAMBONI, 2012). 

 

As perguntas de Chiara fazem pensar na importância que dava aos impressos e à 

escrita; ou seja, para ela, o leitor deveria ser capaz de perceber o que estava escrito no livro, 

pensar em quem escreveu e estar atento ao modo como estava lendo e às interpretações que 

fazia. 

 

Figura 30: Doriana Zamboni durante entrevista à  

pesquisadora 

 

Foto: Maria Clara Rezende. Rocca di Papa 04 de julho de 

2012. Acervo da pesquisadora. 

                                                
93 Utilizo como fonte tanto o depoimento a Mina (1977), como a entrevista concedida à autora, em 2012. 



95 

 

 

Chiara se propôs a dar aulas particulares a Doriana para que ela pudesse se preparar 

para as avaliações no Istituto Magistral. Ela disse que aceitou não tanto porque queria estudar, 

mas pela possibilidade de estar próxima a Chiara, porque sua radicalidade em colocar em 

prática o Evangelho lhe encantava: “O primeiro exercício que fizemos juntas foi ler um livro 

de literatura italiana e depois me mandou fazer uma tradução de um texto em latim” 

(ZAMBONI, 2012). O latim fazia parte do currículo do Magistral e era uma das disciplinas 

que Doriana tinha mais dificuldades.  

Sobre essa atividade, ela relatou a Mina (1977): 

 
Era domingo, bateu à porta de minha casa uma irmãzinha da professora. 

Perguntou por mim e entregou-me um envelope fechado. O que será isso? 
Pensei. Fiquei sem ar: era o meu exercício, o primeiro exercício de latim, 

transformado num cemitério de riscos azuis e vermelhos, com uma cartinha 

da professora que dizia dentre outras coisas: “Estás de tal maneira atrasada 
que se não estudares não posso fazer nada contigo” (ZAMBONI apud Mina, 

1977, p. 29). 

 

Doriana não só aprendeu a prestar atenção ao que estava escrito nos livros, como 

também na escrita de Chiara. Estudou e conseguiu ser aprovada nos exames para o 

Magistério. Entretanto, como ser professora iniciante era sinônimo de afastar-se da cidade 

para trabalhar nas pequenas aldeias, ela preferiu ocupar-se nos negócios da família e colaborar 

com Chiara nas atividades sociais que começavam a realizar em Trento. Doriana, ao longo de 

suas atividades, utilizou as habilidades docentes de diversas maneiras – essa é outra história 

que precisa ser investigada e escrita. 

Grande parte das cartas de Chiara foi dirigida a mulheres; no entanto, os homens 

também apareceram na lista dos destinatários. Marco Tecilla nasceu em Trento e foi o 

primeiro rapaz a inserir-se no Movimento. Posteriormente, outros se juntaram a ele e surgiu a 

primeira casa focolare para o sexo masculino. Após este fato, Marco fez parte do grupo 

enviado por Chiara ao Brasil, em 1959, para iniciar as primeiras comunidades do Movimento. 

Atualmente, mora em Rocca di Papa. 

Em 2012, conversei com ele em várias ocasiões: quando o encontrava no Centro do 

Movimento e durante suas conferências no Istituto Mystici Corporis
94

, em Incisa in Val 

d’Arno, onde a cada mês, ministra aulas sobre a espiritualidade do Movimento para jovens, 

adultos, religiosos, religiosas e famílias. Geralmente, fica dois ou três dias nesta cidade e, 

quando encontra algum brasileiro, fala português com muita propriedade, possivelmente 

                                                
94 Nome da Escola de Formação de Loppiano, uma das Mariapolis permanentes do Movimento. Essa Escola 

surgiu na década de 60 do século XX com função educativa relacionada à temática teológica e espiritual. 
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como uma maneira de demonstrar sua afeição e carinho pelo Brasil, país que o recebeu no 

final da década de 50 do século XX.  

Participei de algumas aulas com Marco
95

 e, além de observar o seu método de ensino, 

sua didática, que prendia a atenção de quem o escutava, pude ouvir seu relato sobre o início 

do Movimento em Trento, no Brasil e sobre a escrita epistolar de Chiara. Dentre outros 

assuntos, Marco disse que, em 1948, quando foi chamado para o Serviço Militar, Chiara 

assegurou-lhe que escreveria regularmente para dar-lhe forças naquele ambiente difícil. Ele 

recordou uma carta onde Chiara, dentre outras coisas, dizia: “Lembre-se, Marco, que a nossa 

vida é um eterno recomeçar” (TECILLA apud PALIOTTI, 2012b, p. 24, tradução nossa). 

Tecilla (2012a) afirmou também que, no período em que morou no Brasil, todo o contato 

mantido com Chiara era por meio de cartas. 

 

Figura 31: Marco Tecilla, em Loppiano 

 

Foto: Loppiano, notizie di giovedì 31 gennaio 2013. Acervo da Pesquisadora. 

                                                
95 Utilizo como fonte o depoimento a Mina (1977), o livro que contém sua entrevista a Oreste Paliotti: La mia 

vita con Chiara. Lançado pela Editora Città Nuova em 2012b. E os dados de seus depoimentos à pesquisadora 

(2012a). 
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A adesão definitiva de Marco ao Movimento, de acordo com Tecilla (2012a), foi 

movida pela leitura de uma carta de Chiara que lhe foi entregue em mãos.  Ele não tem mais a 

carta, não se recorda sobre o destino dela.  Na época, trabalhava como mecânico na oficina da 

ferrovia de Trento e, segundo ele (2012a): “Após a queda do fascismo, o discurso que existia 

em todas as rodas sociais era o do comunismo”. Porém, não concordava com aquele tipo de 

agitação política e procurava algo mais significativo para sua vida. Nesse período, conheceu 

Chiara, em uma das reuniões com os membros da Ordem Terceira de São Francisco, e ficou 

encantado com a revolução cristã pregada por ela.  

Como era mecânico, um dos Capuchinhos assistente da Ordem Terceira lhe perguntou 

se ele teria tempo disponível para ajudar com algum serviço àquelas moças que moravam na 

Praça Cappuccini e não tinham dinheiro, porque tudo que possuíam davam aos pobres. Ele 

disse que sim e o primeiro objeto que recebeu para consertar foi um pequeno fogão elétrico. 

Ele fez o reparo e retornou diversas vezes àquela casa, porque quase todos os dias tinha 

alguma coisa para restaurar. O horário que havia disponível era sempre no início da noite; 

assim, enquanto trabalhava, escutava as pessoas conversando no momento do jantar. Ele ficou 

impressionado, porque geralmente à mesa as pessoas falam sobre trabalho, sobre problemas, 

mas ali falavam sobre como colocavam em prática o Evangelho e ele ficava cada vez mais 

encantado. Um dia, Chiara pediu-lhe para também sentar à mesa e falou para ele sobre aquele 

“Ideal” que movia a vida delas.  

 

Chiara me explicou: “Nós queremos levar ao mundo uma revolução, a 
revolução do Evangelho”. Eu conhecia o Evangelho dos sermões dos padres 

à missa, mas para mim era um livro de biblioteca. Nos outros dias ela me 

perguntava como tinha sido o meu dia e me falava sempre mais sobre Jesus 

(TECILLA, 2012a). 

 

Porém existiam as dificuldades da vida, no trabalho, na família, e ele não conseguia 

colocar em prática todos aqueles ensinamentos escutados de Chiara e isso o angustiava. Um 

domingo, segundo Marco (2012a):  

 
Fui à missa na sacristia da igreja dos Capuchinhos, porque a igreja estava 

destruída pelas bombas. No final, disse ao padre: “posso falar-lhe”? Ele me 
respondeu: “vem comigo”! E me levou em sua casa. Eu comecei a falar, mas 

tinha tanto sofrimento que eu não conseguia explicar exatamente o que 

sentia. A certo ponto, o padre pegou uma folha de papel e começou a 
escrever. Naturalmente, eu parei de falar e esperei. Ao fim, ele colocou num 

envelope e me disse: “Pegue Marco e leve para Chiara”. Eu fiquei 

desconcertado. Pensei: “venho aqui com esse sofrimento em minha alma 

procurando encontrar uma resposta, tentando sair desse sofrimento e esse 
padre me faz de carteiro”. Não entendi, mas obediente peguei a carta, desci 

as escadas do convento, toquei a campainha e Chiara abriu a porta. Ela leu a 
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carta e deu um belo sorriso, não sei o que estava escrito, nunca fiquei 

sabendo, depois ela me disse: “Bem, Marco, então passe daqui a uma hora”. 

Eu não entendia o que estava acontecendo. Finalmente passada essa eterna 
hora, toquei a campainha, Chiara abriu e disse: “ah sim, espera é só uma 

carta”. Outra carta? Pensei. Chiara foi em seu quarto pegou a carta e disse: 

“Eis Marco, esta carta é para você, vai a tua casa, entra em teu quarto, 

coloca-te diante de Deus e lê esta carta”. Eu era jovem, tinha 19 anos. Fui 
para casa, entrei em meu quarto, li a carta e foi fulminante! Não me lembro 

de tudo que tinha escrito, mas dizia, dentre outras coisas: “como há dois mil 

anos atrás Jesus disse ao jovem rico ‘se queres ser perfeito vai vende tudo 
que tens e segue-me’, sinto que hoje Jesus passa junto de você e também a  

você, Marco, diz: ‘se queres ser perfeito, vai vende tudo que possui e segue-

me’”. Ler essas palavras, naquele momento particular, movido pela graça de 

Deus fez entrar a luz e a serenidade em meu coração, tive a convicção que 
Deus me chamava a uma escolha radical de vida (TECILLA, 2012a). 

 

Aquela carta foi marcante, segundo Tecilla (2012a) , mudou sua vida. Ele deixou tudo, 

como aquelas moças fizeram, para viver e testemunhar Deus. “Desapareciam do meu 

horizonte todas as alternativas da vida, incluindo até o desejo de constituir uma família, aquilo 

que de mais belo tinha pensado anteriormente” (MINA, 1977, p.76). 

Conversei com Marco sobre a atividade epistolar de Chiara na década de 40 do século 

XX e ele falou sobre a relevância dada por ela às cartas. Em vários momentos, presenciou 

toda a movimentação de escrita e preparação dos envelopes para colocar no correio. 

 
Chiara escrevia muitas cartinhas às jovens que havia conhecido. E o padre 

havia sugerido que ela fosse a professora das Terciárias Franciscanas. Chiara 
escrevia para se manterem em contato. Eu via esses envelopes e me 

impressionou um fato: Chiara colocava o endereço, naquele tempo não tinha 

computador nem máquina de escrever, era tudo feito à mão e me 
impressionava o fato que sobre o envelope ela colocava o selo perfeitamente 

no ângulo direito a uma distância precisa acima e do lado. Notei essa 

perfeição e Chiara me olhou e me disse: “sabe por quê? Se eu, essa carta 
escrevesse a Jesus, a faria o mais perfeita possível”. Impressionou-me o fato 

de fazer as coisas de modo organizado porque Deus é perfeição e beleza 

(TECILLA, 2012a). 

 

Em determinado momento, ele afirmou que “Chiara se sentia como um funil recebia as 

inspirações, as graças, o carisma de Deus e doava aos outros, ela era apenas o instrumento” 

(TECILLA, 2012a).  Marco, em várias de suas aulas no Istituto Mystici Corporis, utilizou 

cartas de Chiara como fonte para as explicações. Neste sentido, percebi que, além dos usos 

que a fundadora dos Focolares fez das cartas no momento de sua escrita e envio aos 

destinatários, esse material ainda continua servindo como recurso de ensino em aulas de seus 

seguidores. Possivelmente, o carisma de Chiara adquiriu uma força simbólica muito forte e 

por conta disso seus escritos e orientações foram assimilados e incorporados pelos membros 

do Movimento. 
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No que se refere à utilização posterior das cartas escritas por Chiara, ela mesma, em 

muitos momentos, reportou-se às que escreveu nos primeiros tempos do Movimento. Um 

exemplo disso pode ser encontrado em seu livro “O Grito”, considerado por ela como uma 

carta a Jesus Abandonado, “como um cântico, um hino de alegria e de gratidão Àquele que 

elevado na cruz, nos atraiu também a nós junto com tantos outros cristãos, fazendo-nos 

participar [...] do grande drama de sua paixão” (LUBICH, 2000, p. 15). No decorrer da 

publicação, Chiara cita três cartas escritas aos focolarinos: uma, em 1944, onde ela tece 

alguns conceitos e adjetivos sobre Jesus Abandonado: “Ele é o livro dos livros, a síntese de 

todo o saber, é o amor mais ardente e o modelo perfeito” (LUBICH, 2000, p. 35); em 1956, 

período em que o Movimento enfrentava provações e estava ainda aguardando a aprovação da 

Igreja, Chiara escreveu: “[...] estreitemo-nos ao nosso Jesus Abandonado e não desistamos 

d’Ele por nada [...]”(LUBICH, 2000, p. 71); e em 12 de outubro de 1958, após a morte do 

Papa Pio XII, do qual elas esperavam a aprovação do Movimento ela escreveu:  

 
[...] nunca, como hoje à tarde, entendi tão bem por que os apóstolos se 

reuniram entre eles, quando Jesus, como o Santo Padre, sofreu a morte 
terrena. [...] era tão bom aquele afago materno da Igreja... Mas o nosso Ideal 

não se propaga com as alegrias, não é assim que se compram as almas. Elas 

são pagas com a dor e, para nós, com Jesus Abandonado (LUBICH, 2000, p. 

80).  

 

 Provavelmente, Chiara desejava que todos, daquele pequeno grupo dos focolarinos, 

estivessem reunidos com ela em Roma naquele momento, ela queria contar os acontecimentos 

relativos à morte do Papa e gostaria de partilhar aquilo que estava sentindo em seu coração. 

Na impossibilidade de tê-los reunidos, como os apóstolos no cenáculo, escreveu-lhes.  

  Em “Erano i tempi di guerra...”, dentre as cartas citadas, estão duas de 1939 escritas 

às jovens da Ação Católica de Castello. No dia 22 de julho de 1939, Chiara escreveu da 

estação ferroviária de Bozzana
96

 e disse continuar o assunto que havia começado a tratar na 

carta anterior, a saber, alguns vícios que as jovens que escolheram viver segundo o Evangelho 

deveriam evitar para cumprirem a missão de serem verdadeiros apóstolos. Também enfatizou 

todas as obrigações relacionadas às orações e meditações cotidianas, ou seja, o objetivo da 

carta era reforçar a formação católica das jovens. 

A outra carta não está datada, mas seguindo as pistas encontradas no texto, 

provavelmente é do dia 09 de outubro de 1939. Ela pediu desculpas por não ter sido pontual 

com relação à escrita. Possivelmente, escrevia todas as semanas ou em dias específicos e, 

                                                
96 Cidade da região de Val di Sole. 
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daquela vez, tinha atrasado; por conseguinte, justificou dizendo ter viajado para Loreto na 

madrugada do dia 02 de outubro, ficou ali por sete dias e voltou naquela noite às 24h. 

Lembrou que, quando estava em Loreto, havia escrito uma carta narrando os acontecimentos; 

no entanto, não conseguiu postar no correio por falta de tempo. Nessa cartinha, Chiara fez a 

explanação dos detalhes da catedral de Loreto e da casinha que fica no seu interior. Falou das 

esculturas e pinturas que revestem o lugar e da simplicidade da casa de pedras e madeiras 

envelhecidas pelo tempo. Esse é mais um registro documental de sua ida a Loreto. Como em 

um diário de viagem, ela escreveu na carta detalhes sobre o que aconteceu durante sua 

permanência nessa cidade. 

Em “Memoria e presente”, Lucia Abignente apresenta, numa perspectiva histórica, 

diversos aspectos relacionados à espiritualidade do Movimento dos Focolares. Para isso, além 

de uma vasta bibliografia e dos documentos da Igreja, utilizou discursos e escritos 

autobiográficos de Chiara recolhidos em diários e cartas. Dentre as correspondências, uma 

adquire um significado particular para a minha Tese: trata-se da carta escrita em 02 de julho 

de 1939, dirigida às jovens da Ação Católica de Castello d’Ossana. Chiara havia sido 

professora substituta nessa cidade no ano escolar 1938/1939, assim, possivelmente após a 

conclusão das aulas em junho, havia retornado para Trento e, como tinha prometido continuar 

o contato e a formação das jovens da AC por meio epistolar, provavelmente essa carta, trata-

se da primeira correspondência enviada a Castello. Abignente (2010) não descreve toda a 

carta, apenas a introdução: “Queridas filhas, hoje começamos, nossos telefonemas (um pouco 

‘longos’)” (LUBICH apud ABIGNENTE, 2010, p. 70, tradução nossa).  

O termo telefonema atribuído às cartas chamou atenção da autora (2010), que o 

analisou como um prenúncio. Este é um dado que também está relacionado a esta Tese, visto 

que, na década de 80 do século XX, como veremos a seguir, Chiara utilizou o telefone como 

um recurso para a leitura de suas cartas, quando estas passaram a ser dirigidas, não apenas a 

um destinatário, ou a pequenos grupos, mas a milhares de pessoas nos cinco Continentes.  

Porém, em 1939, apesar de já existir, o telefone ainda não era um meio de 

comunicação acessível a todos. Desta maneira, mesmo não sendo seguro especular o que 

levou Chiara a utilizar a palavra “telefonema”, pode-se pensar na ideia de que ela desejava 

continuar conversando com as jovens como se estivesse presente; mas, como estava distante, 

utilizou a palavra possivelmente para designar um modo de aproximação maior com as 

destinatárias ou para fazer alusão aos novos recursos de comunicação.  
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3.2 “LETTERE DEI PRIMI TEMPI” (CARTAS DOS PRIMEIROS TEMPOS)  

 

Chartier (2002b) define livro como um objeto material e, ao mesmo tempo, uma obra 

intelectual ou estética identificada pelo nome de seu autor. Por isso, enfatiza a importância de 

olharmos a publicação e seu criador e, ainda, a maneira como o impresso se apresenta: “A 

significação, ou melhor, as significações, histórica e socialmente diferenciadas de um texto, 

qualquer que seja, não podem ser separadas das modalidades materiais que o dão a ler a seus 

leitores” (CHARTIER, 2003, p. 46), quer dizer, o suporte e as formas de apresentação de uma 

publicação estão ligados ao conteúdo e devem proporcionar ao leitor uma primeira 

representação sobre o livro, antes mesmo de sua leitura. Por isso, nesta Tese, apresentam-se, 

além do texto escrito dos epistolários de Chiara, também os suportes onde estão publicados. 

 

Figura 32: Capa e 4ª capa do livro 

 

 

 

“Lettere dei primi tempi” é uma coletânea histórica e literária que retrata 60 cartas 

escritas por Chiara entre 1943 e 1949. O livro possui 229 páginas, mede 20 X 13 cm de 

Fonte: LUBICH, Chiara.  Lettere dei primi tempi (1943-1949): alle origini di uma nuova spiritualità. 

Roma: Città Nuova, 2010. 
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espessura e 1½cm de lombada. Faz parte de uma série de publicações
97

 com textos de Chiara 

sobre unidade e espiritualidade que têm sido lançados pela Editora Città Nuova.  

Apesar de escritas por Chiara, as cartas publicadas neste livro passaram por um 

processo de seleção, digitação e organização antes de serem disponibilizadas em suporte 

impresso. Como afirma Chartier (2010), as formas e as disposições do texto impresso não 

dependem do autor, nesse caso específico, todo o trabalho ficou a cargo de um grupo 

composto por vários profissionais que fazem a catalogação dos manuscritos e cartas de Chiara 

no Centro Chiara Lubich. De acordo com os organizadores: 

 

Sendo ainda impossível pensar em publicar um epistolário completo, as 
cartas contidas neste livro foram escolhidas entre aquelas dos anos 1943-

1949, um período de tempo no qual o carisma da unidade ou espiritualidade 

da unidade se foi formando, assim como as páginas deste livro se constituem 
um precioso documento (GILLET; D’ALESSANDRO, 2010, p.15, tradução 

nossa).  

   

É possível que tenha havido critérios na escolha destas cartas: tanto aqueles dos 

organizadores, quanto aqueles editoriais. A importância de prestar atenção a essas questões 

ligadas à seleção de material para publicação se dá porque, de acordo com Chartier (2010): 

 
Há uma pluralidade de intervenções implicadas na publicação dos textos. Os 

autores não escrevem livros, nem mesmo os próprios. Os livros manuscritos 

ou impressos são sempre o resultado de múltiplas operações que supõe 
decisões, técnicas e competências muito diversas (CHARTIER, 2010, p. 21). 

 

 Chiara escreveu utilizando lápis e canetas. Estava nas montanhas, no trem, nos 

refúgios.  Correspondeu-se com familiares, padres, freiras, jovens da Ordem Terceira e dos 

Focolares. Agora essas cartas compõem um epistolário impresso, organizado 

cronologicamente e depositado em um suporte cuidadosamente preparado. O layout do título 

apresenta um encadeamento de letras, parece chamar atenção para o significado do tempo e de 

seus movimentos: passado e presente. O livro trata de documentos escritos na década de 40 do 

século XX e, neste sentido, é a narração de uma história vivida por diversos personagens e é 

por meio desses documentos que o leitor toma conhecimento de inúmeros fatos. As letras do 

título na cor verde estão em alto relevo e possuem três tamanhos diferentes de fonte, dando 

ideia de uma trilogia.  

                                                
97 Esses livros possuem a uniformidade quanto à cor da capa: branca e à inserção de uma imagem na quarta capa. 

Porém, as cores e o tipo do layout do título são diversificados. A foto da quarta capa é sempre em preto e branco, 

e está vinculada ao tema enfatizado por cada publicação. 
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No Movimento dos Focolares, a cor verde
98

 tem um forte significado. Refere-se à 

saúde do corpo e do espírito, ou seja, aos cuidados com a alimentação, a prática de esportes, a 

preservação do meio ambiente e, sobretudo, enfatiza a presença de Jesus em meio às pessoas, 

como prometeu no Evangelho: “Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, Eu 

estarei no meio deles” (Mt 18,20).  

Povilus (1981)
99

, utilizando cartas, discursos, diários e entrevistas de Chiara, 

aprofundou em sua tese de doutorado o que quer dizer essa ênfase na presença de “Jesus em 

meio” de acordo com o pensamento da fundadora dos Focolares. A autora verificou diversos 

aspectos tratados por Chiara sobre a passagem bíblica presente no Evangelho de Mateus 

capítulo 18, versículo 20. De acordo com Povilus (1981), “Jesus em meio” é uma das ideias-

chave da espiritualidade do Movimento e significa a presença de Jesus ressuscitado em meio à 

comunidade, à coletividade. 

A investigação de Povilus é na área da Teologia Dogmática; por conseguinte, 

apresenta uma importante contribuição para a História da Educação, por traçar um perfil 

historiográfico sobre o tema, na espiritualidade do Movimento, e pela abordagem didática que 

fez das condições, métodos, pressupostos e efeitos do tema analisado. E, finalmente, pelos 

vários conceitos que expõe, utilizando impressos, atas, manuscritos e gravações em áudio. 

Para Povilus,  

O que caracteriza essa presença de Jesus, distinguindo-a particularmente das 
outras formas é o fato de estar ligado ao relacionamento de unidade entre os 

seres humanos. Este aspecto comunitário, coletivo e dinâmico não é 

colocado em evidência como na Eucaristia, no Evangelho ou em cada alma 

[...]. Contudo, Chiara enfatiza que o primeiro passo para desfrutar dessa 
presença de “Jesus em meio” é entender que é preciso viver ao pé da letra o 

“Mandamento Novo” de Jesus, narrado em Jo 13,34: “Amai-vos uns aos 

outros como eu vos amei” (POVILUS, 1981, p. 21, tradução nossa).  
 

                                                
98 Em muitas ocasiões, Chiara falou sobre a função das cores no Movimento. Em um discurso aos jovens em 

1968, ela disse: “Lembro o período, era 1954, a um dado momento Jesus me fez compreender que o amor que 

tínhamos no coração nos impulsionava a fazer diversas atividades e tive uma inspiração: assim como a luz em 

um prisma se divide em sete cores e continua sendo sempre luz, assim o amor em nossa vida será sempre amor, 

porém refletido em sete cores: as cores do arco-íris” (LUBICH, 12 aprile 1968 – tradução nossa). No Antigo 

Testamento, o arco-íris sinaliza a aliança entre Deus e os homens (Gn 9,16). Assim, Chiara intuiu que aquele 
também seria o sinal que distinguiria cada aspecto da vida prática do Movimento. O vermelho está ligado à 

comunhão de bens materiais e espirituais, como faziam os primeiros cristãos (At, 2,44) e leva em conta as 

questões financeiras e o trabalho; o alaranjado a catequese, a conquista de novos adeptos ao movimento, para 

levar ao mundo a revolução do amor; o amarelo trata das práticas de piedade visando a unir-se sempre mais a 

Deus; o verde está ligado à cura das feridas do corpo e do espírito; o azul é a manifestação da harmonia, na 

igreja, na casa, nos ambientes e nas vestes; o anil enfatiza a inteligência, a sabedoria, o estudo; o violeta, o amor 

que circula por intermédio dos meios de comunicação. 
99 Para mais detalhes, consultar POVILUS, Judith Marie. “Gesù in Mezzo” nel pensiero di Chiara Lubich: 

Genesi, contenuti e attualità di un tema della sua spiritualità. Roma: Città Nuova, 1981. 
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Assim sendo, o cristão é chamado a amar sempre! E essa é a dinâmica que perpassa 

toda a espiritualidade do Movimento. Analisando o livro “Lettere dei primi tempi” e 

relacionando à cor verde do título, os significados que essa cor adquiriu no âmbito dos 

Focolares, tem-se a impressão de que a intencionalidade da capa seria chamar atenção do 

leitor para a possibilidade de encontrar na obra um remédio para o corpo, por meio da prática 

de leitura; e para a alma, pelo conteúdo que, não obstante ter sido escrito há mais de 50 anos, 

apresenta uma mensagem atual.   

Na quarta capa, a única foto da publicação em preto e branco, retrata a época anterior 

às fotografias coloridas e reforça a hipótese anterior: Chiara está sentada na relva, 

possivelmente nas montanhas, aproveitando o ar puro e um dos poucos momentos de sol da 

Europa. Olha papéis, quem sabe esteja fazendo a leitura de cartas. Na figura 32, percebe-se a 

luz em meio às sombras: Chiara está curvada olhando a parte branca, não obstante o sol, 

algumas sombras se fazem notar, porém é a luz que permanece em evidência. 

 

Figura 33: Trecho de uma carta manuscrita de Chiara (sem data)100
 

 

Fonte: www.centrochiaralubich.org/pt/documentos/textos/149-autografo-pt/772-um-dia-eu-vi-uma-luz.html 

2013. 

 

Na carta, Chiara comenta sobre a “luz” que decidiu seguir. A incidência da “luz” 

adquiriu um significado simbólico na vida dela. Em 2002, numa entrevista a Sandra Hoggett, 

jornalista inglesa, ela discorreu sobre alguns acontecimentos relacionados a tal fato:  

 

                                                
100 “Eu sou uma alma que passa por este mundo. Vi muitas coisas belas e boas, e fui sempre atraída somente por 

essas. Um dia (indeterminado dia) vi uma luz. Pareceu-me mais bela do que as outras coisas belas e a segui. 

Percebi que era a Verdade” (tradução nossa). 
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Em 1927, ainda criança, eu era levada pelas freiras para adorar Jesus exposto 

na Eucaristia. Lembro-me que dizia com todo o coração, fitando a eucaristia: 

“dá-me o teu amor, dá-me a tua luz”. Eu pensava que luz e amor pudessem 
passar através dos meus olhos e inflamar o meu coração. Eu era tão pequena. 

Lembro que uma vez a fixei tão intensamente que desmaiei pelo esforço. 

Percebe-se que eu senti atração por Deus desde pequena (LUBICH, 2002b). 

 

 Em diversas ocasiões, ela se referiu ao carisma, ao dom recebido de Deus como uma 

“luz”, a “luz branca” ou “a luz do Ideal”, “a verdade”. Na história da Igreja, a luz aparece de 

várias maneiras, seja nos livros da Bíblia, seja nos documentos. Um exemplo recente é a Carta 

Encíclica publicada em 29 de junho de 2013, Lumen Fidei, “A luz da fé”. 

Na capa do livro, o nome da autora e da editora estão em letras pretas. O preto, as 

sombras significam a ausência das cores, da luz, possivelmente, a intenção era retirar o olhar 

da figura de Chiara e colocar em relevo o verde, a espiritualidade do Movimento que ela 

representa. Já na quarta capa, o preto, as sombras fazem refletir sobre outro aspecto da 

espiritualidade do Movimento: aquele relacionado aos momentos das dificuldades, provações, 

dores e incertezas. Chiara (2000) expõe que essas ocasiões lembram o grito de Jesus na Cruz, 

quando se sentiu abandonado por Deus
101

. Comparando essas circunstâncias a um curso, ela 

afirma que representam uma prova, uma avaliação para saber se realmente o cristão vive e 

acredita no Evangelho em sua plenitude. Em uma das cartas ao Padre Bonaventura, que será 

descrita a seguir, parecem existir traços inspiradores da capa: Chiara (2010, p.148-150) 

escreve sobre a presença de Jesus no meio como remédio para a escuridão, para a ausência da 

luz para o “Jesus Abandonado”.  

Apesar de não ser o objetivo tecer uma análise aprofundada do conteúdo das cartas 

contidas no livro “Lettere dei primi tempi”, entendo que é importante apresentá-las como 

forma de situar o leitor acerca de algumas particularidades da escrita de Chiara. Essas 

correspondências são reveladoras da personalidade da autora e de sua história entre os 23 e 29 

anos (1943/1949).   

Assim, no apêndice D, há um quadro composto por seis colunas com uma pequena 

síntese de cada uma das cartas. Na primeira coluna, apresento os destinatários, quando 

identificados, e os números das páginas onde a carta está publicada; na segunda, a data em 

                                                
101 Além dos escritos de Chiara, outros autores trataram sobre o assunto, dentre os mais conhecidos na tradição 

da Igreja estão o espanhol São João da Cruz, que viveu no século XVI, e o francês Louis Chardon, que viveu no 

século XVII. Na atualidade, autores contemporâneos também abordam sobre o tema, a Editora Città Nuova 

possui um elenco com diversas publicações. Em julho de 2013, lançou mais uma, organizada pelos professores 

do Istituto Universitario Sophia: Piero Coda, Julie Tremblay e Alessandro Clemenzia. O livro apresenta, por 

meio de escritos bíblicos, textos de santos e da tradição da Igreja, o significado teológico e místico do abandono 

e da morte de Jesus. 
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que foi escrita e, quando revelado, o local onde Chiara estava; na terceira, a saudação inicial; 

na quarta, a saudação final; na quinta o tipo de assinatura utilizada – Silvia/Chiara – e, como 

não exponho todo o conteúdo da carta, a sexta coluna ficou reservada para as observações, 

que serão comentadas posteriormente.  

Dentre as cartas mostradas no quadro, seis são para familiares: cinco para as irmãs e 

uma para a mãe, todas escritas entre 1944 e 1945
102

. Uma carta é para Piera Folgheraiter, 

colega de trabalho na Obra Seráfica e com a qual Chiara já havia estabelecido um vínculo por 

meio da escrita desenvolvida na escola.   

 

Figura 34: Carta a Piera 
 

 

Fonte: LUBICH, Chiara.  Lettere dei primi tempi (1943-1949): alle origini di uma nuova spiritualità. Roma: 

Città Nuova, 2010. p. 66 e 67. 

 

                                                
102 Possivelmente correspondem tão somente ao período em que os familiares de Chiara se refugiaram nas 

montanhas por conta da guerra.  
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Não foi possível identificar se é coincidência, ou se foi o laço estabelecido pela prática 

docente que inspirou os organizadores do livro, mas a única imagem dos manuscritos de 

Chiara apresentada é exatamente a carta a Piera Folgheraiter, como mostra a figura 34.  

No documento, é notória a ênfase dada por Chiara a algumas frases e palavras. Ela 

inicia afirmando ter recebido a carta de Piera e que a tem como uma amiga fiel, que mesmo se 

algumas vezes fica muito tempo sem dar notícias, quando reaparece, “está mais viva que antes 

no carinho e na recordação”.
103

 Penso que o intercâmbio epistolar iniciado no período em que 

trabalharam juntas permanecia constante. Como em uma conversa de amigas, Chiara “abre o 

coração”, fala de suas alegrias e tristezas, de suas descobertas, do Amor a Deus, de Jesus na 

cruz e sugere a Piera fazer uma escolha pelo caminho de Deus, diz que reza para que Ele a 

faça entender quanto a amou e a ama. 

Dentre os outros destinatários, Chiara escreveu duas cartas para Elena Molignoni, a 

jovem de Castello – uma é anterior ao bombardeio de 13 de maio de 1944 e a outra, posterior. 

Elena se referiu a essas correspondências no depoimento a Mina (1977). Escreveu também a 

Duccia Calderari que à época tinha 22 anos, era da Cruz Vermelha Italiana e morava em uma 

casa na Praça Cappuccini. Percebendo a movimentação no local onde Chiara residia e o 

trabalho que realizavam com os pobres, também começou a frequentar a casa, pois era 

fascinada pelas ações em prol da humanidade. Por conta disso, Chiara a incentivava a ser uma 

imitadora de Santa Catarina de Sena
104

, que pôs sua vida em prol da humanidade e da 

evangelização das almas, tornando-se doutora da Igreja e padroeira da Europa. 

A professora de Trento estabeleceu também intercâmbio epistolar com diversos padres 

e freiras. Cinco cartas são ao Padre Raffaele Massimei (de agosto de 1947 a outubro de 1948); 

seis ao Padre Bonaventura da Malé (de março a dezembro de 1948); uma ao Padre Valeriano 

Valeriani e uma ao Padre Giovanni Pinesi. E ainda: uma para um grupo de religiosos; outra, a 

quatro religiosos; uma, a “uma religiosa”; e três para Irmã Josefina e Irmã Fidente (existe 

dúvida dos organizadores quanto a uma destas cartas, tendo em vista que Chiara não 

especifica o nome das destinatárias, apenas pelo conteúdo faz entender que possivelmente é 

dirigida às duas religiosas). 

Com relação às cartas para grupos, três são para as Jovens da Ordem Terceira 

Franciscana, todas em 1944; três para jovens próximas (entre 1946 e 1947); três às jovens de 

Anagni (entre 1947 e 1948); uma carta a um grupo de jovens e adultas que, suponho, também 

é dessa região do Lázio, próximo a Roma; escreve a todos os membros do Movimento 

                                                
103 Isso é enfatizado na segunda frase grifada. 
104 Mais detalhes sobre Santa Catarina de Sena no Apêndice C. 
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nascente; a um grupo da Sardenha; às jovens que entraram na comunidade dos “focolares” e a 

última carta publicada no livro é dirigida à comunidade de Roma.  

Alguns destinatários se destacaram pela quantidade de cartas endereçadas. Chiara 

escreveu sete para Fosca Pellegrini (de março de 1944 a agosto de 1945); três para Rosetta 

Zanoni (de novembro de 1944 a outubro de 1945); duas para Vittoria Salizzoni; duas para 

destinatárias não identificadas,
105

 uma em 1945 e outra em 1948; duas para Anna Melchiori e 

uma para Irene Maragliani de Anzio, cidade próxima a Roma. 

Vittoria Salizzoni (2013), em publicação que trata dos diversos aspectos de sua 

história, relembrou aspectos ligados às cartas recebidas de Chiara.  

 

Escreveu-me algumas vezes e dessas cartas, restaram duas [...] Eu passava 

na Praça Cappuccini e Chiara me entregava uma carta para que eu lesse em 
Martignano

106
, onde tinha o nosso grupinho de quatro ou cinco moças. Eu lia 

em um celeiro e uma vez nos encontramos no sótão. Quando chegou-nos a 

primeira carta, queríamos encontrar um lugar reservado para lê-la juntas. Era 
inverno e fazia frio, assim procuramos um lugar quente (SALIZZONI, 2013, 

p.57, tradução nossa). 

 

A leitura destas cartas permite pensar que, mesmo se Chiara não tinha a ideia da 

circulação que essas mensagens iriam ter, já havia uma intencionalidade de que fossem lidas 

várias vezes e por várias pessoas. Por meio desses escritos, também se percebe a participação 

de Chiara nos movimentos da Igreja: Ação Católica, Ordem Terceira de São Francisco e 

Focolares. 

Na saudação inicial de suas cartas, Chiara utilizou as frases habituais que se costuma 

ler nas correspondências: “desculpe-me a demora em responder”; “há quanto tempo não nos 

vemos”; “recebi tua cartinha;” “faz muito tempo que não sei nada sobre você”; “te escrevo 

para responder tuas breves palavras”; “quanta alegria me dão os teus escritos”; “só agora 

posso escrever” e “respondo imediatamente a tua carta”. Além desses diálogos, ela também 

escreveu frases em latim, versículos bíblicos e fez referência ao dia ou à festa comemorados 

no calendário litúrgico.   

Na introdução, já é possível perceber a existência de reciprocidade na comunicação e 

que Chiara tinha uma atenção particular por cada pessoa. 

Na saudação final, da mesma forma que na inicial, é possível encontrar frases 

conhecidas no âmbito epistolar como “queria te escrever mais, mas me falta o tempo”; “nos 

                                                
105 Os organizadores classificaram como cartas a “desconhecidos”, as correspondências que não possibilitaram 

identificar os interlocutores de Chiara. Contudo, o fato de Chiara escrever “Irmãzinha”, pressupõe que se tratava 

de pessoas da Ordem Terceira Franciscana. 
106 Pequena cidade da região da Puglia. 
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veremos em breve”; “me daria muita alegria se você puder me escrever”; “escreva-me sobre 

você, diga-me como estás”; “reze por mim”; “abençoe-me”; “saudações a todos!” Chiara faz 

citações de textos da vida dos santos: Santa Teresa d’Ávila, Santa Matilde, Apóstolo Paulo, 

Santa Clara, São Francisco, Santa Catarina, Santa Elena. E utiliza também frases 

características de sua escrita: “leia sempre aquilo que lhe escrevi”; “não mostrem para 

ninguém até que lhes autorize”. Emprega frases bíblicas e mensagens baseadas na 

espiritualidade do Movimento: “Jesus entre nós será nosso único guia, único mestre, único 

pai, não faltará a ninguém. Por Ele acreditamos em vocês e vocês podem confiar em nós” 

(Carta à comunidade de Roma, p. 222, tradução nossa). 

O pedido de desculpas aos destinatários também é encontrado em muitas cartas, 

Chiara o utilizou tanto ao registrar palavras fortes e incisivas ao destinatário, quanto, ao estar 

nas montanhas, redigindo seus escritos a lápis.  

Com relação às assinaturas, ela emprega Silvia em algumas, particularmente naquelas 

dirigidas à família e a pessoas mais próximas. Usa também os apelidos que possivelmente são 

carregados por laços de afeto familiar: Silvetta e Lila.  

Por conta da ligação à Ordem Terceira Franciscana, assina como Chiara e também 

Irmã Chiara. Em algumas cartas, ela não se identifica por completo, talvez por conta das 

críticas quanto à nova doutrina que estava divulgando. Tratam-se das cartas escritas no 

período em que existiam comentários negativos quanto às suas ideias. Ela utiliza ***, SC 

(Sorella Chiara = Irmã Chiara); Chiara-Unidade; Jesus entre nós e a última carta contém 

assinaturas em grupo: Chiara, Giosi, Graziella e Livio.  

Ao lado, ou abaixo da assinatura, em algumas cartas, percebem-se também palavras 

que parecem um código: “W. Gesù! W Dio!” Possivelmente, trata-se de saudações 

franciscanas; no entanto, não foi possível obter a confirmação. Segundo Cavalcanti (2012), a 

ideia dessa evocação é a de uma expressão de louvor a Deus e a Jesus. Em português, 

equivale a dizer: Meu Deus meu Tudo! Ou Viva Deus! Ou ainda Viva Jesus! 

Referente aos locais de escrita identificados, destaca-se Trento, inclusive, em lugares 

inconvenientes como os refúgios. Escreve também de Assis, que fica na região da Úmbria na 

Itália Central; de Fiera di Primiero, na região do Trentino-Alto Ádige e, finalmente, escreve 

de Roma. Em uma das cartas, ela diz que esteve em S. Marco e que rezou pela destinatária. 

Possivelmente estaria em Veneza, pois nesta cidade está a catedral com o túmulo do 
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Evangelista Marcos e como Chiara havia se inscrito na Università Ca’ Foscari de Veneza no 

ano escolar 1943-1944
107

, provavelmente, refere-se a esse local.  

Observando as viagens e o deslocamento de Chiara nesse período, é possível pensar 

numa trilha que vai de Trento ao Trentino-Alto Ádige, de Trento a Úmbria e de Trento ao 

Lazio e do Lazio a Trento.   

Na leitura destas cartas, encontram-se muitas questões próprias da escrita epistolar. 

Além das expressões já relatadas, constatei a perda e o encontro de envelopes com os 

endereços e a interrupção da intensidade da escrita. Outras particularidades que também se 

fizeram notar: Chiara faz várias saudações, deseja votos de feliz Natal, de onomástico e de 

Páscoa. Em uma carta a algumas freiras, Chiara chamou atenção das religiosas para se 

apoiarem em Deus. Lembrou que ela, Chiara, passará, morrerá; no entanto, o criador do 

universo permanece e é TUDO. Dentre outros relatos, Chiara afirmou estar certa de que Deus 

a escolheu para esse trabalho porque ela O conhece e conhece Suas palavras.  

Sob a inspiração de Bourdieu (1989), posso afirmar que não restam dúvidas quanto ao 

fato de ela acreditar que tinha um carisma especial e isso lhe conferia um poder simbólico, 

uma autoridade que exercia de modo visível sob seus destinatários. 

Em outra carta, Chiara ratifica ter colocado o nome das destinatárias que estavam 

ausentes e das que estavam presentes atrás de um quadro do Imaculado Coração de Maria. 

Afirmou também que havia três anos de sua consagração a Deus, sozinha em Trento e naquele 

ano já eram 40 jovens. 

No que se refere ao trabalho dos organizadores das cartas para a publicação no livro, 

percebem-se as dificuldades na identificação dos remetentes e na constatação das datas de 

envio. Por exemplo, na 16ª carta, escrita às suas irmãs, Liliana e Carla, Chiara as chama de 

Janny e Chiarella. Janny era um nome que já havia aparecido em outras cartas e era evidente 

tratar-se de Liliana, mas Chiarella apareceu pela primeira vez. Assim, de acordo com os 

organizadores, aludia a alguma das jovens mais próximas de Chiara, porém unindo os dados 

encontrados na carta, é possível pensar que se dirigia às suas duas irmãs. A data é de janeiro 

de 1945, período em que os familiares estavam refugiados. Chiara diz que as havia esperado, 

possivelmente para as festas do Natal e Ano Novo e que elas não apareceram; por último, 

Chiara assina como “vossa Lila”, nome que possivelmente era utilizado apenas no âmbito 

familiar. 

                                                
107 Ela interrompeu o curso por conta da guerra. 
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 Grande parte das cartas ocupa entre duas e três páginas do livro, algumas até quatro.  

Os organizadores chamam atenção para o método do ensinamento de Chiara: deixar no 

coração do destinatário uma única palavra: “Sim
108

”. Em vários trechos, ela explanou em 

relevo a importância de dizer “‘Sim’ vivíssimo, fortíssimo, totalitário à Vontade de Deus” 

(LUBICH, 2010, p. 124). 

O intercâmbio epistolar de Chiara permite refletir sobre diversos aspectos formativos, 

políticos, religiosos e históricos das décadas de 30 e 40 do século XX. É uma escrita 

autobiográfica, uma “escrita de si” e se assemelha a uma conversa com os destinatários. Ela 

diz o que fez, escreve sobre seus planos, dá orientações aos destinatários sobre como proceder 

e pede que lhe escrevam, que contem sobre eles. Esse exercício de escrita proporciona 

conhecer diversos momentos da sua vida. 

A respeito do uso e dos estudos sobre a escrita de si, Gomes (2004) lembra que: 

 

As práticas de escrita de si podem evidenciar, assim, com muita clareza, 

como uma trajetória individual tem um percurso que se altera ao longo do 
tempo, que decorre por sucessão. Também podem mostrar como o mesmo 

período da vida de uma pessoa pode ser “decomposto” em tempos com 

ritmos diversos: um tempo da casa, um tempo do trabalho, etc (GOMES, 

2004, p. 13). 

 

Chiara parece escrever com um objetivo definido: formar os destinatários, 

transmitindo-lhes um “novo” cristianismo diferente daquele evidenciado na época. Em 

Trento, não obstante a tradição cristã, a Igreja era marcada pelas práticas do Antigo 

Testamento, na figura do Deus que pune e castiga. E, neste sentido, levando em conta as 

devidas realidades das diferentes épocas, Chiara, tal qual o Apóstolo Paulo, não desprezou os 

ensinamentos contidos nas Escrituras Sagradas, mas tratou de enfatizá-los de uma maneira 

prática, procurando divulgar a possibilidade de viver de modo coerente com aquilo que Jesus 

ensinou.  

No contexto Franciscano, era como se quisesse gritar para o mundo, como fez o Santo 

de Assis: “Deus é Amor”, chamando atenção, dentre outros aspectos, para o sofrimento de 

Jesus na Cruz. A participação na Ordem Terceira Franciscana facultou a Chiara conhecer 

melhor a vida de São Francisco e Santa Clara. Isso possibilitou que o Santo de Assis 

                                                
108

 A palavra “Sim” é significativa na vida de Chiara. Sua consagração a Deus é vista como um “Sim” dado a 

Deus. Ela utilizava muito essa conotação do “Sim a Deus e à Sua Vontade” em escritos e pronunciamentos.  

Quando estava prestes a morrer, um dos membros do Movimento lhe perguntou: “Chiara, sabes que estás para 

entrar no seio do Pai para nunca mais sair?” E ela respondeu: “Sim!” Foi a última palavra que pronunciou. 

Pensando em seu carisma, poder-se-ia dizer que ela caminhou de um sim a outro sim! Da vida dedicada a Deus, 

ao possível “encontro com Deus”. 
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exercesse uma relevante influência na vida da fundadora dos Focolares. Em vários escritos 

Chiara faz referência a Francisco:  

 

São Francisco chega até Deus através da natureza. O seu canto, que tem a 
intenção de abraçar o cosmo, exprime o conceito que ele tem de Deus: o 

Criador, o Pai de tudo aquilo que existe; por isso, os animais e as flores, o 

sol, a lua e as estrelas, homens e mulheres são todos irmãos e irmãs 
(LUBICH, 1979, p. 123). 

 

Ela endossava as Palavras de Francisco: “o Amor não é amado” e buscando reverter 

isso, falou para os grupos, viajou por diversas cidades e escreveu cartas, para ensinar às 

pessoas, para que muitos pudessem aprender com ela e como ela, de acordo com o seu 

exemplo, a amar e a seguir a Jesus.  

Na escrita de Chiara, é possível perceber a exposição de seu pensamento, a sinceridade 

de suas ideias e a clareza das sugestões. E ainda, a sua delicadeza em compartilhar alegrias e 

dores com os correspondentes e de assegurar-lhes a sua lembrança e o seu pensamento. 

Segundo Folonari (2012a), Chiara sempre afirmou que, no início, não pensava em 

fundar um movimento, o seu desejo era que todos fossem conhecedores da descoberta que ela 

havia feito: Que “Deus é Amor”. Porém o fato de reunir muitos adeptos à sua proposta fez 

surgir um grupo, que foi chamado Focolares e, mais tarde, reconhecido pela Igreja como 

“Obra de Maria”
109

. Por conseguinte, até haver esse reconhecimento, Chiara precisou firmar-

se no campo católico. Ela teve seus escritos analisados, prestou depoimentos às autoridades 

eclesiásticas e possivelmente foi o capital cultural adquirido em seu processo de formação 

escolar e religiosa e o capital social alcançado, mediante relacionamento com várias 

personalidades, que lhe possibilitou confiabilidade dentro do espaço católico e o consequente 

reconhecimento da Igreja acerca de suas atividades formativas desenvolvidas por intermédio 

dos Focolares. 

 

 

 

                                                
109 De acordo com os Estatutos Gerais do Movimento dos Focolares, em seu Capítulo I, artigo 2, o Movimento 

adota o nome de Obra de Maria porque, pela sua espiritualidade peculiar, que – de modo semelhante a Maria – 

dá Cristo espiritualmente ao mundo, pela variedade de sua composição, pela sua difusão universal, pelas suas 

relações com cristãos de outras Igrejas e Comunidades Eclesiais, com pessoas de diferentes credos ou mesmo de 

convicções não-religiosas, e pela sua presidência leiga e feminina, ele mostra o seu particular vínculo com Maria 

Santíssima, mãe de Cristo e de todo homem, da qual o Movimento deseja ser na Terra, na medida do possível, 

uma presença e, de certo modo, uma continuação (Nos anexos H e I, decretos de aprovação concedidos pelo 

Pontificium Consilium pro Laicis). 
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 3.3 FLASHES DE HISTÓRIA  

 

A última carta do livro Lettere dei primi tempi foi escrita no final de junho de 1949. 

Chiara estava em Roma, era verão e, nessa época, na Europa são comuns os deslocamentos 

para lugares menos quentes. Chiara iria viajar, todavia desejava acompanhar as atividades dos 

membros do Movimento; por isso, antes de sair deixou o endereço e sugeriu que lhe 

escrevessem. Ela foi repousar com algumas focolarinas em Fiera di Primiero, próximo às 

montanhas Dolomitas. Esta cidade foi berço de várias experiências significativas para os 

Focolares: o “paraíso de 49”
110

 uma experiência mística vivida por Chiara e por algumas 

pessoas que faziam parte daquele grupo inicial e também ocorreu a realização das primeiras 

Mariápolis na década de 50 do século XX.  

Nesse período, o Movimento já era composto por moças, rapazes e pessoas casadas, 

dentre elas, o escritor Igino Giordani, que era também deputado e conheceu Chiara em 1948 

no parlamento italiano. Ele ficou impressionado com o cristianismo que ela pregava e sempre 

que podia ia ao encontro dos focolarinos. Em muitas viagens, tornava-se portador de 

correspondências de, e para Chiara.  

Segundo Lubich apud Araújo (2012), “Giordani era um apaixonado pela vida dos 

santos, especialmente de Santa Catarina de Sena, e desejava seguir uma pessoa mística e 

especial [...]”. Com ele, Chiara estabeleceu um “pacto” de vida pela humanidade e ele foi seu 

colaborador nos aspectos direcionados à família e à sociedade. Em diversas ocasiões Chiara 

lhe escreveu cartas falando sobre suas inspirações e sobre as atividades que realizava.  

Ao longo da história do Movimento, a escrita epistolar de Chiara foi crescente. De 

acordo com ela, “durante as viagens que fazia de trem para encontrar as pequenas 

comunidades que estavam surgindo, chegava a escrever até 20 cartas” (LUBICH, 2000). 

Porém, como já enfatizado na segunda seção, o Movimento desenvolveu-se pela Itália, por 

toda Europa e, a partir de 1958, expandiu-se para a América Latina e América do Norte. Em 

1966, foi para a África e a Ásia e, em 1967, chegou à Austrália. 

Com isso, as cartas que chegavam para Chiara e as que ela precisava responder, já não 

podiam ser escritas apenas em Italiano, ela precisava ler e escrever em diversas línguas e, para 

isso, foi necessária a colaboração de um grupo de secretárias, cuja finalidade específica era a 

                                                
110 Para mais detalhes sobre essa experiência, consultar, dentre outras publicações: ARAÚJO, Vera. et al. Il 

Patto del’49 nell’esperienza di Chiara Lubich: percorsi interdisciplinari. Roma: Città Nuova/Studi della 

Scuola Abbà vol 1, 2012. 
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de traduzir seus escritos para diferentes idiomas, bem como para o italiano as cartas que 

chegavam a Chiara dos diversos países.  

E também, logo que o Movimento ultrapassou os limites da Itália, Chiara sugeriu a 

alguns integrantes, que estavam com ela desde o início do Movimento, que se transferissem 

para outros países, a fim de divulgar esta espiritualidade, com o objetivo de formar novos 

seguidores e de serem seus representantes.  

Porém, representar Chiara nos Continentes ou lhe ajudar nas traduções das cartas, 

significava agir como se fosse ela a escrever, ela a falar. Não por uma imposição sua, mas 

porque almejava que o Movimento fosse segundo o que diz São Paulo na primeira carta aos 

Coríntios, capítulo 12, versículo 12 “muitos membros, um só corpo”; diante disso, muitas 

pessoas aderiram à espiritualidade, mas era preciso que a meta inicial fosse mantida. Que 

todos estivessem ligados à proposta da unidade. Assim, com relação às cartas, ela preparou 

algumas orientações para serem seguidas por suas secretárias e pelos demais membros do 

Movimento ao escrever a uma pessoa ou ao responder uma carta. Desta forma, seu método de 

escrita passou a ser aplicado não apenas por ela, mas também por outros.  

 

3.4 ORIENTAÇÕES PARA ESCRITA EPISTOLAR  

 

 Para Chiara, escrever cartas era muito mais que usar um pedaço de papel e uma 

caneta. A escrita epistolar representava a possibilidade de fazer o amor circular em diferentes 

espaços, por isso ela disse que nunca se devem economizar gentilezas: “Uma pessoa que 

recebe uma carta deve sentir-se uma importante senhora ou senhor, ainda que seja um 

pobretão, ainda que seja um doente sem forças... Portanto não poupar gentilezas, amor, 

cortesia, porque a caridade possui todas essas faces. Não exagerando, não perdendo a 

naturalidade de cada coisa” (Come un arcobaleno, 1999, p. 632, tradução nossa).  

 De acordo com Folonari (2012b), uma das preocupações de Chiara quando escrevia 

era tornar o texto compreensível a todos. Assim, em uma carta, de acordo com suas 

orientações “precisa-se tratar a todos de modo tal que se sintam compreendidos, consolados; 

que aquela carta signifique para aqueles que a recebem, que realmente chegou algo 

importante. Todos deveriam dizer: ‘É um dia importante para mim!’” (Come un arcobaleno, 

1999, p. 632, tradução nossa).  
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  A escrita epistolar representa uma conversa à distância; no entanto, para Chiara, era 

necessária a mesma atenção pelo destinatário como se ele estivesse fisicamente à frente do 

remetente. De acordo com ela:  

 
Estar diante de uma carta é como estar diante de uma pessoa: se fica parado, 
escuta, aprofunda o assunto, sofre com quem sofre e se alegra com quem se 

alegra. Depois pede ao Espírito Santo uma sugestão para respondê-la. Não se 

remeter diretamente ao problema, mas abordar a pessoa de forma ampla: ver 
como ela está e dar-lhe notícias positivas (Come un arcobaleno, 1999, p. 

632, tradução nossa).  

 

 Porém, em muitas situações, era preciso comunicar sobre determinados assuntos que 

poderiam ser difíceis para o destinatário; nestes casos, Chiara orientava a “saber permear com 

o amor, a colocar em evidência primeiro o positivo, como se estivesse falando pessoalmente 

com alguém. Procurar mergulhar na realidade de cada pessoa, pois cada um é irrepetível. E 

não fazer as coisas em série” (Come un arcobaleno, 1999, p. 632, tradução nossa).  

 Para a fundadora dos Focolares, era preferível escrever bem uma única carta a redigir 

muitas sem profundidade. Ela sugeria pensar: “O que Maria escreveria àquela pessoa, o que 

Jesus escreveria? Evitar dar respostas vagas, elas devem ser precisas, exauridas, do contrário a 

pessoa que a recebe não se sentirá compreendida” (Come un arcobaleno, 1999, p. 633, 

tradução nossa).  

 Chiara sugeriu que, ao escrever a alguém, a pessoa deve imaginar-se fazendo um 

colóquio privado. Porém, de acordo com ela, a carta “é ainda mais, porque o colóquio passa e 

a carta fica; e se é bela, centrada, quem a recebe a lê e relê. Se no futuro os mesmos 

problemas ressurgirem terá sempre a resposta, porque está ali, escrita” (Come un arcobaleno, 

1999, p. 633, tradução nossa).  

 Nessa perspectiva, a carta para Chiara significava tanto um objeto de formação 

permanente, quanto um remédio para momentos difíceis. 

E, por fim, Chiara enfatizou os suportes nos quais a escrita epistolar deve estar 

inserida:  

O papel e o envelope também devem ser belos, porque isso transmite a 

intenção de honrar aquela pessoa, de ver Jesus nela, e assim se sentirá 

importante. E se é importante por ser Jesus, devemos colocá-la no seu lugar, 
devemos fazer de tudo para colocar-lhes nos seus lugares, quem quer que 

sejam. Aliás, quanto mais pobres são, quanto menos reconhecimento 

recebem dos outros, mais devemos nos empenhar em colocar-lhes no lugar 

justo, mesmo as crianças, assim se habituarão a tratar os outros da mesma 
forma como são tratados (Come un arcobaleno, 1999, p. 633, tradução 

nossa).  
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 Chiara tratava de questões práticas, porém não deixava de lado a preocupação com a 

formação, com o que a pessoa deveria ensinar e aprender. Quanto à questão dos usos que se 

deve fazer dos suportes, suas orientações confirmam as explicações oferecidas a Marco 

Tecilla, na década de 40, quando ele a observava enquanto colocava o selo nos envelopes. 

Essa metodologia teve seus efeitos. Percebi, nos vários contatos que mantive com 

destinatários de Chiara, tanto no Brasil como na Itália, que para muitos membros do 

Movimento, receber uma carta de Chiara era como receber um presente. Adquiria tamanho 

significado que colocavam em álbuns, em porta-retratos ou em molduras.  

 

Figura 35: Carta de Chiara a Emanuelle111
 

 

Fonte: Cópia gentilmente cedida à pesquisadora pela direção da Escola 

Santa Maria – Igarassu, PE. 

                                                
111 “Caríssima Emanuelle Maria, obrigada pela tua carta, pela linda notícia e pelo desenho cheio de significados. 

Fiquei muito feliz por você ter vencido o prêmio: você é merecedora porque és dedicada aos estudos para 

construir o futuro junto aos teus companheiros. Deu-me muita alegria saber que esta soma em dinheiro servirá 

para ajudar a construir a tua casa. Veja quanto você pode fazer, mesmo sendo ainda pequena!! Continue firme 

Emanuelle! Jesus te ajudará a crescer sempre mais no amor por Ele e por todos. Isso é o que vale na vida! Uma 

saudação especial para você, para sua família e para todos da Escola Santa Maria, que está sempre no meu 

coração” (tradução nossa).  
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Em meio ao intercâmbio epistolar com pessoas de várias idades e lugares, a relação de 

proximidade e reciprocidade na comunicação com o povo brasileiro está evidente: as pessoas 

lhe escreviam individualmente ou em grupos e ela respondia, quando não pessoalmente, fazia-

o por meio de suas secretárias. Algumas cartas eram traduzidas; outras, enviadas na própria 

língua de origem, como é o caso da que foi recebida por Emanuelle, aluna da Escola Santa 

Maria
112

 em Igarassu, Pernambuco. 

A destinatária é uma adolescente, que possivelmente só conhecia Chiara pelos vídeos 

e fotos em revistas, mas adquiriu uma representação de proximidade, de familiaridade, que 

desejou, até mesmo, compartilhar com ela sua alegria de ser vencedora do prêmio municipal 

de redação.  

Quando Chiara encaminhava cartas para que uma de suas secretárias respondesse, 

fazia previamente indicações na correspondência recebida sobre o tipo de resposta a ser dada. 

Percebe-se que ela desejava chegar particularmente a todos: altas autoridades, jovens, 

crianças, pessoas comuns.  

Em 27 de setembro de 2001, uma das secretárias de Chiara escreveu a Blezi de Tobias 

Barreto, Sergipe: 

 

Caríssima Blezi Chiara agradece muito sua carta! Foi motivo de alegria para 

ela constatar como Deus a tem conduzido nas etapas mais marcantes de sua 
vida. E para que Ele seja sempre o seu tudo, Chiara envia-lhe a Palavra de 

Vida que você pediu: “Tua Palavra é lâmpada para os meus passos e luz para 

o meu caminho” (Sl 118,105). Ela deseja-lhe que a Palavra se torne o seu 
ponto de referência! E que muitos jovens, pelo seu exemplo, sejam atraídos à 

divina revolução de Jesus. Um grande abraço de Chiara para você, seus 

familiares e a todas as jovens de Tobias Barreto. Em unidade profunda, Doni 

(Carta de Chiara à Blezi Daiana. Cópia gentilmente cedida à pesquisadora 
pela destinatária). 

 

Cartas como essas, com a assinatura de Chiara ou de uma de suas secretárias, 

geralmente são mantidas em quadros ou em locais de destaque da casa. É perceptível a 

relevância dada à materialidade do objeto. Constatei isso no período em que estive a procura 

de correspondências destinadas às pessoas do Brasil. As mais de 30 cartas a que tive acesso 

são como verdadeiros tesouros para quem as recebeu. Benevides (2010), uma destinatária de 

Recife, agradeceu-me: “Obrigada por essa oportunidade de reler as cartas que recebi de 

Chiara, fez bem a minha alma e me deu muita alegria”.  

Isso faz pensar no grau de representação que o remetente adquire na vida do 

destinatário. De acordo com Silva (2013), “inúmeros testemunhos parecem comprovar a 

                                                
112 Mais detalhes sobre a Escola Santa Maria no apêndice B. 
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capacidade incisiva de Chiara, a sua competência de penetração na vida e na realidade de seus 

interlocutores, de ler em sua interioridade (pensamentos, emoções, dificuldades)”.  

 

3.5 O POSTO OCUPADO PELOS CORRESPONDENTES 

 

Em 2009, quando estive pela primeira vez na casa onde Chiara morava, percebi a 

existência de muitas cartas sobre sua mesa, possivelmente as que ela recebeu no último 

período de vida e também algumas correspondências dispostas em molduras nas paredes do 

escritório. Inicialmente, pensei na relevância dada por ela às cartas, mas também não pude 

deixar de observar a pertença social e o grau de celebridade dos correspondentes. As várias 

cartas emolduradas são dos Papas Paulo VI e João Paulo II e estão respectivamente 

posicionadas em frente e à direita de sua mesa de trabalho.  

 

Figura 36: Quadros do Escritório de Chiara: carta de João Paulo II, posicionada ao lado 

da mesa. 

 
Foto: Maria José Dantas. Rocca di Papa, 24/06/2011. Acervo da Pesquisadora. 
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Figura 37: Quadro do Escritório de Chiara: carta de Paulo VI, posicionada diante da 

mesa 

 
Foto: Maria José Dantas. Rocca di Papa, 24/06/2011. Acervo da Pesquisadora. 

 

Receber uma carta autografada por um Papa significa um nível de elevado prestígio 

religioso. A carta de Paulo VI, na figura 37, foi escrita de próprio punho e é uma resposta a 

uma carta de Chiara. Na saudação final, o Papa lhe deseja votos de feliz Páscoa e concede 



120 

 

 

uma bênção apostólica. Também nesse caso percebe-se o destaque dado ao objeto material. 

Colocar esta carta em um local visível poderia significar muitas coisas: um lembrete para sua 

fidelidade a Deus e a Igreja, representada por estes Papas; um acréscimo ao seu capital social; 

uma marca de pertencimento ao campo religioso, além de ressaltar o poder simbólico que 

esses remetentes detêm e a representação nutrida a eles.  

As cartas apresentadas nesta Tese são apenas alguns dos sinais do intercâmbio 

epistolar estabelecido entre Chiara e os Papas Paulo VI e João Paulo II. Segundo Folonari 

(2012a), Paulo VI escreveu 7 cartas a Chiara e João Paulo II, 30. Ela, por sua vez, escreveu 30 

correspondências a Paulo VI e possivelmente mais de 100 a João Paulo II. Chiara (2000) 

reconhecia esse privilégio: “das cartas de João Paulo II, 22 até agora, são escritas de próprio 

punho, um número que causa admiração em quem quer que seja” (LUBICH, 2000, p. 105). 

Estas cartas são símbolos do poder que ela obteve e proporcionaram uma acumulação de seu 

capital simbólico. 

Por ocasião de 80 anos de Chiara, o Município de Roma lhe concedeu o título de 

Cidadã Honorária e também, naquele momento, João Paulo II lhe enviou uma carta de 

felicitações: 

 

[...] Na esteira de Jesus, crucificado e abandonado, V. Sª. deu vida ao 
Movimento dos focolares, para ajudar homens e mulheres do nosso tempo a 

experimentarem a ternura e a fidelidade a Deus, vivendo entre si a graça da 

comunhão fraterna, de maneira a serem alegres e acreditáveis anunciadores 
do Evangelho. 

Enquanto confio sua pessoa e o bem realizado nestes longos anos, à proteção 

de Maria, Mãe da unidade, invoco sobre V. Sª. a força e a luz do Espírito 
Santo para que possa continuar a ser corajosa testemunha de fé e de caridade 

não somente entre os membros dos Focolares, mas também entre todos 

aqueles que encontrar no seu caminho. 

Ao renovar os cordiais votos de dias serenos e iluminados pela graça divina, 
concedo-lhe de coração, em sinal de constante afeto, uma especial Bênção 

Apostólica, que de bom grado faço extensiva a quantos lhe são queridos. 

Vaticano, 13 de janeiro de 2000, Joannes Paulus II (LUBICH, 2000, p. 106). 

 

 Percebe-se a estima adquirida por Chiara no campo católico e quanto isso fazia 

aumentar seu capital cultural e simbólico. Além dos Papas já citados, ela se correspondeu 

também com outros sujeitos ilustres da sociedade e do campo religioso: o Patriarca 

Atenágoras, Madre Teresa de Calcutá, cardeais, bispos, fundadores de outros movimentos da 

Igreja e, apesar de não ter mantido contato de modo aproximado com o Papa Bento XVI, no 

início de março de 2008, duas semanas antes de morrer, recebeu uma correspondência do 

Sumo Pontífice. O Papa lhe assegurou que estava sabendo das provações que ela vivia e que 
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rezava para que Deus lhe concedesse alívio no físico, conforto ao Espírito e lhe mostrasse os 

sinais de Sua benevolência. 

Chiara faleceu em 14 de março de 2008 e sua missa de corpo presente foi celebrada 

pelo Cardeal Tarcisio Bertone, então Secretário de Estado do Vaticano, na Basílica São Paulo 

fora dos Muros. Na ocasião, Bento XVI enviou um telegrama ressaltando o empenho de 

Chiara pela unidade da Igreja.  

Após a descrição dessa série de suportes em que as cartas de, e para Chiara aparecem, 

concluo esta seção, observando que esse tipo de escrita esteve presente de várias maneiras 

nessa etapa da vida da fundadora dos Focolares. Sua correspondência ativa é composta por 

cartas a familiares, amigos, colegas, alunas, grupos de pessoas, comunidades e membros da 

hierarquia da Igreja Católica; já sua correspondência passiva abrange das cartas de pessoas 

comuns, às cartas de grandes personalidades do campo social e católico. 

Compreendo que, imbuída por um habitus pedagógico e católico que lhe proporcionou 

inúmeras atividades em seu itinerário, ela incorporou, fortaleceu e construiu experiências 

duradouras que se mantiveram por toda sua trajetória. Ao mesmo tempo, propiciou com suas 

ações e com sua escrita epistolar, a geração de práticas formativas duráveis e transponíveis, 

que foram sendo diversamente aperfeiçoadas ao longo do tempo. 
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4 DO PAPEL À PRÁTICA: INDICAÇÕES FORMATIVAS A MILHARES DE 

DESTINATÁRIOS 

 

Uma epístola ou carta, então, é o adequado arranjo das 
palavras assim colocadas para expressar o sentido 

pretendido por seu remetente. Ou, em outras palavras, 

uma carta é um discurso composto de partes ao mesmo 
tempo distintas e coerentes, significando plenamente os 

sentimentos de seu remetente (Hugo de Bolonha - 

Rationes dictandi 1119-1124). 

 

 

A expansão do Movimento dos Focolares nos cinco Continentes fez crescer o número 

das pessoas que aderiram às ideias de Chiara. Com isso era necessário maior empenho e 

dedicação para acompanhar e formar os novos aderentes.  

Neste sentido, Chiara começou a utilizar meios de comunicação diversos, seja para 

divulgar o Movimento, seja para manter unidos e informados os seus membros. Em 1953, de 

acordo com Amaral (2012), ela foi presenteada com um gravador e a partir de 1955 suas 

secretárias começaram a registrar todos os seus pronunciamentos. Posteriormente, iniciaram-

se as gravações em vídeo, CD e DVD. Esses registros depois eram reproduzidos e enviados 

para os vários países, onde os representantes de Chiara reuniam os membros do Movimento, 

apresentavam e comentavam o material e assim possibilitavam certo “encontro”, mesmo à 

distância, com a fundadora dos Focolares. Para Folonari (2012b), Chiara entendia que o 

carisma recebido era um dom de Deus para a Igreja daquela época e para o futuro, por isso 

cada passo seu deveria ser registrado, comunicado a todos e conservado.  

 Isso faz perceber um sentimento de humanização por parte de Chiara, de desejar 

partilhar tudo com todos, ou se nos reportamos a Comenius, “de ensinar tudo a todos”, ou 

ainda um desejo de monumentalizar esses registros de modo que ficassem para a posteridade, 

configurando o que Le Goff (2003) chama de documento monumento. 

 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um 

produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí 
detinham o poder. Só a análise do documento enquanto monumento permite 

à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto 

é, com pleno conhecimento de causa (LE GOFF, 2003, p.545). 

 
 

 No caso de Chiara, esse desejo de guardar os registros possibilitou, além da 

divulgação de suas ideias por diversos meios, o surgimento do Centro Chiara Lubich, espaço 
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que abriga tanto aspectos históricos, como memorialísticos de Chiara e que se constitui o 

locus guardião de seu capital cultural.  

 

4.1 O COLLEGAMENTO  

 

Na década de 80 do século XX, teve início o uso de um recurso diferenciado para que 

suas mensagens chegassem às pessoas de modo veloz: um collegamento telefônico. Essa nova 

modalidade de comunicação possui o aspecto formal e o “arranjo das palavras” que 

caracterizam a escrita epistolar. O diferencial com relação às cartas convencionais é que nessa 

operação além do material de escrita, eram necessários o telefone e outros recursos que as 

inovações tecnológicas proporcionaram e ainda, não era uma mensagem pensada para um 

único destinatário, ou para um pequeno grupo de um local específico, era uma carta que 

deveria expressar os sentimentos, as notícias e as sugestões da remetente a pessoas conhecidas 

e não conhecidas, pertencentes a diferentes raças, culturas e classes sociais, assim precisava 

ser escrita de maneira clara, numa linguagem simples, compreensível a todos.  

Essas mensagens, além de serem lidas nesse collegamento, foram publicadas em 

revistas e posteriormente em livros. E é sobre a primeira dessas publicações em livro, “A 

vida, uma viagem...” que se debruça minha atenção nesta Tese. 

Contudo, antes de aprofundar a análise do conteúdo das mensagens, é prudente 

descrever a história dessa modalidade de comunicação e esclarecer a relação entre o 

telefonema, a escrita epistolar e o livro.  

De tal modo, com o objetivo de entender como funcionava essa atividade, consultei 

livros e revistas, visitei o espaço físico do qual Chiara falava e entrevistei três das pessoas que 

acompanharam e protagonizaram com ela essa experiência: Tininha Cavalcanti, que escrevia 

à máquina a mensagem lida por Chiara e, em razão disso, muitas vezes, era a primeira a 

conhecer o conteúdo; Eli Folonari, que auxiliava no momento da coligação telefônica, e Anna 

Paula Meier, responsável por enviar o escrito via fax e pelo correio logo após a coligação.  

A atividade consistia em quatro etapas: primeiro, Chiara escrevia a mensagem 

manuscrita; depois, Tininha datilografava; em seguida, com a utilização do telefone, Chiara 

fazia a leitura do escrito em uma data previamente estabelecida; por fim, era enviada por fax e 

pelo correio para todas as partes do mundo. 
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A prática do collegamento começou a partir de uma experiência vivida em agosto de 

1980 junto aos membros do Movimento da Suíça
113

. De acordo com Meier (2009), no dia 11, 

como era a festa de Santa Clara,
114

 focolarinos, famílias, jovens e crianças se reuniram para 

comemorar: “Lembro-me que as pessoas dançaram, fizeram recreações, comunicaram 

experiências e ao final Chiara disse: ‘Mas essa comunhão deve continuar, liguem para mim!”’ 

(MEIER, 2012b).  

Nos dias que se seguiram, intensificou uma movimentação no que diz respeito ao uso 

do telefone. Nesse período, além dos membros do Movimento da Suíça, outras pessoas de 

cidades e países diferentes começaram a ligar para Chiara desejosos de saber notícias e, 

segundo Folonari (2012b), Chiara pedia que ela ajudasse atendendo os telefonemas e que 

contasse como elas estavam vivendo, porque sentia que as graças recebidas não eram só para 

ela, e sim para todos: “Em um dia fizemos uns vinte telefonemas” (FOLONARI, 2012a, p. 84, 

tradução nossa).  

Tamanha quantidade de ligações significava permanecer pelo menos duas horas ao 

telefone. Naquela época, a responsável pelos Focolares na Suíça era Clara Squarzon e, de 

acordo com Folonari (2012b): “Lembro que ela me disse: ‘mas sabes que aqui se pode fazer 

um collegamento entre nós com um único telefonema?”’ (FOLONARI, 2012b, tradução 

nossa). 

Foram tomadas as devidas providências. Neste sentido, a primeira experiência com 

essa nova possibilidade de comunicação, consoante Meier (2009), foi realizada “entre as 

comunidades de Zurigo, Lugano e Ginevra na Suíça”. Dias depois, passou a ser utilizada 

também na Itália e, segundo Meier (2009) , “logo que ficaram sabendo dessa oportunidade de 

comunicar-se, Ginetta Calliari no Brasil, Lia Brunet na Argentina e Bruna Tomasi na 

Alemanha desejaram ser coligadas também” (MEIER. In: ZANZUCCHI, 2009, p. 128, 

                                                
113 Seguindo o costume de procurar locais menos quentes no verão, Chiara viajou para Mollens, uma pequena 

cidade com menos de 1000 habitantes na região de Vallese na Suíça.  Para Folonari (2012a), ali ela repousava e 

passeava com tranquilidade e, como era fascinada pela vida dos santos, nas cidades aonde chegava, buscava 

conhecer as figuras religiosas que viveram no local e visitar os santuários. De acordo com Folonari (2012a), na 

Suíça, ela aprofundou o conhecimento sobre S. Nicola di Flue, que era político, leigo casado e tornou-se eremita. 

Viveu no século XV, foi proclamado santo no século XX por Pio XII e é o patrono da Suíça. Possivelmente, 

Chiara estabeleceu algum tipo de aproximação entre a vida deste Santo e os leigos casados que participam do 

Movimento. Em abril de 1980, Igino Giordani, o primeiro focolarino casado, faleceu e Chiara começou a 
enfatizar em seus discursos e escritos a “vida”, como sendo uma viagem em direção à santidade, foi nesse 

contexto que teve início os primeiros collegamentos telefônicos. 
114 Na tradição Italiana, comemora-se o onomástico no dia da festa do santo, é semelhante ao dia do aniversário, 

com parabéns e demais homenagens. Como no dia de Santa Clara geralmente Chiara estava na Suíça, a 

comunidade local sempre preparava alguma festa, bem como ela recebia telefonemas das outras comunidades do 

Movimento no mundo. Ela tinha o desejo de dizer uma mensagem, dar notícias e também de se manter 

informada sobre os acontecimentos dos diversos locais. Isso caracteriza as responsabilidades da líder religiosa e 

também o cuidado e até talvez, uma espécie de controle, por meio do poder simbólico que exercia para com seus 

seguidores. 
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tradução nossa). Porém, Folonari (2012b) afirma que como, de certa forma ainda era uma 

novidade para a técnica, foram necessários novos avanços por parte do sistema de 

comunicação da Suíça, em suas perspectivas de coligar-se, mas com o tempo a “rede” foi 

sendo ampliada. 

Para Folonari (2012a), “essa experiência significava uma oportunidade de Chiara 

comunicar-se com o ‘seu povo’ espalhado no mundo”. Com isso, dias
115

 específicos para o 

collegamento começaram a ser estabelecidos e visto que tinha a possibilidade de alcançar 

grande número de pessoas de uma só vez, possivelmente, Chiara se revestia com seu habitus 

de mestre e era como se ministrasse uma aula de formação, por meio da leitura de sua 

mensagem ao telefone.   

Segundo Meier,  

 
No início, chegávamos a fazer collegamentos 4 vezes ao dia para atingir 
todos os países, porque só podia coligar 6 pontos de cada vez. Era 6 ao meio 

dia, 6 às 13h30min, 6 às 19h e 6 às 20h. Porém a cada nova data chegavam  

sempre mais pedidos de diferentes locais para coligar-se. Assim passamos a 
9, depois 18, depois 36 e depois conseguimos coligar até 90 pontos de uma 

só vez (MEIER, 2012b, tradução nossa). 

 

Apesar do uso do telefone para a leitura da mensagem de Chiara, ratifico que não 

ocorre mudança quanto ao gênero textual, visto que, em conformidade com as descrições de 

Marcuschi (2008), o telefonema também está inserido nesse gênero
116

 de expressão. Assim, 

aconteceu apenas uma alteração no suporte da comunicação; na verdade, um acréscimo de 

suporte; por conseguinte, o gênero do texto continuou o mesmo.  

A vantagem é que, possivelmente para Chiara, o uso do telefone e o transporte da 

mensagem por meios ópticos possibilitou uma aproximação maior com as pessoas, do que 

aquela proporcionada pelas cartas transportadas pelos correios ou por portadores e, além 

disso, garantia maior velocidade na divulgação das notícias. Assim, ao lado dos suportes 

convencionais da escrita epistolar – papel, tinta e envelope –, insere-se o uso do telefone e, 

posteriormente o livro tornar-se-á também mais um veículo utilizado como meio de 

divulgação desse tipo de escrita de Chiara.  

Toda a tecnologia para o collegamento foi e continua sendo gerada pela Suíça. Porém, 

principalmente nos primeiros anos, foram realizadas coligações em diferentes locais, de 

acordo com a agenda de viagens de Chiara. Mesmo assim, a maior parte teve lugar na Itália,  

                                                
115 Inicialmente, eram realizados a cada 15 dias, na primeira e na terceira quinta-feira de cada mês; depois a cada 

mês e, posteriormente, a cada dois meses. 
116 Ver explicação na nota 1. 
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na pequena sala no térreo da casa de Chiara em Rocca di Papa. O ambiente reservado para 

esse momento de diálogo com o mundo constava de um armário, duas cadeiras, uma mesa, 

microfone, aparelho telefônico, fones de ouvido e uma luminária branca com duas lâmpadas 

embutidas, conforme a figura 38.  

 

Figura 38: Chiara e Eli Folonari em um dos primeiros collegamentos 

Fonte: ZANZUCCHI, Michele (ed.). Focolari: La fraternità in movimento. Roma: Città Nuova, 2009, p. 128. 

 

Em 2012, quando visitei o local, a sala permanecia com a mesa na mesma posição e, 

sobre ela, uma cópia desta foto. Também continuam lá: as duas cadeiras, a luminária e o 

armário ao fundo, onde atualmente são guardados diversos álbuns com fotos, livros, pastas 

com relatórios, entre outros documentos. Por nove anos, Chiara coligou-se por telefone desta 

sala e suas mensagens eram registradas com o gravador; entretanto, em 1989, começaram a 

fazer gravações em vídeo e, segundo Meier (2012b), mudaram para o auditório do Centro do 

Movimento, possibilitando a participação de uma plateia composta pelos membros dos 

Focolares que moravam nas proximidades
117

. 

                                                
117 Mesmo após a morte de Chiara, os momentos de collegamento continuam acontecendo e, em janeiro de 2012, 

de acordo com Meier (2012a) teve início um novo formato de apresentação com a participação de mais pessoas.  
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As etapas da coligação, conforme Meier (2012b), funcionavam da seguinte maneira: 

no dia e hora marcados, focolarinos das várias partes do mundo se coligavam com o Centro 

do Movimento; após fazerem os testes de áudio, tinha início a “chamada” aos representantes 

de cada grupo. Folonari (2012b), responsável por esta tarefa, afirma que ela tinha em mãos 

uma lista e começava a chamar. Por exemplo, Alemanha: Bruna; Argentina: Lia; Brasil: 

Ginetta, e assim sucessivamente. Essas pessoas, de acordo com Folonari (2012b), a cada 

chamado, respondiam: “Sim, Chiara, estamos aqui!”  

 

Nesses momentos as regiões aproveitavam para dizer a Chiara alguma coisa 

de especial, uma situação dolorosa, tal como alagamentos, terremotos, algum 

conflito político, uma alegria, ou coisas pessoais, tipo a morte de um parente. 
Muitas vezes Chiara fazia perguntas... Ela chegava a todos. E como a 

correspondência pessoal era sempre intensa, Chiara conhecia a situação de 

um país, de outro, de um focolare, de outro e assim desfrutava desse 

momento de comunicação (FOLONARI, 2012b, tradução nossa).  

 

Consoante Folonari (2012b), após a saudação inicial, as notícias e a leitura da 

mensagem, geralmente Chiara fazia uma saudação espontânea a todos. Muitos tinham a 

possibilidade de responder ainda com o áudio. Assim, esse meio de comunicação possibilitava 

não apenas escutar uma mensagem de Chiara, mas também a oportunidade de saudá-la, de 

escutar a sua voz e de poder expressar no ato uma resposta, adesão ou agradecimento, além de 

comunicar as notícias dos vários locais. 

Esses instantes consistiam de um diálogo com todo o mundo e, de acordo com Meier 

(2012b), para Chiara, eram sempre ocasiões de muita alegria, pela experiência de comunhão 

universal, de família universal: “Nos dizia: ‘sinto uma alegria particular, é o amor que vai e 

vem. Existe uma reciprocidade’” (MEIER, 2012b). Esta alegria, segundo Cavalcanti (2012), 

era transmitida por ela a todos que participavam do momento do collegamento: “Chiara 

falava: ‘é o momento mais bonito da minha vida’, era espontâneo dizer: ‘Que belo!’” 

(FOLONARI, 2012b). 

Em conformidade com Raul Silva, focolarino português, que entre a década de 80 do 

século XX e o ano 2000, morou em países como Itália, Portugal, Índia e Brasil, esses 

                                                                                                                                                   
O cenário não possui apenas uma mesa e duas cadeiras, mas poltronas e mesa modernas, além de dois telões de 

onde a plateia pode acompanhar as notícias que são apresentadas em forma de documentários. A Presidente e o 

Co-Presidente do Movimento fazem a saudação às nações, mas as notícias e toda a dinâmica da coligação é 

mediada pelos apresentadores, que a cada nova data são representantes de países diferentes. Atualmente o 

collegamento também pode ser seguido por todos os membros do Movimento no mundo via internet acessando o 

site: http://collegamento.focolare.org 

http://collegamento.focolare.org/
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momentos se multiplicavam depois nas várias cidades por meio da escuta das gravações e da 

leitura do pensamento:  

 

Quando a mensagem de Chiara chegava às cidades, os responsáveis pelos 

Focolares providenciavam cópias e convidavam todos os membros do 

Movimento para uma reunião onde liam juntos, procurando aprofundar os 
ensinamentos e se colocavam no empenho de viver aquele período de acordo 

com as sugestões recebidas. De fato, o pensamento de Chiara junto com as 

notícias era muito importante para incrementar a unidade com todos 
(SILVA, 2013).  

 

A mensagem lida inicialmente ao telefone era enviada pelo correio e por fax para as 

várias partes do mundo, porque, para Chiara, mesmo utilizando-se da telefonia para esse 

“encontro com os destinatários,” era imprescindível continuar com os meios convencionais 

para o envio da carta escrita aos responsáveis pelo Movimento, a fim de que todos recebessem 

a mensagem em sua própria língua.  

Possivelmente a intenção do envio do texto escrito seria a de proporcionar, nos 

diversos locais, oportunidades de encontro entre as pessoas, como ela sugeria nas cartas 

enviadas, na década de 40, para as jovens da Ação Católica e da Ordem Terceira e que eram 

lidas individualmente e em grupo. Talvez Chiara desejasse reproduzir isso também nas várias 

partes do mundo, por meio da mensagem do collegamento. A cada novo pensamento que 

chegava às cidades, “a família do focolare” se encontrava tanto para escutar o que sua líder 

tinha a lhes dizer, como também para receber uma cópia da mensagem que deveria orientar 

suas vidas naquele período.  

Percebe-se em Chiara uma relevância forte ao contexto de “família” como uma 

representação importante em sua vida. O habitus familiar é presente de tal maneira que, em 

Trento, ela levava os alunos à sua casa para conhecerem sua família. Em Loreto, ela se 

encantou com a “casinha”, dentre outros elementos, porque ali, segundo a tradição da Igreja, 

morou a Família de Nazaré: Maria, José e Jesus. Neste sentido, parece que ela considerava os 

Focolarinos, espalhados em todo o mundo, como parte de sua família e ela, como “mãe”, 

deveria cuidar, instruir, delegar e exprimir em testamentos seus mais sublimes desejos: “Se 

tivesse que deixar esta terra hoje, e me fosse solicitada uma palavra, como última palavra que 

afirma o nosso Ideal, diria a vocês – certa de ser compreendida no sentido mais exato -: 

‘sejam uma família’”
118

 (LUBICH, 2003, p. 87).  

 

                                                
118 Mensagem de 25 de dezembro de 1973, endereçada aos membros dos Focolares. 
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4.2 MOMENTOS ANTERIORES E POSTERIORES À COLIGAÇÃO 

 

Segundo Meier (2012b), Chiara colocava em sua agenda o sábado pela manhã que 

antecedia o collegamento como o dia reservado para escrever a mensagem, mas também 

aproveitava outros momentos.  

 

Lembro-me que às vezes dizia vou descansar e depois demorava a sair do 

quarto e vinha já com o escrito, ou também estávamos no carro, lembro que 
muitas vezes lhe vinha uma ideia e dizia: “vai devagar” e começava 

escrever. Escrevia sobre vários suportes: cadernos, folhas de papel, mas 

também um envelope que tinha às mãos ou um pedaço de papel (MEIER, 

2012b, tradução nossa).  

 

 De fato, acrescentou Cavalcanti (2012): “Em um dos bilhetinhos que acompanhavam 

as mensagens a serem digitadas, ela me escreveu: ‘espero que você entenda, porque escrevi 

em uma estrada cheia de buracos’. Onde vinha a ideia, ela escrevia”. 

 Meier (2012b) afirma que, após a coligação, Chiara gostava de saber a quantas pessoas 

a mensagem havia chegado. “Eu, por exemplo, no mesmo dia do collegamento deveria 

mandar por fax o pensamento para todo o mundo. Chiara passava e perguntava: ‘como está? 

Quantos faltam ainda?’ Tanta era a ânsia de que a mensagem chegasse aos destinatários” 

(MEIER, 2012b). 

 Quanto às respostas à mensagem, de acordo com Meier (2012b), “chegavam tantas de 

todo o mundo, para agradecer, para dizer que estavam prontos a colocar em prática as 

sugestões de Chiara, que estavam coligados com outros 22 pontos de escuta etc. Essa para nós 

era a alegria maior, que depois também comunicávamos a todos” (MEIER, 2012b). 

O arquivo com todos os registros dos collegamentos, do primeiro ao último, está 

localizado em uma das salas do CCL. São caixas com fitas K7 e armários com vídeos e 

DVDs. 

Além do envio da mensagem por fax e pelo correio, como nem todos os membros do 

Movimento conseguiam escutar Chiara nos momentos da coligação, seja por conta das várias 

complicações da tecnologia e de fuso-horário, seja por não entenderem a língua, ou por 

estarem ocupados em outras atividades de trabalho/estudo, e como Chiara desejava que aquele 

momento fosse compartilhado por todos, sugeriu também que fossem publicados em uma 

revista.  

Em um impresso de 26 de janeiro de 1981, vide figura 39, encontrei a seguinte 

explicação:  
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Como muitos não conseguem participar do collegamento telefônico da 

primeira e da terceira quinta-feira do mês, pensamos em enviar 

periodicamente este collegamento escrito, que contém as notícias 
comunicadas do Centro, às regiões de todo o mundo. Queremos fazer com 

Chiara, todos, um único, grande focolare! (Collegamento. Rocca di Papa, 26 

de janeiro de 1981, tradução nossa). 

 

Figura 39: Cópia da primeira página da revista que começou a publicar o collegamento 

Fonte: Acervo Centro Chiara Lubich. CChL F120-00 08 1981. 

 

O título do impresso, Collegamento, é apresentado com a caligrafia de Chiara e se 

propõe a ser uma carta de ajornamento
119

 para os membros internos do Movimento dos 

Focolares. Possivelmente, o uso da caligrafia era uma estratégia editorial para chamar atenção 

dos leitores acerca do conteúdo, talvez um mecanismo simbólico que, apesar das traduções, 

permanecia com o mesmo formato. De acordo com Cavalcanti (2012), o collegamento era 

traduzido em, no mínimo, 23 línguas, porque esse era o número de tradutoras que trabalhavam 

no Centro do Movimento.  

 

4.3 A PUBLICAÇÃO EM LIVRO 

 

Não obstante a difusão da mensagem e das notícias do collegamento em revista, e do 

envio pelos meios convencionais, em 1984, a Editora Città Nuova
120

 iniciou uma série de 

publicações de livros com os pensamentos lidos por Chiara nas coligações telefônicas. A 

                                                
119 Uma espécie de noticiário, atualização. Em italiano se diz aggiornamento, porém a palavra acabou ganhando 

essa versão em português, e é muito utilizada pelos membros do Movimento. 
120 Na década de 60 do século XX, a Editora Città Nuova publicou seu primeiro livro: “Meditações”, uma 

seleção de mensagens e poesias de Chiara.  
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primeira obra, “La vita, un viaggio”, apresenta os textos do período entre 3 de setembro de 

1981 e 16 de fevereiro de 1984, “trata-se de uma coletânea de cartas plenas de experiências” 

(LUBICH, 1984b, p. 9). 

É necessário ter presente que, antes de fazerem parte do livro, estas mensagens foram 

escritas com o fim específico de serem lidas por Chiara em uma coligação telefônica e que a 

partir desse momento convertiam-se em guia para os membros do Movimento durante 15 

dias. O fato de tornarem-se públicas por meio do livro leva a crer que, tal como em um 

inventário de correspondências de determinado sujeito, as cartas vêm a público pela 

relevância de sua escrita, da mesma forma, nesta lista de mensagens de Chiara, elas deixaram 

de ser apenas um suporte unitário com acesso a poucos, para possibilitar uma circulação mais 

ampla do discurso.  

Essa publicização em livro abriu precedentes para uma circulação maior das ideias de 

Chiara. Agora não apenas os membros internos do Movimento teriam acesso às mensagens, 

mas também pessoas que não aderiram à espiritualidade. De acordo com o editor, “embora 

destinado, a princípio, aos membros do Movimento, a mensagem do collegamento ultrapassa 

os seus limites pela sua densidade espiritual e pela eficaz insistência sobre alguns pontos 

fundamentais da vida cristã” (LUBICH, 1986, p.9). Com a mudança do suporte papel para o 

suporte livro, como já enfatizado anteriormente, entraram em cena diversos profissionais que 

trataram da adequação aos moldes de impressão. Não foi possível identificar de quem foi a 

ideia de publicar essas mensagens em livro, mas percebi a existência de propaganda veiculada 

em uma nota na revista Mariápoli de agosto de 1984, divulgando o lançamento e enfatizando 

que as mensagens foram revisadas pela autora: “a Città Nuova editou um conjunto dos 

pensamentos de Chiara publicados em nossa revista e revistos pela autora. O título do volume 

é ‘La vita, un viaggio’” (Mariapoli, agosto de 1984, p. 3). Pesquisando em outras publicações 

desta mesma revista, localizei também uma mensagem que enfatizava o desejo de Chiara de 

que todos tivessem acesso e fizessem uso de suas mensagens. De acordo com um artigo de 

primeiro de janeiro de 1984, 

 

Chiara deseja que cada membro do Movimento tenha a mensagem no bolso 

como uma carta, para ler e consultar várias vezes: no trem, nos intervalos de 

tempo, em cada oportunidade, e assim, os frutos encorajados pela comunhão, 
aumentarão sempre mais o amor a Deus e aos irmãos (GABRI. In: 

Mariapoli, anno I, n. 1 gen 1984, p. 1, tradução nossa). 
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Possivelmente, esse também foi um dos motivos para a ampliação das publicações em 

revista e em livro. Chiara desejava que essas mensagens, além de serem ouvidas, fossem lidas 

e consultadas várias vezes.  

 

Figura 40: Capa da 1ª. edição em Italiano  

 

Fonte: LUBICH, Chiara. La vita, um viaggio. Roma: Città Nuova, 1984. 
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Figura 41: Capa da edição em Português 

 

Fonte: LUBICH, Chiara. A vida uma viagem. São Paulo: Cidade Nova, 1986. 
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Com relação ao conteúdo das mensagens, nesta Tese, analiso as 53 que foram lidas 

durante os três primeiros anos dessa nova modalidade de comunicação. No entanto, esclareço 

que, mesmo se trabalho com a perspectiva de análise de um impresso, considero o momento 

em que o texto foi escrito, a motivação e o espaço físico do qual Chiara falou. Assim, nas 

descrições e na análise das mensagens transita-se do livro ao ato da escrita de Chiara, e ao 

período em que fez a leitura da mensagem, aos membros do Movimento. E desses momentos, 

à publicação. 

Trabalhei com a edição em Português, porém todos os textos foram confrontados com 

a edição em italiano. Uma questão à qual também dediquei atenção foram as implicações 

relacionadas aos problemas com a tradução e alguns erros formais na apresentação, contudo 

como estive sempre com a versão italiana em mãos, tais deslizes não comprometeram a 

análise. 

A edição em italiano, publicada em Roma em 1984, apresenta capa em cor 

amadeirada, com linhas horizontais e letras brancas, como mostra a figura 40. Tem formato de 

18 x 11 cm e lombada em brochura medindo 1cm. Suas 159 páginas mostram 53 textos 

escritos por Chiara entre 1981 e 1984. Esta edição não expõe nenhum tipo de imagem na 

capa, nem em seu interior. 

Já a edição em Português, “A vida, uma viagem...”, foi traduzida no Brasil pela 

Editora Cidade Nova e publicada em 1986. Possui a mesma quantidade de mensagens do livro 

em italiano, 53, mas quanto ao aspecto material, apresenta algumas características diferentes: 

tem formato de 18 x 13,8cm, possui capa em cor branca, com imagem ao centro e mostra as 

informações na seguinte sequência: autora, título do livro em letras pretas e, no centro, uma 

tela, idealizada pela pintora paulista Adriana Magalhães Rocha. O predomínio das cores 

verde, azul e anil em tons pastel, dá a ideia do céu ao entardecer, com centenas de pássaros 

brancos e pretos voando em bando, como quando migram de países frios, buscando 

temperaturas mais quentes. 

A imagem parece completar as reticências do título, lembram uma viagem em direção 

ao infinito. Outro detalhe que chama atenção é a existência dos pássaros brancos e pretos. 

Levando em consideração as explicações sobre as cores na seção anterior, as aves em preto 

parecem ser em maior número e estão mais organizadas indicando a direção a seguir. No 

entanto, para chegar ao destino, faz-se necessário contornar obstáculos, subir e descer, vencer 

os trechos sinuosos perceptíveis na imagem. E a essas dificuldades, Chiara sinalizava como 

vultos de Jesus na Cruz, “Jesus Abandonado.” Na cor branca, a referência à luz que aparece 

em meio ou após a escuridão, ou ainda poderia ser, a “luz” do carisma de Chiara. Assim, a 
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artista parece mostrar com a tela um resumo do conteúdo do livro: pássaros que voam juntos 

em bando, em direção ao infinito, deveriam incentivar os leitores a caminharem juntos, na 

viagem da vida. No fim da capa, abaixo da tela, apenas o nome da editora.  

 

 

4.4 O CONTEÚDO DAS MENSAGENS 

 

O estudo dos textos visa a identificar a abordagem formativa contida nestes escritos. 

Chamo atenção para o fato de se tratar de uma escrita imbuída de preceitos religiosos 

católicos e que, neste sentido, esbarraremos nas implicações da fé x ciência. Esclareço que a 

apreciação não pretende esgotar o assunto e que, nesta Tese, visa, de modo específico, a 

apresentar como se configurou a prática educativa de Chiara por meio epistolar, levando em 

consideração os aspectos sinalizados por ela como elementos de sua pedagogia. 

A análise foi realizada tendo como passo fundamental a leitura que, no primeiro 

momento, teve o objetivo de encontrar palavras-chave e elementos voltados para os interesses 

da investigação. Em seguida, passei a um olhar mais profundo, que possibilitou, de acordo 

com a organização das palavras, dividir em partes o discurso enfatizado. A partir daí, elaborei 

53 fichamentos, correspondentes ao número das mensagens e elegi sete categorias de análise.  

A primeira engloba os aspectos estruturais da carta: título, data, local de onde Chiara 

falou e o número da página do livro; a segunda traz a saudação inicial; a terceira faz 

referência às leituras que ela realizou: bíblicas, vida dos santos e outras fontes citadas; a 

quarta enfatiza a narração da mensagem principal ressaltada a cada collegamento; a quinta 

aborda as indicações formativas, ou seja, o enfoque didático e pedagógico evidenciado por 

Chiara; a sexta apresenta a saudação final. A sétima e última categoria compõe os temas 

recorrentes de cada uma das mensagens.  

 

 

4.4.1 Aspectos estruturais 

 

Na análise desta categoria, a observação inicial diz respeito aos títulos das mensagens. 

Eles chamam atenção para o que Chiara desejava enfatizar no texto. São palavras-chave, de 

fácil memorização e funcionam como um fio condutor do pensamento, possivelmente com o 

objetivo de incentivar o destinatário a lembrar-se da mensagem no dia a dia. Destes 53 títulos, 

alguns denotam um viés imperativo, outros descritivos, outros de presteza e um interrogativo. 
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Quadro 1: Demonstrativo da primeira categoria de análise121 

Título Local Data Páginas 

1  A Santa Viagem Rocca di Papa (Itália) 3/9/81 p.11-12 

2  Declarar guerra à nossa vontade Ottmaring (Alemanha) 17/9/81 p.13 

3  Palavra de ordem: cortar Rocca di Papa (Itália) 1/10/81 p.14-15 

4 Anistia completa. Acender fogos de amor 

por toda a parte 

Rocca di Papa (Itália) 15/10/81 p.16-18 

5 Abraçar as dores pessoais para estar 

prontos para amar 

Roma (Itália) 

 

5/11/81 

 

p.19-20 

6  Reparar para amar melhor Rocca di Papa (Itália) 19/11/81 p.21-22 

7  Campeões da Unidade Rocca di Papa (Itália) 3/12/81 p.23-24 

8  Que Jesus viva entre nós Tóquio (Japão) 17/12/81 p.25-26 

9 A Vela Acesa Hong Kong (China) 7/1/1982 p.27-28 

10 Organizar-se “em cachos” Tagaytay (Filipinas) 21/1/1982 p.29-30 

11 Sempre em frente! Melbourne (Austrália) 2/2/1982 p.31-32 

12 Ampliar o círculo Rocca di Papa (Itália) 18/2/82 p.33-34 

13 Sermos a sua palavra Sierre (Suíça) 15/3/82 p.35-37 

14 Está tudo em ordem? Roma (Itália) 1/4/82 p.38-39 

15 Povo da Páscoa Rocca di Papa (Itália) 14/4/82 p.40-42 

16 Um diamante com sete faces Rocca di Papa (Itália) 6/5/82 p.43-45 

17 Uma competição de fidelidade Rocca di Papa (Itália) 20/5/82 p.46-48 

18 Tornar fácil a vida de Jesus entre nós Rocca di Papa (Itália) 3/6/82 p.49-51 

19 Jesus Abandonado e as doze estrelas da 
perfeição 

Rocca di Papa (Itália) 
 

16/6/82 
 

p.52-54 
 

20 Agir no amor Sierre (Suíça) 5/8/82 p.55-56 

21 Colocar em jogo a própria vida Sierre (Suíça) 19/8/82 p.57-59 

22 Cortar para amar melhor Sierre (Suíça) 2/9/82 p.60-62 

23 Sim a Jesus, não ao nosso eu Sierre (Suíça) 16/9/82 p.63-64 

24 Serviço concreto Rocca di Papa (Itália) 7/10/82 p.65-66 

25 Com Maximiliano Kolbe, prontos a 

morrer pelo irmão 

Rocca di Papa (Itália) 

 

21/10/82 

 

p.67-68 

26 “Fazermo-nos um” com Deus, cada vez 
mais 

Rocca di Papa (Itália) 4/11/82 p.69-71 

27 Grande fé para amar melhor Rocca di Papa (Itália) 18/11/82 p.72-73 

28 Chegar a Deus através do irmão Rocca di Papa (Itália) 2/12/82 p.74-75 

29 Para sermos aquilo que somos, sejamos o 
amor 

Rocca di Papa (Itália) 16/12/82 
 

p.76-77 

30 Aproveitar a ocasião Sierre (Suíça) 4/1/83 p.78-80 

31 Cuidar da sua vinha Sierre (Suíça) 20/1/83 p.81-83 

32 Contigo Rocca di Papa (Itália) 3/2/83 p.84-86 

33 Arriscar na sua palavra Rocca di Papa (Itália) 17/2/83 p.87-89 

34 Como se fosse a sua mãe Rocca di Papa (Itália) 3/3/83 p.90-92 

35 Como medirmos seremos medidos Rocca di Papa (Itália) 17/3/83 p.93-94 

36 Abrir completamente o coração à cruz, 

para abri-lo completamente a Jesus 

Rocca di Papa (Itália) 7/4/83 

 

p.95-97 

37 Recomeçar do princípio Rocca di Papa (Itália) 21/4/83 p.98-100 

38 Para viver a palavra, escolher a cruz Rocca di Papa (Itália) 3/5/83 p.101-102 

39 Produzir muitos frutos para dar glória a 

Deus 

Rocca di Papa (Itália) 

 

19/5/83 

 

p.103-105 

40 Ser solidário é ter segurança Rocca di Papa (Itália) 2/6/83 p.106-108 

41 Serviço perfeito Rocca di Papa (Itália) 16/6/83 p.109-111 

                                                
121 O quadro completo, com a divisão das mensagens nas 7 categorias, está disponível no Apêndice E. 
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42 Nada menos do que um amor heroico Sierre (Suíça) 4/8/83 p.112-115 

43 O amor do próximo e as doze estrelas Sierre (Suíça) 18/8/83 p.116-119 

44 Cada ideia é uma responsabilidade Rocca di Papa (Itália) 1/9/83 p.120-122 

45 Honremos o Espírito Santo Rocca di Papa (Itália) 15/9/83 p.123-125 

46 A ação poderosa do Espírito Santo Rocca di Papa (Itália) 6/10/83 p.126-129 

47 Eu sou nada e tu és tudo Rocca di Papa (Itália) 20/10/83 p.130-132 

48 A experiência do ressuscitado em cada 

um de nós 

Rocca di Papa (Itália) 3/11/83 

 

p.133-135 

 

49 “Eis-me aqui” Rocca di Papa (Itália) 15/12/83 p.136-138 

50 Atentos à bússola! Rocca di Papa (Itália) 5/1/84 p.139-142 

51 “Eis-me aqui”, diante de cada um Rocca di Papa (Itália) 19/1/84 p.143-145 

52 Restabelecer sempre a unidade Rocca di Papa (Itália) 2/2/84 p.146-149 

53 Pedir também é amor Rocca di Papa (Itália) 16/2/84 p.150-153 
Quadro elaborado pela autora. Fonte: LUBICH, Chiara.  A vida, uma viagem... São Paulo: Cidade Nova, 1986. 

 

 

O cuidado em observar os lugares de fala de Chiara – não apenas o espaço físico e 

geográfico, mas também o posto, em se tratando de posição no campo religioso –, permite 

perceber que, na década de 40 do século XX, Chiara escrevia e falava em um espaço 

geográfico limitado à Itália: Roma, Trento, Loreto, Assis. Seus escritos eram fundamentados 

em sua experiência mediante um olhar restrito ao seu país, à sua cidade. Na década de 80, 40 

anos depois, ela continua utilizando a sua experiência pessoal para falar e escrever, porém se 

fundamenta em um conhecimento de mundo mais amplo. Neste período, ela já havia viajado 

pelos cinco Continentes. 

Especificamente, quando escreveu e realizou as coligações para a leitura destas 

mensagens, ela esteve em diversos locais e em três Continentes diferentes. Não obstante a 

maior parte das chamadas serem realizadas na Europa, de onde falou 49, das 53 mensagens, 

no período em questão, ela fez viagens para a Ásia e Austrália, de onde se coligou 4 vezes, 

sempre de um país diferente: Japão, China, Filipinas e Victória na Austrália. 

Dos collegamentos realizados na Europa, 37 partiram da pequena sala da casa de 

Chiara em Rocca di Papa. Em dois momentos, ela coligou-se de Roma: um no início de 

novembro de 1981 e outro no início de abril de 1982. Falou também da Alemanha em 

setembro de 1981 e 9 vezes da Suíça: 1 em março, 2 em agosto e 2 em setembro de 1982; 2 

em janeiro e 2 em agosto de 1983. Essas coligações da Suíça, possivelmente, referem-se aos 

meses correspondentes aos períodos das férias de verão e de recesso natalino, com exceção da 

mensagem de março de 1982, que provavelmente corresponde a um curto período utilizado 

para repousar após sua viagem pela Ásia e Austrália entre dezembro de 1981 e fevereiro de 

1982. Este collegamento de 18 de março de 1982 também chama atenção pelo aumento do 
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intervalo de tempo entre uma mensagem e outra, diferentemente dos outros que é sempre de 

15 dias, nesse é de quase um mês.  

Quanto ao volume do texto, inicialmente lido e depois publicado no livro, no primeiro 

período era mais sintético, consistia em uma ou duas páginas, passando depois a 3 em 

algumas mensagens, e até a 4 em vários pensamentos de 1983. 

 

 

4.4.2 A saudação inicial 

 

A introdução de uma carta pessoal geralmente é composta por expressões delicadas de 

cortesia e de afeto pelo destinatário. Nas mensagens de Chiara isso não é diferente, até 

porque, como expresso em suas orientações para a escrita epistolar, ela diz que “numa carta 

não se deve economizar gentilezas” (LUBICH, 1999, p. 632, tradução nossa). 

Como se trata de uma mensagem para um número amplo de destinatários, no texto 

original em italiano e também no livro, ela se dirige aos leitores utilizando o plural 

“carissimi”, que quer dizer “meus queridos” ou “queridíssimos” – uma expressão gentil e 

afetuosa. Na tradução em português, o editor propôs o termo “caros amigos”, talvez como 

uma maneira de aproximar o leitor da autora, que para muitos poderia ser uma figura 

desconhecida.   

Em grande parte das mensagens, Chiara inicia com informações sobre suas atividades 

recentes, ou sobre alguma festa litúrgica daquele período ou ainda sobre o local geográfico 

onde estava. Ela criava uma motivação inicial para situar o leitor sobre o tema que iria 

discorrer, como também seu fundamento.   

Na primeira mensagem, Chiara procurou justificar aquele momento de comunicação 

dizendo: “O motivo que me leva a dirigir-me a vocês é o desejo de avaliarmos juntos a que 

ponto estamos em relação à nossa santificação” (LUBICH, 1986, p.11). A inspiração inicial 

desta mensagem, intitulada “A Santa Viagem” vem do Salmo 84, 5: “bem-aventurado o 

homem que põe a sua confiança em ti e decide no seu coração a santa viagem”. Chiara 

escreveu motivada por uma carta recebida de uma focolarina. Ela lhe falava sobre um 

propósito pessoal, de viver de acordo com esta bem aventurança enfatizada pelo Salmo. 

Chiara parecia aprovar a decisão daquela pessoa e resolveu lançar a proposta para todos os 

membros do Movimento. Assim, explicou sobre o que se trata essa Santa Viagem: 

“certamente da caminhada do homem em direção a Deus, em direção ao céu. A viagem, 

portanto, da própria santificação, que nos abre o paraíso” (LUBICH, 1986, p. 11).  
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O termo “Santa Viagem” voltará a aparecer em várias mensagens e se torna a chave 

para a compreensão do título do livro: “A vida, uma viagem...” Chiara o toma como slogan 

para o dia a dia dos membros do Movimento e para esses momentos de comunicação. Parece 

aprender uma lição com a frase, que diz ser nova para ela, e logo passa adiante, ensina a 

todos. 

Na mensagem de 3 de dezembro de 1981, ela informa aos destinatários sobre diversas 

notícias recebidas nos variados meios de comunicação e, desse modo, deseja encorajá-los a 

continuar seguindo suas indicações: “Através de cartas, das comunicações e dos telegramas 

que vocês me enviaram soube que alguns, que ainda não tinham se decidido pela ‘Santa 

Viagem’, embarcaram decididamente ‘no trem’, prontos para viajar com todos os outros aos 

quais chega este Collegamento”(LUBICH, 1981, p. 23). Percebe-se a existência de uma 

reciprocidade na comunicação – as pessoas recebem a mensagem e em seguida escrevem para 

Chiara. 

Em outros textos, retoma argumentos tratados no pensamento anterior: “No último 

‘collegamento’ decidimos, para este novo ano, não sermos como vagões nesta Santa Viagem, 

mas sim locomotivas, que conduzem os outros. E se assim fizermos, a nossa organização 

deverá ser em forma de cachos
122

” (LUBICH, 1986, p. 29).  

Ela parece preocupar-se em se fazer entender por todos e por isso utilizava palavras 

simples, do cotidiano: trem, locomotivas, vagões, cachos. Como se estivesse ao início de uma 

aula, em algumas mensagens pergunta: “Qual a lição de hoje?” (LUBICH, 1986, p. 23-24). 

Possivelmente desejava impulsionar os membros de seu Movimento a uma vida mais 

empenhada no Evangelho e na conquista de novos adeptos a essa prática.  

Chiara descreve tanto os lugares onde estava, quanto outros onde esteve. “Hoje, a 

minha saudação é de Hong Kong. 1982 já começou, completamos um ano de nossa ‘Santa 

Viagem’” (LUBICH, 1986, p. 27). Na página 39, ela cita uma viagem à Holanda, na ocasião 

não realizou conferência telefônica, mas utilizou aspectos vistos nesta viagem para elaborar 

uma mensagem aos membros do Movimento: “O que mais me impressionou foi o lema dessa 

nação: ‘Com a concórdia, as pequenas coisas tornam-se grandes’” (LUBICH, 1986, p. 39).  

                                                
122 Segundo a autora, a ideia de organizar a vida em cachos - tal qual uvas nas parreiras - é utilizada já desde a 

Antiguidade cristã. De acordo com ela significa: “cada um de nós inserido num grupo de pessoas, animadas pela 

espiritualidade evangélica do Movimento para possuírem mais decisão, mais força, mais ardor na Santa Viagem, 

e, portanto, no empenho para a nossa santificação. E cada um de nós responsável por um grupo de irmãos, que 

desejamos amar, ouvindo-os, ajudando-os” (LUBICH, 1986, p. 29). 
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Já na página 49, ela se referiu à estada de uma semana na Mariápolis permanente de 

Loppiano em Incisa in Val d’Arno, e disse que aproveitou para ir ao Monte Senário em 

Florença.  

 

Tendo passado a última semana em Loppiano, não pude deixar de dedicar 

um par de horas a uma visita ao Santuário de Monte Senário, onde estão 

sepultados seus Sete Santos Fundadores
123

 que no século XIII, conseguiram 
alcançar a santidade, todos juntos (LUBICH, 1986, p. 49).  

 

Figura 42: Santuário de Monte Senário: local onde estão as relíquias dos Sete Santos  

 

Foto: Maria José Dantas.  Florença, 27 de janeiro de 2013. Acervo da Pesquisadora. 

 

 

A ideia de alcançar a santidade parece ter fascinado Chiara, desde a juventude. No 

início de seu intercâmbio epistolar (final da década de 30 e início da década de 40 do século 

XX), é possível identificar sua menção à santidade em várias cartas. Com os Focolares e o 

empenho em viver pela unidade, para realizar o que chamou de “testamento de Jesus: ‘que 

                                                
123 Alessio Falconieri, Sostegno, Uguccione, Manetto, Amadio, Buonfiglio e Buonagiunta, viveram no século 

XIII, e eram jovens que faziam parte da burguesia Fiorentina.  Começaram a participar de um grupo que se 

reunia para rezar junto a uma imagem de Nossa Senhora, em uma igreja de Florença. Os sete jovens se 

aprofundaram na vida de oração e decidiram deixar suas casas e viver como monges em Monte Senário, a 18 km 

de Florença. Juntos testemunharam que, para ser servo de Cristo e da Virgem Maria, é preciso ter muito amor. 

Eles fundaram a Congregação religiosa dos Servos de Maria e, com exceção de Alessio, que permaneceu como 

irmão religioso, os demais se tornaram sacerdotes. Morreram em períodos diferentes e foram canonizados pelo 

Papa Leão XIII em 15 de janeiro de 1888. A Igreja festeja a memória deles no dia 17 de fevereiro (Fonte: 

http://santo.cancaonova.com/). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alessio_Falconieri
http://it.wikipedia.org/wiki/Amadio_degli_Amidei
http://santo.cancaonova.com/
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todos sejam um’” (Jo 17,21), ela desejava não apenas uma santidade individual, mas sim de 

modo coletivo, de forma que ela e todos os membros do Movimento alcançassem a meta. Esse 

era também um dos motivos de suas mensagens.  

Chiara havia lido a história dos Sete Santos e possivelmente ficou impressionada pela 

maneira como conseguiram se santificar todos juntos. Como teve possibilidade, foi visitar o 

Santuário. Junto aos Sete Santos, rezou para que eles fossem os protetores do collegamento, o 

novo meio de comunicação, cuja meta é a santificação coletiva. 

Ela voltou outras vezes a esse Santuário, localizado em uma abadia, em um alto 

monte. Apesar de ser muito visitado por turistas por conta da bela paisagem que possui ao 

redor, é um lugar propício para retiros, meditação e silêncio. A espiritualidade sugerida por 

Chiara era de âmbito coletivo, em meio às diversas realidades do mundo; por conseguinte, em 

diversos momentos, ela sentia a necessidade de recorrer a Santuários como esse para algumas 

horas de recolhimento e oração. 

Continuando a análise dos escritos, muitas vezes Chiara utilizava um discurso 

enfático: “Quem não progride, regride!”. Neste caso, referindo-se a: “no que diz respeito à 

vida interior, ao caminho que leva à santidade ou, como costumamos dizer, ao nosso progredir 

na Santa Viagem” (LUBICH, 1986, p. 84). Em outras mensagens, compartilhava 

acontecimentos relevantes quanto às suas atividades: 

 

Como vocês já souberam, na segunda-feira da Semana Santa, fui convidada 

a almoçar com o Santo Padre João Paulo II. Comigo veio Eli Folonari. No 
final, antes da despedida, ele quis nos presentear com um maravilhoso livro 

que trata de 14 das suas viagens, cujo título é: Abri as portas a Cristo. 

Referindo-se a esta frase, o Santo Padre, manifestando toda a sua grande fé 

que deposita em nosso Movimento disse: “O Papa exorta, e os focolarinos 

atuam” (LUBICH, 1986, p. 95). 
 
 

Não é qualquer pessoa que recebe um convite para almoçar com o Papa e isso tem 

uma representação forte. Além de aumentar em potencial o seu capital simbólico, 

consequentemente lhe garante maior credibilidade em suas intervenções públicas – isso fica 

evidente em suas relações de comunicação. De acordo com Bourdieu (2008), tal vínculo pode 

ser classificado como interações de poder simbólico, onde se atualizam as ligações de força 

entre os locutores e seus respectivos grupos. Chiara não utiliza a força física, e sim suas 

palavras; neste sentido, suas ações imprimem na mente dos destinatários uma autoridade 

simbólica, a representação quanto a uma líder autorizada pela Igreja Católica. 
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Em várias saudações, Chiara iniciava com citação de elementos audiovisuais, tais 

como: um programa de TV, relatado na página 23, e um outdoor.  

 

Nesta época, se percorrermos as estradas da Suíça, deparamo-nos com um 

grande cartaz muito interessante: dois carros, um vermelho e outro azul, que 

correm juntos e se cumprimentam sorrindo. O azul faz um aceno com a mão 
para que o vermelho passe. O vermelho, tirando o chapéu, agradece. A 

legenda diz: “Ser solidário é ter segurança”, isto é ajudarmo-nos, tratarmo-

nos com solidariedade, como amigos, é garantia de uma viagem sem perigos. 
(LUBICH, 1986, p. 106). 

 

 

Ela parte da análise do cartaz, descreve as cenas e a partir daí elabora sua mensagem, 

fica clara a tendência a utilizar os acontecimentos e fatos do cotidiano como inspiração para 

sua escrita. Num primeiro momento, quando lia e explicava a mensagem, era como se 

estivesse em uma espécie de aula pública, falava para pessoas que a escutavam em várias 

partes da Terra.  

Pensando em sua formação pedagógica imbuída pelas ideias da Escola Nova, que se 

contrapunham à educação tradicional e no destaque ao “Homem novo
124

” pregado em prosa e 

verso pelo Apóstolo Paulo, talvez pudéssemos dizer que Chiara desenvolvia um processo 

formativo que priorizava a pessoa humana e que se baseava em suas disposições duráveis e 

transponíveis, imbuídas tanto pelos conhecimentos relacionados à Pedagogia, quanto pelos 

preceitos Bíblicos.  

Cambi (1999) critica essa ideia de “homem novo”, enfatizada no século XX; para ele, 

este homem cortou as pontes com o passado e inebriou-se de futuro e, sobretudo, de presente 

“daquele aqui e agora que é visto como o vértice da história e o melhor dos mundos 

possíveis” (CAMBI, 1999, p. 511). Penso que, na perspectiva de Chiara, ela acreditava nesse 

“homem novo” como uma possibilidade de renovação da sociedade, sem perder de vista as 

suas raízes. 

 

4.4.3 As leituras citadas 

 

A terceira categoria diz respeito à fundamentação bibliográfica encontrada nas 

mensagens, que em grande parte se referem a alguma frase bíblica ou à vida dos santos. Nas 

cartas da década de 40 do século XX, como já observado, Chiara citava frases da Bíblia, 

                                                
124 E que deveis revestir-vos do homem novo, que foi criado em conformidade com Deus, na justiça e na 

santidade, próprias da verdade (Ef 4,24). 
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geralmente na introdução. Possivelmente era o início de um folheto, posteriormente, 

conhecido como “Palavras de Vida.”
125

 

Dentre os livros e autores da Bíblia, aparecem tanto os do Antigo Testamento: Profeta 

Isaias e livro dos Salmos, como os do Novo Testamento: os Evangelhos de Mateus, Marcos, 

Lucas e João e as cartas dos Apóstolos João e Paulo, com predominância dos escritos deste 

último. 

 

Figura 43: Alguns livros da biblioteca de Chiara 

 

Foto: Maria José Dantas. Rocca di Papa, 08 de junho de 2012. Acervo da 

pesquisadora. 

                                                
125 Uma frase da Bíblia com comentários e explicações que Chiara propunha mensalmente aos membros do 

Movimento e às pessoas interessadas em viver de acordo com o cristianismo. Esta atividade teve início na 

década de 40 do século XX. 
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Além dessas referências, Chiara citou algumas leituras realizadas, ou chamou atenção 

para algum aspecto enfatizado por Santos, como: Santo Afonso Maria de Ligório, São 

Bernardo, São Francisco de Assis, São Francisco de Sales, São João da Cruz (citado em 4 

mensagens diferentes), São Maximiliano Kolbe, os Sete Santos Fundadores de Monte 

Senário, Santa Clara, Santa Catarina de Sena
126

, Maria, Santa Tereza de Lisieux; ou ainda, por 

pessoas com uma representatividade social, dentre estes: o Papa João XXIIII, uma carta de 

Madre Teresa de Calcutá, uma conversa com Prior de Taizé Roger Schutz, textos de Igino 

Giordani e de João Paulo II, além do jornal católico L’Osservatore Romano. 

A princípio, percebe-se uma fundamentação doutrinária, voltada em potencial para o 

aspecto religioso. Neste sentido, um rápido olhar em sua biblioteca atesta a legitimidade do 

referencial em que se fundamenta. 

Na figura 43, dentre outras publicações, é possível observar livros de alguns dos 

Santos citados por Chiara nas mensagens: São Maximiliano Kolbe, Santa Tereza de Lisieux e 

Madre Teresa de Calcutá. O acervo, que fica nas dependências da casa onde ela morava, é 

composto por mais de 10 estantes como a da referida imagem e, além disso, existem livros em 

outros locais: no escritório, em um setor do Centro Chiara Lubich e em uma pequena estante 

do quarto onde dormia. Ali estão os livros utilizados com mais frequência: Evangelhos e 

livros de orações.  

 

4.4.4 A narrativa 

 

 Nesta análise, a narrativa consiste em uma série de argumentos derivados da 

mensagem principal – enfatizada ou aprofundada a cada pensamento. De acordo com Hugo di 

Bologna apud Tin (2005), em uma carta “a narração é a enumeração ordenada dos fatos sob 

discussão, ou melhor, uma apresentação dos fatos de um modo que parecem eles próprios se 

apresentar” (TIN, 2005, p. 99). Neste sentido, em uma carta, o narrador é o signatário, ele 

conta uma história, um fato ou um acontecimento. Geralmente isso envolve um tempo, o 

momento determinado que a situação acontece e um espaço, ou seja, o local, um enredo e os 

personagens.  

Em suas mensagens, Chiara geralmente tratava da exposição de um determinado tema, 

e, para isso, algumas vezes narrou uma experiência ou uma história em primeira pessoa, como 

                                                
126 Alguns destes santos citados por Chiara, nos séculos em que viveram, desenvolveram suas estratégias de 

formação por meio de um intenso intercâmbio epistolar. Uma pequena síntese sobre a vida e a atividade epistolar 

de três santas e sobre os usos que Chiara fazia desses escritos estão no apêndice C.  
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personagem participante.  A função desta categoria é propiciar os argumentos necessários, de 

acordo com as circunstâncias e dada relevância do acontecimento narrado, de modo a penetrar 

no destinatário, causando o efeito desejado. É uma etapa que prepara o “terreno” para as 

orientações formativas. Primeiro, ela falava sobre o tema; em seguida, questionava e, por fim, 

dava as sugestões sobre como colocar em prática tais orientações. 

 Dentre os textos analisados, encontrei 27 nos quais Chiara constrói sua narração 

tratando sobre um determinado argumento: santa viagem, Deus, o Espírito Santo, a morte, o 

pecado, progredir/regredir, a oração, Jesus Abandonado, a vontade de Deus e o amor ao 

próximo – este foi objeto de 14 das mensagens.  

No pensamento intitulado: “Nada menos que um amor heroico”, ela escreveu: 

 

Hoje gostaria de falar-lhes ainda sobre o amor. Exatamente do amor ao 
próximo. [...] É, portanto, o nosso modo típico para fazer da vida uma “Santa 

Viagem”. O fato é que amando o próximo desta forma toda a nossa vida 

espiritual sai enriquecida. Foi esta a minha descoberta nestes dias em que 
também eu, me esforcei em viver assim, descoberta essa que eu gostaria de 

comunicar-lhes [...] (LUBICH, 1986, p. 112). 

 

 

 Chiara afirma: “gostaria de falar-lhes ainda sobre o amor”, quer dizer, ela continua 

tratando sobre o tema já comentado em mensagem anterior. Contudo, dessa vez aprofundou 

novos aspectos e explicou a Palavra de Vida daquele mês. Isso mostra a existência de uma 

continuidade entre as mensagens. 

Nesse pensamento, ela tratou de um objeto específico: o amor, e comunicou aos 

interlocutores como fez para colocar em prática aquilo que estava propondo a eles. Em 

algumas mensagens, é bastante evidente o estabelecimento de um desejo de diálogo. Ela fazia 

perguntas, dava respostas, dizia as orientações a serem seguidas. Estabelecia determinações 

visando à unidade e estas eram levadas em consideração mediante a crença no carisma e no 

poder simbólico que ela possuía.  

Suas ações condiziam com o que propôs nas diretrizes para a escrita epistolar: “Estar 

diante de uma carta é como estar diante de uma pessoa: se pára, se vai em profundidade, se 

faz um” (LUBICH, 1999, p. 632).  

 

Gostaria de falar-lhes, em particular, da oração de súplica, em que pedimos a 

ajuda e as graças de Deus. [...] Pois bem, um mandamento que Jesus repete 

com insistência no Evangelho é justamente aquele que se refere ao pedir: 
“Pedi e vos será dado; buscai e acharei; batei e vos será aberta” (Mt 7,7). 

O que devemos fazer então? Pedir mais e melhor, porque Ele quer assim. E 

também desta maneira estaremos manifestando-lhe o nosso amor. 
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Vejam, nesta Santa viagem que empreendemos há mais de três anos, é bom 

que façamos de vez em quando uma breve pausa para reflexão a fim de 

verificar como vão indo as coisas, se fizemos progressos, se nos parece estar 
sempre no mesmo ponto, ou até mesmo se perdemos o entusiasmo inicial  

(LUBICH, 1986, p. 150). 

 

Nesta mensagem, o desejo de Chiara era imprimir no destinatário o poder da oração. 

Ela enfatizou o carisma e ensinou como os membros dos Focolares deviam fazer as orações e 

as práticas de piedade. Isso adquiria um peso para os interlocutores, visto que, quem estava 

falando era uma pessoa autorizada pela Igreja Católica para ensinar, para dizer o que e como 

deviam proceder no dia a dia. Mesmo quando tratava de um tema religioso específico, como a 

oração, ou a vontade de Deus, alguns argumentos citados para fundamentar as mensagens 

precedentes reapareciam em seu discurso: a santa viagem, o amor ao próximo, Jesus na cruz, 

dentre outros.  

A partir das reflexões de Bourdieu (2005), pode-se pensar em possibilidades de 

apropriação da mensagem pelos destinatários de Chiara, de acordo com as indicações de 

como a religião e, neste caso específico, a Igreja Católica, funciona em seu papel de veículo 

para uma estruturação simbólica do pensamento.  

 

Em sua qualidade de sistema simbólico estruturado, a religião funciona 

como princípio de estruturação que 1) constrói a experiência (ao mesmo 

tempo em que a expressa) [...] 2) graças ao efeito de consagração (ou de 
legitimação) realizado pelo simples fato da explicitação, consegue submeter 

o sistema de disposições em relação ao mundo natural e ao mundo social 

(disposições inculcadas pelas condições de existência) a uma mudança de 

natureza, em especial convertendo o ethos enquanto sistema de esquemas 
implícitos de ação e de apreciação em ética enquanto conjunto sistematizado 

e racionalizado de normas explícitas (BOURDIEU, 2005, p. 45-46). 

 

 

Dessa maneira, dentro do campo religioso, Chiara que no início do Movimento foi 

interrogada e até proibida de falar publicamente, com o tempo adquiriu um espaço, obteve 

legitimação e, com isso, seu capital cultural e religioso aumentou lhe garantindo um poder 

que não era fruto de uma força econômica ou social, mas de bens culturais e simbólicos que 

foi conquistando. 

As narrativas de Chiara faziam alusão também a conversas, a cartas recebidas e a 

festividades como Natal, Páscoa e comemorações de aniversário do Movimento dos 

Focolares. E ainda existem relatos de experiências pessoais. No pensamento intitulado “Sim a 

Jesus, não ao nosso eu”, ela escreveu:  
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Nestes dias que passaram, lendo uma página maravilhosa das cartas de 

Paulo, o Apóstolo, pareceu-me ter compreendido como ele vivia 

pessoalmente os cortes a que Jesus se refere. Após ter convidado os cristãos 
para imitar os atletas que fazem tantos sacrifícios para conquistar um troféu, 

falando de si mesmo afirma: “Trato duramente meu corpo e reduzo-o à 

servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos 

outros, venha eu mesmo a ser reprovado” (1 Cor 9,27). De fato, Paulo 
deveria cultivar o seu cacho, ou melhor, as suas videiras repletas de cachos, 

espalhadas em todas as regiões por ele evangelizadas. Eis o que se passa na 

sua alma ao pensar em todas estas pessoas a ele confiadas. Ele se apercebe 
do desejo, sente o impulso, a exigência de ser exemplo para todos, e para 

isso, como ele diz, trata duramente o seu corpo e o reduz à servidão. É isso 

que devemos fazer com o nosso eu (LUBICH, 1986, p. 63). 

 

Presume-se que Chiara se inspirou nos ensinamentos do Apóstolo Paulo para escrever 

esta mensagem. Afirma que ele devia cultivar o seu “cacho, as suas videiras repletas de 

cachos”
127

. Ora, ela havia proposto aos membros do Movimento que se organizassem em 

cachos para facilitar a vida em comunidade. Pensar essa modalidade de organização como 

algo já posto em prática por Paulo, possibilitava-lhe maior credibilidade. O Apóstolo, quando 

escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses
128

, enfatizou a preocupação com a santificação: 

“É vontade de Deus a vossa santificação” (I Ts 4, 3). Paulo estava formando as primeiras 

comunidades cristãs e precisava dar instruções de como deveriam se comportar, escreveu 

pensando em cada situação particular que conhecia. 

Chiara também estava constituindo as comunidades do seu Movimento e desejava 

levar a todos o seu “dom”, formar os seus seguidores. E, neste sentido, lidou muito bem com 

o simbólico, ao ponto de estabelecer comparações entre suas ações e a vida dos Santos. Ela 

aguçava a imaginação dos leitores para a possibilidade de também eles serem capazes de 

assemelharem-se ao Apóstolo. Ela realizou a leitura da carta de Paulo, aproximou essa leitura 

da realidade do Movimento e, falando das virtudes, dos cuidados com o pecado e com os 

hábitos que afastam de Deus, convidou os membros dos Focolares a seguirem o exemplo do 

Apóstolo.  

Ela também se referiu à imitação das virtudes de outros Santos, em várias mensagens. 

 

O que mais me impressionou ao ler uma biografia de Maximiliano Kolbe foi 

o fato de que este novo santo
129

 (muito próximo de nós por causa de seu 

amor apaixonado por Nossa Senhora e por haver amado tanto quanto Jesus 

                                                
127

 Ela faz menção aos grupos e comunidades aos quais o Apóstolo seguia e evangelizava. 
128 Em ordem cronológica, o primeiro livro da Bíblia escrito possivelmente entre os anos 50 e 51 do século I, 

quase 20 anos após a morte de Jesus. 
129 Maximiliano Kolbe morreu em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, e foi canonizado em 10 de outubro 

de 1982 pelo Papa João Paulo II. 
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amou, até o ponto de dar sua própria vida) diante de um prisioneiro 

destinado a morrer de fome no bunker da morte, [...] esqueceu todas as suas 

atividades [...] os seus escritos (eu o vi em uma foto, diante de uma 
escrivaninha repleta de papeis), para tomar o lugar de um outro. Não poderia 

o Pe. Maximiliano Kolbe pensar que sua obra, que iniciara na Igreja, poderia 

glorificar a Deus muito mais se continuasse vivo? Ele, entretanto, não 

hesitou e ofereceu a sua vida para salvar a de um pai de família (LUBICH, 
1986, p. 67). 

 

Chiara escrevia e procurava estar informada sobre atualidades da Igreja Católica e 

desejava que todos os membros de seu Movimento também vivessem em sintonia com essa 

instituição. Nesse pensamento, ela convidou a imitar o Santo, não tanto em relação à vida 

física, mas, principalmente, à capacidade de estar disposto a exercitar a humildade nos 

relacionamentos pessoais e a colocar em prática o amor. 

Em uma de suas mensagens, ela contou uma história. Apesar de não ter citado a fonte, 

supõe-se que se trata de uma leitura biográfica ou de um filme: 

 

Uma jovem mãe, com dez filhos, atingida por um tumor, confiou cada um de 

seus filhos, a famílias diferentes. Sentindo-se próxima da morte, foi visitá-

los, pela última vez, fazendo uma longa e cansativa viagem. Após ter 
cumprido este último dever, estendendo-se no leito, disse: “tudo está em 

ordem”. Esta mãe nos ensina realmente o que é o amor (LUBICH, 1986, p. 

38). 
 

A grande preocupação de Chiara parecia ser buscar nestas histórias e leituras aquilo 

que poderia ajudar aos membros do Movimento a viverem o Evangelho concretamente, ou, 

dito de outra maneira, fazer ver qual a lição que se poderia tirar de sua narrativa. Ela queria 

formar o “seu povo”, que agora não se resumia aos poucos alunos de uma pequena sala, ou às 

comunidades da Itália – eram muitos, espalhados no mundo inteiro e assim precisava ser 

concreta e utilizar a didática, elemento que ela parece ter desenvolvido bastante em sua 

prática docente. Usava isso de diversas maneiras, inclusive, nos relatos quanto às suas 

observações das viagens.  

 

Nestes dias, o Extremo Oriente levou-nos a outros propósitos. Citando dois 
deles, o primeiro é tornarmo-nos todos “locomotivas”. De fato muitos jovens 

desenham ou constroem um trem para representar a “Santa Viagem”. E 

muitas vezes colocam o meu nome na locomotiva. Porém só Deus sabe 

quem é que mais a impulsiona. Certamente é aquele que mais ama! 
Depois o segundo: em contato com os nossos irmãos budistas soubemos que 

um de seus símbolos é a vela apagada. Ela significa mortificação total, 

ausência completa de desejos. E eles são dignos da nossa admiração pela 
maneira como colocam isso em prática (LUBICH, 1986, p. 27). 
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Quando realizou a leitura desta mensagem, Chiara estava na China. Ela falava de 

propósitos, dizia como os membros do Movimento estavam fazendo para colocar em prática 

suas inspirações e também citava o empenho dos budistas para a prática da fé que professam. 

Falou ainda de locomotivas, de velas, usou exemplos representativos, falou do desenho. A 

narrativa se consistia em uma trama que envolvia de tal maneira o interlocutor, que o 

colocava na expectativa para a sugestão concreta que Chiara daria logo depois. 

Outro exemplo pode ser verificado quando escreveu nas Filipinas: 

 

Uma das alegrias que experimentei, nesta rápida passagem pela região 
asiática, foi constatar como aqui tudo se leva a sério e se coloca rapidamente 

em prática. Em Hong Kong, por exemplo, no final de um encontro 

inflamado, um gen dirige-se a uma de nós e diz: “Apresento-lhe o meu 

cacho” e mostra alguns jovens com quem compartilha o mesmo Ideal que ele 
segue, ama, serve, e para que possam se santificar juntos. Em seguida 

acrescenta: “E agora lhe apresento o meu responsável” e lhe mostra aquele 

que cuida dele (LUBICH, 1986, p. 29). 
 

 

À medida que citava os países e os Continentes em suas mensagens, ela procurava 

mostrar para o mundo aspectos da cultura e dos locais por onde passava. Possivelmente via 

nisso uma maneira de possibilitar uma maior abertura das pessoas para os povos, muitas vezes 

discriminados. Esses relatos de viagens tendem a proporcionar nos interlocutores uma visão 

ampliada sobre conhecimentos em Cultura, História e Geografia. 

Observando esses comentários, penso na importância de investigar os itinerários 

percorridos por professores, suas memórias, registros e os aprendizados que as viagens 

proporcionam.
130

 

Chiara também esteve em Melbourne, capital de Victória, na Austrália. De lá, 

escreveu: 

 

[...] Este jovem continente, a Austrália, lembra-nos isto com seu brasão, 

onde estão representados dois animais típicos da região, escolhidos 
propositalmente porque não sabem andar para trás: o canguru [...] e uma 

grande ave cujo nome é “emu”. (Também conhecida como o avestruz 

australiano). Nós também devemos caminhar sempre para frente, com 
coragem. E sabemos que, para caminhar, temos a Palavra de Vida. Ela é, 

como diz o salmo: “...lâmpada para os meus passos e luz para o meu 

caminho” (Sal 118,105). [...] Jesus fez-se verdadeiramente fraco com os 

                                                
130 As investigações sobre viagens de educadores ainda são poucas no âmbito da História da educação. No 

Brasil, dentre outros autores, uma coletânea organizada por MIGNOT, Ana Chrystina Venâncio; GONDRA, 

José Gonçalves (2007) reúne estudos sobre viagens de caráter oficial e particular realizadas por educadores com 

a intenção de se aproximar de políticas educacionais e práticas pedagógicas inovadoras. Em Portugal e Espanha, 

um trabalho organizado por FELGUEIRAS, Margarida Louro e RICO, Antón Costa (2011) trata de viagens de 

educadores entre os séculos XVIII e XX, como meio de enriquecimento cultural, pela troca de ideias, confronto 

de culturas e suas formas de vida.  
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fracos. E assim iniciou o caminho para o “Ut Omnes”. Dobrou-se em nossa 

direção, mas não se quebrou, exatamente como a cana de bambu, que nas 

Filipinas, por exemplo, é bastante utilizada porque se dobra mas não se 
quebra (LUBICH, 1986, p. 32).  

 

A professora Chiara parecia possuir raízes muito fortes da Pedagogia Ativa. Ela 

utilizava palavras do ambiente onde estava para escrever suas mensagens: canguru, avestruz, 

cana de bambu, brasão. Recolhia elementos físicos e da natureza para ilustrar sua narrativa: 

animais, aves, vegetação, raiz, cansaço, suor, repouso, treinamento. Estabelecia comparações 

com a vida dos membros do Movimento e fazia a ligação com suas indicações doutrinárias. 

 Após a visita ao Santuário dos Sete Santos Fundadores, em Monte Senário, Itália, ela 

escreveu: 

 

Lá, diante das preciosas relíquias, depois de ter saudado Jesus e Maria, a 

quem tanto eles amaram, pedi aos Sete que fossem os protetores particulares 
deste nosso “collegamento” quinzenal, do qual nos servimos para nos 

ajudarmos na nossa santificação coletiva. 

Terminada a breve oração, pude admirar numa das paredes da pequena igreja 
um afresco que representava um milagre daqueles Santos: em pleno inverno, 

uma videira começou a cobrir-se de brotos, a florescer e a dar maravilhosos 

cachos. Este fato extraordinário significou para eles um sinal da vontade de 
Deus, para que acolhessem na sua família religiosa muitos outros membros. 

Naturalmente, como vocês podem entender, esta feliz coincidência entre os 

Sete Fundadores, a videira e os cachos, foi motivo de alegria, tornando-se 

ainda mais vivo e insistente o desejo de fazer florescer no inverno deste 
mundo enregelado pelo materialismo, a mística vinha de Jesus Abandonado 

(LUBICH, 1986, p. 49).  

 
 

 Nesses relatos, evidencia-se também a força da escrita autobiográfica. Chiara faz 

descrições nas cartas, muito semelhantes às escritas de diários. Nessa mensagem, ela 

conseguiu realizar uma ligação entre os aspectos da vida dos Santos observados, dessa vez, 

não por meio de uma leitura realizada, mas por intermédio da visualização de um quadro. 

Esses Sete Santos se tornaram um símbolo de referência, um exemplo que ela gostaria que 

todos os membros do Movimento no mundo conhecessem. E, visto o poder simbólico e a 

credibilidade que eles tinham por terem se tornado santos, ela desejava que todos os 

imitassem e se tornassem semelhantes a eles. 

Outra observação referente ainda às viagens pela Itália, diz respeito a um episódio em 

um voo para Trento, narrado na mensagem do dia 05 de janeiro de 1984:  

 
1954 foi um ano muito importante para nós. Pela primeira vez, um 

focolarino se ordenava sacerdote. Eu deveria viajar de Roma a Trento para 

participar da ordenação do Pe. Foresi, ministrada pelo arcebispo de Trento. 
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Como eu não estava muito bem de saúde quiseram que eu fizesse a maior 

parte da viagem de avião. Logo que embarquei uma aeromoça muito gentil, 

para facilitar a viagem, convidou-me para conhecer a cabine de comando. 
Chegando naquele lugar fiquei imediatamente encantada com o magnífico 

panorama que se podia observar: amplo, plenamente visível pela carlinga de 

vidro. Mas não foi o panorama o que mais tocou meu espírito. 

Na verdade foi uma breve explicação do piloto sobre o que é importante para 
pilotar um avião. Ele me disse que, para se fazer uma viagem direta e segura, 

era necessário, antes de tudo, orientar a bússola na direção do ponto de 

chegada. Depois durante o percurso, é preciso vigiar para que o avião nunca 
se desvie da rota estabelecida. Seguindo estas explicações, fiz 

imediatamente, um paralelo entre uma viagem de avião e a viagem da vida 

que, hoje, eu chamaria de “Santa Viagem”. E entendi que também na viagem 

da vida é necessário, desde o início, fixar com precisão a rota, o caminho da 
nossa alma, que é Jesus Abandonado. A seguir, no decurso de toda viagem, 

devemos fazer uma única coisa: permanecer fiéis a Ele. Sim, o caminho ao 

qual Deus nos chama é somente este: amar Jesus Abandonado sempre [...] 
(LUBICH, 1986, p. 139). 

 

Chiara usava fatos simples como matéria de inspiração para seus textos. Discorreu 

sobre as alegrias da vida e também sobre os cuidados que se deveria ter para viver de modo 

seguro e coerente. Para o piloto do avião, o objeto guia é a bússola e ela sugeriu ao “seu 

povo” que também adotassem uma bússola para o uso pessoal. A dica era mirar em Jesus que, 

morrendo na cruz, sofreu e deveria ser o modelo de superação para todas as dificuldades. 

Assim, ela sugeriu que os membros dos Focolares olhassem para Jesus, pois: 

 

Se o piloto, que observei estar totalmente livre nos seus movimentos, não 

usava rédeas como as que se usam para guiar uma carruagem, nem volante, 
daqueles que se usa para dirigir automóveis, também nós, se orientarmos o 

ponteiro da nossa bússola espiritual para Jesus Abandonado, não teremos 

necessidade de outro recurso para chegarmos com segurança à meta. 

E assim, como numa viagem de avião não nos deparamos com as surpresas 
das curvas, porque se voa no espaço aéreo, nem temos que afrontar 

montanhas porque nos colocamos logo numa boa altitude, também na nossa 

viagem, com o amor a Jesus Abandonado, nos colocamos imediatamente nas 
alturas. Os imprevistos não nos amedrontam, nem sentimos muito os 

esforços da subida, porque as surpresas, os cansaços e os sofrimentos, já são 

todos previstos e esperados por Jesus! (LUBICH, 1986, p. 141). 

 

 

  Chiara também retomava histórias de anos anteriores, exercitava a memória. Em 

alguns escritos, discutiu sobre a humanidade de Jesus, Ele que viveu, foi carpinteiro, cansou-

se, fez catequese, repousou, alimentou-se, amou Maria e José, instruiu os discípulos, fez 

milagres e saciou o povo. Ela explicou ser Ele o Verbo, a Palavra de Deus encarnada e que, 

assim, serão verdadeiros cristãos e santos aqueles que preencherem toda a vida com a Sua 

Palavra. 
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Quanto às viagens pela Suíça, ela expôs na mensagem do dia 20 de janeiro de 1983, 

observações realizadas em seus passeios: 

 

Nestes dias de inverno fiquei muito impressionada em ver como as videiras 
são cultivadas, aqui em Vallese, na Suíça, a quantos cuidados e a quanta 

disciplina são submetidas. Dão um ótimo vinho, é verdade, mas que trabalho 

assíduo elas exigem. Nós a vemos, plantadas em filas retilíneas, 
perfeitamente equidistantes a fim de que cada uma fique bem exposta ao sol. 

Nós as observamos, podadas de todos os ramos supérfluos, para que, às 

vezes, um só ramo produza seu fruto abundante, seus cachos suculentos. São 
amarradas fortemente a uma estaca para que se mantenham na vertical e não 

se arrastem no chão. As folhas que caíram durante a vindima são recolhidas 

para que a terra em torno delas fique limpa. Quando pequeninas, elas são 

protegidas por uma tela cilíndrica. E muitos outros cuidados ainda 
(LUBICH, 1986, p. 81).  

 

A narrativa de Chiara sobre passeios, viagens, programas de TV, filmes, competições 

esportivas e leituras, além de servir de argumento para as suas lições, também chamava 

atenção para a importância de dedicar alguns momentos do dia ao relax, lazer e repouso. Ela 

pensava na formação das pessoas, mas também parecia muito consciente das limitações do 

corpo e da necessidade de renovar as fontes de energia.  

 

4.4.5 As indicações formativas 

 

 Esta categoria sucede a narrativa. É composta pelo conjunto de palavras nas quais 

Chiara aconselha, interroga, faz pedidos, recomendações e sugestões para colocar em prática 

sua mensagem. Em grande parte dos pensamentos, este discurso teve início com uma 

indagação: “E agora”? “E então”? “O que fazer”? “Qual deverá ser a nossa atitude”? Chiara 

utilizava conjunções, advérbios, palavras mediadoras de perguntas, que denotam um interesse 

pelos interlocutores. Ela utilizava uma linguagem fática, com o objetivo de estabelecer 

relação, diálogo, possibilidade de conversa, a fim de verificar se estava sendo compreendida. 

A fragmentação das cartas em categorias de análise, por um lado possibilitou melhores 

alternativas para verificar os vários aspectos do texto, mas por outro lado exigiu certa 

habilidade, para distinguir e classificar, principalmente em se tratando da narrativa e das 

indicações formativas, visto que estão muito ligadas entre si. 

Chiara, ao apresentar determinado tema, narrar sua mensagem, assemelhava-se a um 

agricultor que primeiro prepara o terreno para depois “lançar as sementes”. Ela expunha suas 

instruções, com um discurso didaticamente voltado para a defesa de suas concepções e, para 

isso, utilizava como ferramenta tanto uma linguagem expressiva, em que transmitia suas 
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emoções, seus anseios, como também utilizava uma linguagem conativa, em que realizava 

apelos aos seus destinatários. Buscava convencer os receptores da mensagem e possivelmente 

usufruía de um poder simbólico que lhe permitia a confiabilidade. 

Ela articulava com os membros do Movimento como deveriam proceder. Em 05 de 

novembro de 1981 escreveu: 

 
Da seguinte forma: vivendo muito bem, dia após dia, a Palavra como uma 

ajuda para atuar a unidade. Em resumo, viver a Palavra em função da 

unidade. Explicando melhor: devemos nos revestir dessa bem-aventurança; 
devemos experimentar esta consolação. [...] No final do ano faremos uma 

avaliação e veremos o quanto progredimos, com a ajuda de Deus e para a 

Sua Glória (LUBICH, 1986, p. 20). 

 

 

Pensando sobre a questão linguística, geralmente os verbos estavam no imperativo, 

porém ela não se voltava para a segunda ou a terceira pessoa do singular; falava e ensinava na 

primeira pessoa do plural, colocando-se no discurso. Ela usava estratégias de convencimento, 

mas com linguagem de função expressiva e emotiva. Enfatizava o seu eu, suas emoções. 

Orientava, encorajava e explicava o que devia ser feito para atuar suas sugestões, visando a 

que o destinatário refletisse.  

Em outras mensagens, como naquela que escreveu em março de 1983, indicava a 

maneira de se comportarem: 

 

Então, como nos comportaremos? Da seguinte maneira: nestes quinze dias, 
diante de cada próximo em casa, no trabalho, pela rua, aqueles com quem 

estivermos falando, aquelas pessoas com quem estivermos falando pelo 

telefone, aqueles em cujo benefício devolvemos o nosso trabalho, diante de 

cada um devemos simplesmente pensar o seguinte: devo comportar-me 
como se eu fosse a sua mãe. E agir nesse sentido. Uma mãe serve, serve 

sempre. Uma mãe desculpa, desculpa sempre. Uma mãe espera, espera 

sempre (LUBICH, 1986, p. 92). 

 

São mensagens que inicialmente tinham um prazo de validade definido: 15 dias. No 

entanto, com a publicização nos suportes impressos este discurso ficou perpetuado. 

Em muitos pensamentos, é possível encontrar uma recorrência de termos utilizados no 

espaço escolar: resumo, explicação, avaliação, disciplina, alunos, mestre, prestar atenção, 

ensinar. Tais palavras aparecem em diversos momentos: seja quando ela questiona, seja 

quando explica como fazer para colocar em prática as suas sugestões. 

 

Eu direi o que fazer. Para viver bem a Palavra de Vida, todas as vezes que 

constatarmos ter errado em alguma coisa, procuremos fazer alguma 
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penitência para reparar o bem não praticado. Por exemplo: tivemos algum 

atrito com o próximo? Nós o ferimos ou nós o julgamos mal? Procuremos 

remediar o erro duplicando a delicadeza, falando bem do próximo, 
defendendo-o se necessário, esquecendo completamente as eventuais 

ofensas, como se nada tivesse acontecido. Um outro exemplo. Comemos 

sem pensar em refrear a gula? Na refeição seguinte ofereçamos a Jesus uma 

mortificação adequada. E assim por diante. Existem mil modos de reparar 
um erro. Também eu experimentei fazer isso. E asseguro a vocês que surge 

na alma uma certa paz, uma certa alegria (LUBICH, 1986, p. 22). 

 

 

Ela oferecia exemplos e instruções, afirmava ter realizado o teste e dado certo. Falava 

em reparar o erro e para isso sugeria opções de penitência diferentes das habituais. Este tipo 

de discurso, indiretamente, fazia-a pensar em suas experiências na sala de aula. Cont (2011), 

ex-aluno do início da década de 40 do século XX, informou que certa vez havia pronunciado 

um palavrão em alta voz na sala e depois ficou com medo, pensando no tipo de castigo que 

poderia receber; por conseguinte, a Profª. Silvia o chamou e disse:  

 

Era mesmo necessário dizer aquela palavra feia? Sabes ao menos o que 

significa? Veja Benito, primeiro: não deves responder a Nereo assim, 

asperamente. Depois, tem necessidade de usar palavras assim feias que 

sujam a boca e entristecem o coração? Vá, termine sua atividade e, por 
favor, não escreva com letras tão pequenas como faz sempre (CONT. In: 

Atti del convegno: Educazione come Vita, 2011, p. 28). 

 
 

Segundo Cont (2011), a serenidade com que a professora o repreendeu, fez com que 

ele reparasse o erro, pedisse desculpas e mudasse seu comportamento. Possivelmente, ela 

aplicava esse mesmo modelo de correção também em sua escrita epistolar. Em algumas 

mensagens é como se ela produzisse um tipo de advertência nos moldes da comunicação que 

utilizava com os alunos na década de 40 do século XX.  

 
Você está se rebelando contra a vontade de Deus? Não quer trabalhar nem 
estudar como se deve? [...] É o momento de tratar duramente a nós mesmos, 

de dizer não ao nosso eu, sem compaixão. Dizer não, não, não; dez, vinte 

vezes por dia. Mas nós sabemos que existe um modo tipicamente nosso de 

dizer não ao nosso eu, não só dez, vinte vezes por dia, mas o dia inteiro. É o 
dizer sim a Jesus, à sua vontade, dizer sim aos próximos, em tudo exceto no 

pecado. Dizer sim sempre, sempre, com todo o coração (LUBICH, 1986, p. 

64). 

 

Em suas mensagens, Chiara dialoga com o interlocutor, ratifica acreditar nele, esperar 

uma ação e lembra que ela também procurou fazer sua parte. Escreve sobre o que pensava e o 

que fez, informava, diz como tem vivido; em resumo, desenvolve a “escrita de si”. 
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Chiara discorre sobre a importância de se ter um “conceito” certo da Palavra de Deus, 

que segundo ela representa uma das presenças de Cristo na Terra. Nesta mesma direção, Coda 

(2012a) enfatiza que conceito é um meio pelo qual somos projetados rumo ao objeto 

conhecido. Neste caso, deveria refletir o tipo de representação que os interlocutores de Chiara 

teriam com relação à Bíblia. O objeto do conhecimento é a Bíblia, mas o meio, a ideia que se 

tem da Bíblia, remete ao conceito existente sobre ela. 

Chiara afirma que a “Palavra” pode ser um remédio para curar determinada 

dificuldade: 

 
E agora? E agora vejamos a Palavra de Vida deste mês, com a qual Jesus nos 

indica um remédio extraordinário para “nos curar” como diz ele, não 

somente dos males físicos, mas também dos males morais: os nossos maus 
hábitos, os defeitos, os apegos, as fraquezas, os vícios que ainda continuam 

existindo em nós. Este remédio é a fé: “Vai, a tua fé te curou” (LUBICH, 

1986, p. 73). 

 

Ela explicava os acontecimentos narrados nos Evangelhos e instruía sobre o que 

precisava ser realizado para colocá-los em prática.  

Já na mensagem de 07 de janeiro de 1982, em que descreveu sua experiência em Hong 

Kong e falou sobre “ser locomotivas” e sobre a questão da vela apagada, estabeleceu dois 

propósitos: 

 

Seja como for, deste fato devemos colher um propósito: neste ano
131

, 

nenhuma das 43 mil pessoas
132

 que estão a caminho na “Santa Viagem” pode 

dar-se ao luxo de ser um simples vagão. Todos deverão ser locomotivas. 
Como? Levando conosco, nesta corrida em direção a Deus, pelo menos uma 

pessoa. Este é o primeiro propósito. Nós cristãos, ao contrário, temos a vela 

acesa. Jesus de fato, trouxe-nos a graça, a vida divina. Acendeu o fogo nos 

                                                
131 Existe um calendário no âmbito do Movimento, que diferente do calendário comum, marca o início e o fim do 

período de formação, com os temas que Chiara escolhia para desenvolver com os membros dos Focolares a cada 

ano. Tal qual o calendário escolar europeu, que vai de setembro a junho, no ano “Ideal” designa um jeito próprio 

de marcar o ano, inicia em outubro e termina em setembro do ano seguinte. Assim se tornou praxe iniciar o “ano 

ideal” em outubro e concluir em julho do ano seguinte. Mais recentemente tem iniciado em setembro, igual ao 

ano letivo. Tendo presente tal periodização, é necessário atenção quanto aos textos nos quais Chiara fala de 

“ano”. É importante verificar se trata, de “ano ideal”, ou de ano civil. Pode acontecer que, em um dos últimos 

meses do ano civil (entre setembro e dezembro) ela se refira ao “ano passado”, para tratar de um dos precedentes 

meses do ano civil (de janeiro a agosto), quando na verdade está se referindo ao “ano ideal” apenas transcorrido. 

Nas cartas analisadas, um dos momentos em que ela fez tal referência está no pensamento “cortar para amar 
melhor”, de 02 de setembro de 1982. Essa demarcação do ano acontece de vários modos na Igreja Católica: com 

o “ano litúrgico” que inicia sempre no Primeiro Domingo do Advento e termina na Festa de Cristo Rei do ano 

seguinte; o início e o término do “ano jubilar” que é estabelecido pelo Papa, ou pela Conferência Episcopal, ou 

pelo Bispo diocesano, tendo presente o evento que se deseja celebrar, por exemplo, o “Ano da Fé” corresponde 

mais ou menos ao “ano litúrgico”. Começou em 11 de outubro 2012, por ocasião do quinquagésimo aniversário 

da abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II, e terminou em 24 de novembro de 2013, na solenidade de Cristo 

Rei. O “ano pastoral” que, dependendo da região do mundo em que se encontre, pode ser como na Europa (de 

setembro a agosto do ano seguinte) ou, como no Brasil, correspondendo ao ano civil, no todo ou em parte.  
132 Este era o número dos membros do Movimento que recebiam o “Collegamento”, naquela época. 
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nossos corações. Com esse fogo podemos e devemos amar a Deus e ao 

próximo, realizando a vontade de Deus plenamente no momento presente e 

fazendo-nos um com o próximo. Deste modo morre também em nós aquilo 
que é terreno, apagam-se os desejos e as paixões. E eis então o segundo 

propósito: velas acesas! (LUBICH, 1986, p. 28).  

 

 

Provavelmente, o local físico onde estava exercia influência significativa na escrita de 

Chiara. Nesta mensagem, ela citou o exemplo dos budistas, em outros textos também citou 

personalidades de diferentes igrejas, demonstrando assim sua admiração e o respeito pelas 

várias denominações cristãs e pelas diversas religiões.   

 Imbuída pelo habitus professoral, possivelmente utilizava um modo de escrita próprio 

do cristianismo e sua prática tendia a assemelhar-se à que Jesus, o seu “mestre”, usava para 

ensinar às multidões. Jesus não escreveu cartas, mas falou e utilizou bastantes palavras 

ilustrativas
133

. Chiara adotava exemplos práticos do dia a dia: fermento, biscoito cream 

cracker, videira, vinho, bem como elementos da natureza. Por exemplo, na continuação do 

texto sobre as videiras da Suíça, ela disse: 

 

Pensei em nós, na plantinha, na vida de Jesus que cresceu em nós e nos 

cuidados que devemos ter com ela. Antes de tudo devemos mantê-la ao sol, 
bem exposta à presença de Deus na oração, quando dialogamos com Jesus 

no nosso coração. Devemos podá-la de todos os galhos supérfluos, isto é, de 

todas as atividades que desejaríamos desenvolver, mas que não são vontade 
de Deus para nós. Devemos mantê-la fortemente ligada a Jesus Abandonado, 

que nos faz amar as dores que sobrevierem ou aquelas decorrentes das 

renúncias. Devemos manter o terreno ao redor dela sempre limpo, afastando 

de nós aquelas coisas ou pessoas que são causa de tentações na nossa vida 
passada: amizades nocivas, pequenos vícios, programas de televisão 

inconvenientes, objetos inúteis, coisas vãs... E, além de tudo isso, se a 

plantinha é ainda muito pequena em nós, devemos protegê-la com a unidade 
dos amigos que compartilham o mesmo Ideal (LUBICH, 1986, p. 83). 

 

 O exemplo da plantinha remete aos princípios da pedagogia ativa, exige uma ação 

prática do aluno, neste caso específico, dos interlocutores de Chiara.  

Ainda sobre o exercício das atividades concretas, em junho de 1983, ela pronunciou: 

 
Caros amigos, a nossa missão é, portanto, amar. É no amor que devemos 
buscar a nossa perfeição, ou melhor, é preciso progredir de perfeição em 

perfeição no amor ao próximo, ao qual nos dedicamos durante o dia. Cuidar 

bem, por exemplo, do almoço, da preparação da aula que deveremos dar, da 
palestra que deveremos fazer e dos assuntos a resolver. E mesmo quando 

tivermos a impressão de que aquilo que estamos fazendo é só para o nosso 

proveito pessoal, pensemos imediatamente que nós queremos aprender bem 

                                                
133 Mais detalhes sobre aspectos da Pedagogia de Jesus, no Apêndice C. 
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aquelas matérias ou aquela profissão, para amanhã sermos mais úteis a Jesus 

que vive na nossa sociedade. Devemos fazer tudo com perfeição. E para isso 

devemos escutar bem aquela voz dentro de nós enquanto ela tiver algo a nos 
corrigir ou a nos sugerir (LUBICH, 1986, p. 111). 

 

 

 Chiara discutia sobre a importância de realizar perfeitamente as tarefas: cozinhar, 

preparar uma aula, estudar e, até quando necessário, repreender alguém. Quanto a estudar, 

lembrava que se deve fazer bem, não em proveito próprio, mas para melhor servir.  

Nesta categoria, nota-se o uso recorrente de perguntas e respostas construídas por 

Chiara, em maior número do que aquelas que pareceram na narrativa. Pensando em seu 

envolvimento e paixão pela Filosofia, poder-se-ia questionar se Chiara teria se inspirado no 

método educativo baseado na maiêutica de Sócrates
134

: “conhece-te a ti mesmo”.  

Consultando alguns depoimentos dos ex-alunos de Chiara, compreende-se como isso 

funcionava anteriormente em sua prática escolar. De acordo com Contardo Zeni (2011): 

 

Quando ela fazia perguntas aos alunos dizia sempre assim: O que você acha? 

O que me diz? Interrogava-nos antes de dar a resposta. Colocava diante da 
pessoa o problema. De acordo com a resposta recebida, colocava as suas 

palavras. Isso era a coisa mais importante para nós. Ela respeitava a 

personalidade de cada aluno. Para mim foi um momento de crescimento 
intelectual: isto é colocar as perguntas e dizer as respostas. Por exemplo, em 

uma aula de Geografia, tendo o mapa-múndi como recurso, ela dizia: agora 

vamos fazer uma visita à Rússia. De onde você partiria? De qual cidade? 
Qual o melhor percurso para chegar ao destino? A estrada mais longa, a 

estrada mais curta. Que coisas poderão encontrar pelo caminho? Que raças? 

Que sentimentos vocês têm? Se falam uma língua diferente da de vocês, 

como poderão se entender? Vinha a vontade de dizer: olhem os usos e os 
costumes, por que fazem uma coisa? Por que fazem outra, um pouco 

diferente de nós? Essa parte de sua pedagogia era fabulosa (ZENI. In: 

Rivista Città Nuova, n.1, 2011, p. 40, tradução nossa). 

 

 Apreende-se que essa modalidade de prática era utilizada em sala de aula e era 

caracterizada a partir dos aspectos defendidos pelos enfoques metodológicos da pedagogia 

ativa. Chiara utilizou uma pedagogia do diálogo no ambiente escolar e retomou isso em suas 

cartas. Esta pedagogia das perguntas e respostas está muito presente nos manuais católicos, de 

modo particular, nos catecismos
135

.  Com relação à ligação dessas práticas de Chiara com a 

                                                
134

 Sócrates (469-399 a. C.) de origem ateniense foi responsável pelo método baseado em uma série continuada 

de perguntas, sobre assuntos predeterminados, para ser dirigida a todos que encontrasse em qualquer lugar. 

Fonte: Pedagogia Generale: Principali teorie e pratiche educative, cenni di docimologia e metodologia della 

ricerca sociale. Napoli: EdiSES, 2012. 
135 Para outras informações sobre catecismos católicos, consultar, dentre outras fontes: ORLANDO, Evelyn de 

Almeida. Por uma Civilização Cristã: a coleção Monsenhor Álvaro Negromonte e a Pedagogia do Catecismo 
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Filosofia, consultei o discurso que ela pronunciou quando recebeu o Doutorado Honoris 

causa nesta disciplina, em 1997, e constatei que ela falou sobre a Filosofia e os seus porquês, 

porém atribuindo uma conotação diferente. 

 

A filosofia é a ciência dos “por que”, no sentido de que ela indaga as 

perguntas que o homem faz a si mesmo, para na medida do possível, 

respondê-las. 
Pois bem, depois de anos de intensa vida espiritual de acordo com esta nova 

espiritualidade, percebemos que existe um momento na vida de Jesus, 

carregado de respostas para cada um de nossos “por que”. É o momento do 

grande, grandissimo “por que” que Jesus dirigiu a Deus, antes de morrer: 
“Meus Deus, meu Deus, por que me abandonaste?” [...] Mas Jesus 

Abandonado não se apresentou a nós somente como resposta às 

interrogações existenciais do ser humano. Ele, - um Deus que pergunta a 
Deus o “por que” do seu abandono - é certamente, por assim dizer, o 

questionamento em pessoa, que culmina na sua expressão mais radical, 

aquela para a qual ninguém se atreve a pedir explicações. É, portanto, 
Aquele que mais representa a inteligência humana perante o mistério. Mas, 

ao mesmo tempo, Ele grita o seu “por que” para nos dar respostas aos muitos 

nossos “por que”, que agora se tornaram objeto de reflexão filosófica na 

Escola Abbà. [...] Assim, eis Jesus Abandonado como mestre de luz, de 
pensamento e ouso dizer, de Filosofia (LUBICH, 2002c, p. 63, tradução 

nossa). 

 

 Chiara parece direcionar a Jesus na cruz as respostas para todos os porquês, seus e da 

humanidade. Porém, pode ser que esta metodologia – de interrogar e dar respostas –, utilizada 

em sala de aula e encontrada de modo recorrente em seu espistolário, tenha origem em um 

habitus filosófico construído e, mesmo assim, caso permanecesse inconsciente, estava vivo 

em sua memória.  

Este movimento de questionamentos e respostas é notório também nas cartas do 

Apóstolo Paulo. Assim, compreendo ser esta uma abordagem que faz parte da prática católica 

de interagir com o leitor, encontrada de modo direto nos catecismos, mas também presente em 

outros impressos. 

 

 

4.4.6 A saudação final 

 

 Após narrar a mensagem e fazer indicações sobre como colocá-la em prática, era 

chegado o momento das despedidas. Nesta conclusão, Chiara fazia uma retomada do tema 

tratado, colocando em evidência as palavras-chave, um propósito ou uma saudação pela 

                                                                                                                                                   
(1937-1965). São Cristóvão: Núcleo de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, 2008. 

(Dissertação de Mestrado). 
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comemoração de determinada festa como, por exemplo, em dezembro de 1981 escreveu: 

“Finalmente, a todos, Feliz Natal! E não esqueçam que Jesus pode estar entre nós mesmo a 

distância. Mais uma vez saudações a todos!” (LUBICH, 1986, p. 26). 

 Ela encorajava e dentre as palavras mais adotadas estão: “avante, coragem e para 

frente!” Em setembro de 1981, escreveu: “E, então, avante! Queremos muito saborear, juntos 

a bem aventurança da Santa Viagem”! (LUBICH, 1986, p. 12); e em novembro do referido 

ano: “Portanto, coragem e avante!” (LUBICH, 1986, p. 20).  

 Avante, quer dizer, para frente, significa encorajamento, determinação, ordem. 

Pensando nas funções da linguagem, possivelmente trata-se do apelo final para convencer o 

receptor. 

 O fato de retomar a mensagem principal propicia uma revisão dos pontos apresentados 

e isso acaba por se tornar um mecanismo utilizado para chamar atenção do leitor.  

Na conclusão da mensagem de 02 de junho de 1983, ela escreveu: 

 
Lembremo-nos: “Ser solidário é ter segurança”. Ter segurança de que tudo 

aquilo que fazemos é o melhor que podemos fazer. Ter segurança de que, 

agindo assim, vivemos conforme o nosso Ideal; ter segurança de amar a 
Deus e de encontrarmos no amor ao irmão também todas as outras virtudes; 

ter segurança de que assim nos tornaremos santos. “Ser solidário é ter 

segurança” (LUBICH, 1986, p. 108). 

 

 Em algumas mensagens, ela sintetizava, resumia: “Concluindo e resumindo: reparar 

para poder amar melhor” (LUBICH, 1986, p. 22). Em outras, recomendava: “Então, 

comecemos! Atenção àquilo que motiva todas as nossas ações! Que seja só o amor” 

(LUBICH, 1986, p. 56). Ela se preocupava com as dificuldades comuns à vida e às 

comunidades e, por isso, instruía, formava o seu povo. 

 
Se nos primeiros tempos do Movimento fizemos grandes progressos 

colocando em prática o lema “cada ideia é uma responsabilidade”, 

lembremo-nos de que as ideias que brotam da mente de uma pessoa que se 

propôs a amar são, muitas vezes, inspirações do Espírito Santo. E por que 
Ele nos dá essas inspirações? Em benefício nosso e do mundo através de 

nós, para que levemos adiante a nossa revolução de amor.  

Atenção, portanto: cada ideia, especialmente quando acharmos que ela possa 
ser uma inspiração, deverá ser sentida como uma responsabilidade a ser 

colhida e colocada em prática. Fazendo assim teremos encontrado uma ótima 

maneira de amar, de honrar e de agradecer o Espírito Santo. E de obedecer a 
um só senhor (LUBICH, 1986, p. 122). 

  

 

Chiara direcionava as pessoas para a responsabilidade de assumirem os próprios atos, 

para torná-las independentes. Visava a formar para possibilitar-lhes não esperar que as 
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atitudes fossem tomadas pelos outros, mas que cada um poderia assumir o que lhe competia. 

Ela falava sobre os limites do tempo: relembrava propósitos, fazia apelos e nesta mensagem 

de 15 de dezembro de 1983 utilizou um quadro como sinal:  

 

Atrás daquele quadro mantido pelas primeiras focolarinas – como muitos de 

vocês sabem – estava escrito: “A minha vinha está sempre diante de mim”, 

como se estas palavras tivessem sido ditas por Jesus. Aquela frase deverá se 
concretizar perfeitamente nestes quinze dias: eu, os setecentos focolarinos, 

todos nós, as cinquenta mil pessoas, ou mais, de todo o mundo com as quais 

estamos ligados, faremos de tudo para estarmos diante d’Ele como um fruto 

digno. Estou certa de que ninguém faltará a este apelo. Ele nos amou, nós 
devemos corresponder a esse amor (LUBICH, 1986, p. 138).  

 

 

Chiara usava os recursos disponíveis para propagar o Evangelho, para converter, para 

ilustrar as mensagens aos seus interlocutores, para exprimir o que sentia. No decorrer de sua 

história, em vários momentos, ela se referiu a assinaturas atrás de quadros. A princípio, vê-se 

esse ato como um registro de autoria, uma marca, uma pertença. Todavia, nesta análise, pode 

significar um sinal de um pacto realizado, um comprometimento e, neste sentido, é-lhe 

concedida uma representação relevante, um valor simbólico.  

 Pensando nos membros dos Focolares espalhados nos cinco continentes, com 

realidades e culturas bem diferentes, Chiara procurava falar em uma linguagem que todos 

pudessem compreender. Ela também, tal qual o Apóstolo Paulo (que no capítulo 5, versículo 

27 da carta aos Tessalonicenses, pedia encarecidamente que sua carta fosse lida para todos), 

desejava que suas mensagens fossem lidas diariamente para servirem como lição em cada 

momento.  

 

 

4.4.7 Termos recorrentes: os elementos da Pedagogia de Chiara 

 

Chiara preocupava-se com a formação das pessoas e as raízes desta atenção direcionam 

para sua concepção acerca da educação. Em novembro de 2000, quando recebeu em 

Washington o título de Drª. Honoris Causa em Pedagogia, ela apresentou alguns aspectos 

sobre o sentido e o significado de ser educador.  

 

Educação pode ser definida como o itinerário que o educando (indivíduo ou 

comunidade) percorre, com a ajuda do educador ou dos educadores, na 

direção de um dever ser, de um objetivo considerado válido para o homem e 
para a humanidade (LUBICH, 2003, p. 275).  
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Assim sendo, para Chiara, este é um processo que deve ser percorrido pelo indivíduo, 

mas é imprescindível a colaboração de um mestre, um guia. Possivelmente, ela não se referia 

apenas a um objetivo válido em termos pedagógicos, profissionais ou econômicos. Os textos 

de seu epistolário tinham como meta possibilitar aos correspondentes uma vida em harmonia 

com Deus, rumo à “Santa Viagem”. E neste sentido, aparentemente ela desenvolvia esse papel 

da educadora que ajudava, que era mediadora da aprendizagem, como sugeriam os princípios 

da Pedagogia Ativa. 

Chiara enfatizou que o Movimento dos Focolares e sua história poderiam ser vistos 

como “um grande e extraordinário evento educativo”, isso porque “nele estão presentes todos 

os fatores da educação e também é evidente a presença de uma teoria da educação, de uma 

pedagogia bem delineada que fundamenta a nossa ação educativa” (LUBICH, 2003, p. 275). 

Ela afirmou a força pedagógica dos Focolares e isso pode ser constatado em vários âmbitos. 

Na análise de suas cartas, foi encontrado um conjunto de palavras, as quais 

apareceram diversas vezes, de modo recorrente em grande parte das mensagens: “Deus 

Amor”, “a Palavra”, “Palavra de Vida”, “a Vontade de Deus”, “Jesus Abandonado”, “a 

unidade”, “Jesus em meio”, “fazer-se um”, “o amor recíproco”, “Maria”; “a Santa Viagem”. 

Grosso modo, esses são termos que representam aspectos doutrinários, específicos do campo 

religioso, sem nenhuma vinculação à pedagogia. No entanto, em seu discurso em Washington, 

em 2000, Chiara expôs as marcas pedagógicas de algumas dessas expressões que, na verdade, 

são considerados os mais significativos aspectos da espiritualidade do Movimento e que estão 

fundamentadas em citações bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. 

Em suas mensagens, Chiara insistia em lembrar a seus interlocutores que Deus é 

Amor
136

, que Ele ama a todos. “Ele é o educador por excelência: Deus Amor, Deus Pai” 

(LUBICH, 2003, p. 276). Ela retomou aspectos da história dos Focolares e esclareceu o 

porquê de sua convicção. 

 

Foi Ele que tomou a iniciativa em relação a nós, que nos acompanhou, nos 
renovou, nos regenerou – com a intencionalidade que anima o verdadeiro 

educador – ao longo de um riquíssimo itinerário de formação pessoal e 

comunitária. Ele nos fez recuperar (a nós e a muitos) o sentido da maior 

Paternidade que existe: uma descoberta de alcance enorme.  
Sabemos que certa cultura em voga tenta afirmar – no plano teórico e prático 

– que "Deus está morto". Essa eclipse de Deus Pai favoreceu também uma 

                                                
136 A ideia de Deus que é “Amor” tem como base a Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16: “Deus é 

amor; e quem está em amor está em Deus, e Deus nele”. 
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eclipse da figura do pai de família, o qual perdeu a autoridade no plano dos 

relacionamentos humanos e educativos.   

Constatamos os efeitos: o relativismo moral, a ausência de regras na vida 
individual, nas relações interpessoais e sociais, muitas vezes com 

consequências graves, tal como formas de violência, etc., quase dando razão 

a Dostoievski, quando afirma que “matar Deus é o mais horrível suicídio” e 

também “se Deus não existe, então tudo é permitido”. 
Nós tivemos a grande graça de conhecer quem é Deus. Ele é Amor, e não é 

absolutamente um juiz distante, um inimigo ciumento que esmaga com a sua 

potência o homem ou que não se preocupa com ele. Pelo contrário, é um 
educador que reconhece o homem na sua identidade única e irrepetível, que 

exalta o homem. Ele ama o homem e por isso é exigente com ele: como 

verdadeiro educador, Deus exige a responsabilidade e educa o ser humano 

ao empenho.  
Deus é Amor e por isso nos libertou da escravidão mais forte, reabrindo para 

nós as portas de sua Casa. E sabemos qual foi o preço que seu Filho pagou 

por esse resgate. Nenhum educador jamais considerou tanto o homem quanto 
um Deus que morreu por ele. Deus Amor elevou o homem, cada homem, à 

altíssima dignidade de filho e herdeiro. Cada homem! 

E é exatamente na constatação de que todos somos filhos do mesmo Pai que 
se fundamenta a ideia principal de Comenius

137
, grande representante da 

pedagogia moderna. Ele disse: é preciso "ensinar tudo a todos" (LUBICH, 

2003, p. 276). 

 

Chiara explicou com detalhes o seu pensamento sobre Deus e, neste sentido, enfatizou 

indiretamente o poder simbólico do seu carisma, pois se via como escolhida e instruída por 

Deus para formar outras pessoas. Era ciente do pensamento dos Apóstolos, sobre o amor e 

sobre a importância de anunciar a todos essa “boa nova”, mas buscou também em Comenius 

uma base teórica ligada ao campo da pedagogia, para fundamentar seu pensamento.  

A proposta de Comenius era “ensinar tudo a todos, de modo fácil e sólido, conduzindo à 

verdadeira cultura, aos bons costumes e a uma piedade mais profunda” (COMENIUS, 2002, 

p. 13).  E para ensinar tudo a todos, no âmbito dos Focolares, de acordo com Chiara, era 

“necessário usar – como dizia o próprio Comenius – a regra pedagógica da gradação” 

(LUBICH, 2003, p. 276). Neste sentido, ela explicou como essa norma foi utilizada para 

ensinar “A Palavra”, os textos bíblicos. 

 
Pensando bem, o Pai sugeriu essa gradação a nós, focolarinas, quando, desde 

os primeiros dias, nos impeliu a viver a sua Palavra escolhendo uma frase do 

                                                
137 Jan Amos Seges Komesnsky – Comenius nasceu em Nivnice (Moravia, na República Checa), viveu de 1592 a 

1670 e tentou fazer a primeira e radical reforma prática, e também a primeira sistematização orgânica da 

pedagogia como ciência. Desenvolveu teorias didáticas e preocupou-se com o ensino de línguas. Entre 1642-

1648 preparou muitas obras didáticas. A “Didática Magna”, uma das mais conhecidas de suas obras, foi 

publicada pela primeira vez em Amsterdam no ano de 1657, dentro de outra obra – Opera Didactica Omnia, a 

partir de uma tradução latina da Didática Tcheca feita pelo próprio Comenius entre os anos de 1632 e 1638. 

Comenius dedicou essa obra a “todos os que presidem os assuntos humanos, aos ministros de Estado, aos 

pastores da Igreja, aos diretores de escolas, aos pais e aos preceptores de jovens.” Muitas teses e dissertações 

foram desenvolvidas em torno das obras de Comenius em diversos países, inclusive no Brasil. 
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Evangelho, a ser colocada em prática por um mês, na vida do dia a dia. Com 

isso, logo nos deu "Tudo", porque em cada Palavra está presente Jesus por 

inteiro; ao mesmo tempo, como crianças nutridas pela sua Palavra, fomos 
nos revestindo cada vez mais dela, crescendo como adultos na fé e na vida. 

E com essa simplicíssima técnica pedagógica da gradação e da totalidade, a 

luz do nosso Ideal se difundiu e continua a difundir-se até onde não podemos 

imaginar, como experiência espiritual e educativa forte e em contínua 
expansão. 

A unicidade da Palavra de Deus, ainda, consiste no fato de que ela é Palavra 

de Vida, da qual se faz experiência, em um mundo, também pedagógico, 
muitas vezes poluído de certa verborragia.  

Experimentamos a força educativa, alternativa e contestatória dessa Palavra 

sempre viva e sempre nova. Pouco a pouco, impressa na nossa vida, ela lhe 

conferiu – função enorme e própria da educação – uma unidade existencial, 
favorecendo a superação da fragmentação/desmembramento que o homem 

muitas vezes experimenta na sua relação consigo mesmo, com o outro, com 

a sociedade, com Deus, fazendo emergir, a um só tempo, a unicidade, a 
originalidade de cada um. 

E é graças a essa unidade existencial entre Palavra e Vida, entre dizer e 

fazer, que a nossa experiência é, para muitos, digna de crédito e convincente, 
provocando profundas mudanças na existência pessoal, acionando em muitas 

pessoas um verdadeiro processo educativo (LUBICH, 2003, p. 277). 

 

Chiara exemplificou a sua técnica de vivência da “Palavra” de modo gradativo: a cada 

mês escolhia uma frase, de acordo com a liturgia da Igreja, explicava, aprofundava e sugeria 

como fazer para colocar em prática aqueles ensinamentos. Possivelmente, no âmbito do 

Movimento, foi instituído aos poucos um habitus focolarino, que implicava respeito e 

obediência à hierarquia, responsabilidade pelas tarefas diárias, harmonia com os outros e, 

sobretudo, força na vivência do Evangelho. 

A Bíblia, a “Palavra”, é a representação das normas, da verdade para o cristão. Neste 

aspecto, Chiara dizia que uma consequência de viver a Palavra era ficar atento para fazer 

aquilo que fosse a “vontade de Deus”. Realizar essa tarefa era como possibilitar uma resposta 

positiva ao Amor que Deus tem por cada pessoa. Ela fundamentou teoricamente sua 

afirmação no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21: “Nem todo o que me diz: 

Senhor, Senhor, entrará no reino dos Céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que 

está nos Céus”. 

 

A fidelidade à Palavra de Deus nos acostumou também a "perder a nossa má 
vontade", que ainda nos liga às estreitas modalidades existenciais do eu 

centralizado em si, para seguir a vontade de Deus, que nos conduz 

continuamente à auto-transcendência, que nos leva a ultrapassar o nosso eu 
na direção de um Tu que nos enriquece e liberta. 
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É normativo, na educação moral da pessoa, que se passe da necessária fase 

inicial de dependência
138

, gradativamente à moralidade autônoma
139

.  

Também na nossa experiência percebemos a passagem educativa da adesão 
inicial a uma vontade alheia, – à qual nos agarramos como uma criança que 

se entrega totalmente à direção do adulto -, à forte percepção de liberdade 

pela interiorização da Lei em si, quando sentimos que ela se tornou a nossa 

lei. Percebemos quando ela está tão gravada em nós a ponto de nos fazer 
sentir adultos exatamente porque aí somos capazes de dizer: “Já não sou eu 

que vivo, é Cristo que vive em mim” (Gl 2,20) (LUBICH, 2003, p. 277). 

 

Chiara parecia consciente sobre as dificuldades de viver o Evangelho no dia a dia. 

Possivelmente nem sempre era fácil acreditar no Amor de Deus, ou fazer a Sua Vontade. As 

dificuldades apareciam, na vida prática e no campo pedagógico; Chiara, por sua vez, 

orientava que se deveria vê nelas uma recordação de Jesus que sofria na cruz, Jesus que foi 

Abandonado por Deus e que morreu para salvar a humanidade. 

 

Jesus que grita: “Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?” 

(Mt 27,46; Mc 15,34) - Jesus abandonado -, é o nosso segredo, a nossa ideia-

chave, também para a educação. Ele nos indica o limite da nossa ação 

pedagógica: até que ponto e com que intensidade ela deve se mover. 
Quem é Jesus abandonado, por quem decidimos ter um "amor preferencial"?   

Ele é a figura do ignorante, pois pergunta "por quê?" (a sua é a ignorância 

mais trágica, a pergunta mais dramática); é a figura do excluído, do não 
adaptado, do portador de deficiência, do não amado, do negligenciado, do 

marginalizado, de todas aquelas realidades e experiências humanas e sociais 

que exigem, mais do que outras, uma urgente e especial necessidade de 
educação.  

Jesus abandonado é o paradigma de quem, carente de tudo, precisa de 

alguém que lhe dê tudo e por ele faça tudo. Portanto, é também a ideia-

limite, o parâmetro do educando, que postula a responsabilidade do 
educador. Ele nos indica, pois, o limite sem limites dessa necessidade e, ao 

mesmo tempo, o limite sem limites da nossa responsabilidade em ajudar e 

educar.  
Jesus abandonado, que superou a sua infinita dor, acrescentando: “Em tuas 

mãos, Pai, entrego o meu espírito” (Lc 23,46), nos ensina também a ver a 

dificuldade, o obstáculo, a provação, o compromisso, o erro, o fracasso, o 
sofrimento, como algo a ser enfrentado, amado, superado. 

Geralmente nós tentamos evitar tais experiências, em qualquer campo de 

atividade. Também no campo educativo, de várias maneiras, com formas de 

superproteção, tende-se a preservar as crianças de qualquer forma de 
dificuldade, habituando-as a ver a vida como uma estrada em descida, fácil e 

cômoda. Na realidade, nós as deixamos despreparadas para enfrentar as 

inevitáveis provações da vida e, sobretudo, as tornamos passivas e renitentes 
perante as responsabilidades que cada ser humano deve assumir diante de si 

mesmo, do próximo, da sociedade. 

Para nós, ao invés, exatamente pela escolha de Jesus abandonado, cada 

dificuldade deve ser amada e enfrentada. A educação à dificuldade, como 

                                                
138 Moralidade heterônima. 
139 Que deveria caracterizar o sujeito adulto e maduro. 
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compromisso que envolve o educando e o educador é, portanto, outro ponto 

fundamental da nossa pedagogia (LUBICH, 2003, p. 278). 

 

A fundadora do Focolares apontava para uma educação que deveria olhar e valorizar 

as dificuldades. Aquilo que parecia absurdo e inaceitável, na visão dos focolarinos, ganhou o 

nome de “Jesus Abandonado”. E se era Jesus, não poderia ser negligenciado, deveria ser 

acolhido, amado, superado. Chiara detalhou vários aspectos de como este “Jesus” se fazia 

presente no ambiente educativo e enfatizou como os membros do Movimento deveriam 

enfrentar tais situações. 

Em seu discurso sobre a pedagogia, Chiara traçou também um caminho em direção ao 

que, em suas cartas, chamou de “Santa viagem”. Falou da “unidade”, disse que os membros 

do Movimento deveriam viver pelo “que todos sejam um”, renovando a presença de “Jesus 

Ressuscitado em meio a eles” e “fazendo-se um” tanto com quem se alegra, como com quem 

sofre. Além disso, deveriam “amar-se reciprocamente”, conforme o pedido de Jesus: “Dou-

vos um mandamento novo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei” (Jo 13,34): 

 

Existem outros pontos que desejo tomar em consideração: a unidade e Jesus 
em meio. Poderíamos nos perguntar: qual é a finalidade do processo 

educativo? A nossa é a mesma finalidade de Jesus, que poderíamos definir 

como a sua finalidade educativa: “que todos sejam um”, a unidade, portanto, 
profunda e sincera com Deus e entre os homens.  

A unidade é uma aspiração muito atual. Apesar das inumeráveis tensões do 

mundo contemporâneo, o nosso planeta, quase paradoxalmente, tende à 

unidade: a unidade é um sinal e uma necessidade dos tempos. 
Todavia, esse íntimo impulso – como no e-ducere (extrair) da educação –, 

deve vir à tona positivamente. Nisso, portanto, está implicada, em todos os 

planos do agir humano, uma ação educativa coerente com as exigências da 
unidade, para fazer do nosso mundo não uma Babel sem alma, mas uma 

experiência de Emaús, de Deus conosco, capaz de abraçar a humanidade 

inteira.  
Parece um projeto utópico, mas cada pedagogia autêntica é portadora de um 

objetivo utópico, a ser entendido como uma ideia reguladora que constitui 

entre nós aquela sociedade que ainda não existe, mas que deveria existir; a 

educação, nessa perspectiva, é vista como meio para nos aproximarmos do 
objetivo utópico. 

Na nossa pedagogia, por meio da qual o plano espiritual e humano se 

entrelaçam e se unificam (pela encarnação), a utopia não é um sonho, nem 
ilusão, nem meta inatingível. Ela está entre nós e colhemos os seus frutos, 

quando atualizamos o “onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, 

ali estou eu no meio deles”. Isso faz com que a finalidade, a meta mais alta, 

seja realidade. Aqui experimentamos a plenitude da vida de Deus, que Jesus 
nos doou, uma relação trinitária, a sociabilidade mais autêntica, em que se 

realiza uma síntese maravilhosa entre a instância pedagógica da educação do 

indivíduo e a instância pedagógica da construção da comunidade. 
Acreditamos que na nossa experiência de espiritualidade 

comunitária/trinitária se realizem plenamente as ideias defendidas por 

muitos expoentes da história da pedagogia que, mesmo partindo 
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frequentemente de premissas diferentes, insistiram sobre a importância da 

educação para a construção da sociedade fundamentada nos relacionamentos 

autenticamente democráticos.  
Pensamos, só para citar um nome, na grande contribuição ao mundo 

pedagógico oferecida, a partir dos Estados Unidos, por John Dewey [...].  

Naturalmente, a nossa experiência de vida comunitária se baseia no convite 

de Jesus: “amai-vos como eu vos amei... que sejam um”. Essa motivação é 
de natureza religiosa, mas são extraordinários os seus efeitos no plano 

educativo.  

A finalidade desde sempre delegada à educação (formar o homem, a sua 
autonomia), se explicita, quase paradoxalmente, em formar o homem-

relação, que, para nós, é o homem, ícone da Trindade, capaz de realizar uma 

autotranscendência contínua na realidade de Jesus em meio.  

É por meio dessa praxe espiritual e educativa do amor recíproco, do 
consumar-nos em um, que trabalhamos por aquela finalidade das finalidades, 

expressa na oração/testamento de Jesus: “Que todos sejam um”. É uma 

utopia/realidade pela qual, como instrumentos guiados por Ele, pretendemos 
dedicar a nossa vida. 

É por meio de uma educação séria que podemos nos tornar, como indivíduos 

e como comunidade, capazes de colaborar, de dialogar, de encontrar outras 
pessoas, outros Movimentos, etc. É por meio de uma educação séria, enfim, 

que – com a graça de Deus – podemos almejar a santidade pessoal e 

comunitária (LUBICH, 2003, p. 279). 

 
 

  Chiara falava de uma educação centrada na unidade, na ajuda recíproca, na partilha. 

Desejava que fossem capazes de gerar uma convivência harmoniosa entre as pessoas, 

semelhante àquela apresentada pelos dois discípulos, quando Jesus Ressuscitado lhes 

apareceu no caminho de Emaús (Lc 24, 13-35). Ela confirma esse estilo de pedagogia como 

típica do Movimento dos Focolares, todavia é ciente dos limites e das implicações 

metodológicas deste fazer educativo. Chegou a dizer que parecia um projeto utópico, e 

lembrou que, cada pedagogia autêntica foi portadora de um objetivo utópico.  No caso dos 

Focolares, ela não o enxergava como uma meta inatingível, visto que se podem observar os 

frutos desta pedagogia em vários âmbitos da sociedade. 

De acordo com Chiara, Jesus foi o mestre por excelência que soube realizar com 

afinco este itinerário pedagógico, este ir-e-vir, por assim dizer, entre a dor do abandono e a 

harmonia da Trindade. Assim, Ele deveria ser o modelo dos focolarinos, pois “na sua 

experiência terrena, viveu a relação educativa, a vida de unidade com o Pai e ‘com os seus’” 

(LUBICH, 2003, p. 280). Para Chiara, Jesus “é o testemunho mais autêntico e mais exigente 

do que significa ser educadores”. Quanto à Maria, a mãe de Jesus, a quem Chiara se referiu 

em muitas de suas cartas, pronunciou que “ela é o exemplo de quem viveu de modo excelso 

os pontos pedagógicos referidos” (LUBICH, 2003, p. 280). 
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Com a educação fundamentada nesses valores pedagógicos, Chiara almejava que os 

membros do Movimento pudessem trilhar de modo coerente, o caminho em direção à “Santa 

Viagem”.  

Na conclusão do discurso falou à plateia: 

 

Espero que esses flashes tenham sido suficientes para explicar a experiência 

pedagógica que emerge do nosso Movimento e possam demonstrar que 
grande alegria e honra me deu este diploma em pedagogia. Obrigada pela 

atenção dispensada. Que Jesus Mestre forme em todos nós verdadeiros e 

eficazes educadores (LUBICH, 2003, p. 280). 

 

Mais uma vez, Chiara se colocou no enunciado, ela estava falando para autoridades: 

Cardeal, Bispos, personalidades religiosas, reitor, membros do conselho universitário, 

professores e comunidade acadêmica, contudo concluiu o discurso, enfatizando a linguagem 

conativa, usando a primeira pessoa do plural.   

As citações longas apresentadas neste subitem tiveram um propósito definido: 

possibilitar uma leitura dos elementos da pedagogia de Chiara apresentados e comentados 

diretamente por ela. Nesse discurso realizado em Washington, ela explicou cada um dos 

termos que aparecem de modo recorrente em suas cartas
140

. Em muitos momentos, ela se 

remeteu ao ambiente escolar e à relação educador/educando. Pensando no modo como essa 

relação funcionava por meio da escrita epistolar, a “escola” era o mundo, as diversas 

realidades vividas por cada pessoa e a educadora que guiava e que fazia a mediação da 

aprendizagem era Chiara.  

Com a experiência dos collegamentos e o envio de sua mensagem aos cinco 

continentes, ela não tinha diante de si apenas um pequeno grupo de pessoas em uma sala de 

aula. Os meios de comunicação lhe possibilitaram falar e escrever a milhares de indivíduos 

das diferentes partes do mundo. 

 Nos epistolários analisados, percebi que a escrita de Chiara partia de um pretexto, o 

desejo de comunicar-se com as pessoas e, neste sentido, as cartas funcionavam como uma 

estratégia de comunicação. Porém, possivelmente, ela aproveitava essa oportunidade não 

apenas para dar notícias, mas para ensinar, para formar os membros do seu Movimento. 

Pensando nos conceitos de estratégia e tática, empreendidos por Certeau (1994), poder-se-ia 

dizer que neste aspecto as cartas passaram a fazer parte de uma estratégia empreendida por 

Chiara para a formação. Entretanto, ela não conhecia todas as pessoas para as quais estava 

                                                
140 “Deus Amor”, “a Palavra”, “Palavra de Vida”, “a Vontade de Deus”, “Jesus Abandonado”, “a unidade”, 

“Jesus em meio”, “fazer-se um”, “o amor recíproco”, “Maria”; “a Santa Viagem”. 
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escrevendo e, neste sentido, talvez até de modo inconsciente, ela era acometida de um status 

de “fraqueza”, de ausência do conhecimento das várias realidades; era preciso sabedoria, 

astúcia para encontrar as palavras justas, que deveriam cravar-se no campo desconhecido. 

Assim, ao mesmo tempo em que estava como um sujeito do poder, pois dispunha da 

estratégia da fala e da escrita, Chiara lidava com o limite da ausência do poder de olhar para 

as pessoas.   

A tática, segundo Certeau (1994), tem a função de calcular bem as coisas e tem como 

aliada o tempo. Chiara não tinha como ver as pessoas, apenas ouvia algumas vozes; por isso, 

era preciso que a mensagem fosse cuidadosamente preparada. Para tal, ela precisou elaborar 

táticas de escrita, ter um conjunto de argumentos convincentes e, nesta direção, fez vários 

movimentos, utilizou diversos recursos disponíveis para ilustrar e enviar a mensagem no 

momento devidamente calculado. 

As mensagens de Chiara foram produzidas de modo individual, dentro de um 

determinado contexto e dirigidas a um grupo específico – os membros dos Focolares. Logo 

depois elas se converteram em livro, isso possibilitou o acesso de um numero maior de 

pessoas a essa gama diversificada de assuntos enfatizados. É possível elaborar uma cadeia de 

ligações entre a escrita de Chiara, suas estratégias de comunicação e de formação e o alcance 

que essas estratégias adquiriram. O organograma apresentado a seguir ilustra esse caminho 

percorrido.  

 

Figura 44: A trajetória das cartas 

 
Fonte: Organograma elaborado pela pesquisadora. 
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As cartas partiam de um lugar central, com poder simbólico autorizado, o âmbito de um 

Movimento reconhecido pela Igreja. Foram escritas por uma pessoa detentora de um “dom da 

graça” e que, consequentemente, dispunha de amplo capital simbólico. Ela desejava divulgar 

seu carisma e também proporcionar momentos de encontros entre os membros do Movimento 

“eu comuniquei a vocês, e isso deve ser passado para os outros, é feito para os outros, não é 

feito só para pessoas a quem foi dado” (LUBICH, 1987a). Assim, a princípio, utilizava as 

cartas como uma estratégia de comunicação; por conseguinte, como ela desenvolvia um 

processo pedagógico, a escrita epistolar funcionava como um recurso didático de suas 

estratégias. 

 A carta, condutora de um discurso formativo, alcançou um espaço previamente 

estabelecido: as comunidades ao Movimento. Ali, proporcionou momentos de encontro, 

leitura, escuta e partilha fraterna, possibilitando a ideia da confirmação da unidade com o 

Movimento. A partir daí, a mensagem impressa na mente das pessoas e materializada na 

escrita, deveria chegar a outros ambientes: casa, família, escola, Igreja, trabalho, empresa e na 

sociedade, mediante a vida, as ações práticas e os testemunhos. 

Diante de toda essa abordagem sobre a escrita epistolar de Chiara e suas indicações 

formativas, confirma-se a Tese de que as cartas desta educadora serviram como recurso de 

formação e que ela, ao longo de sua vida, e através do Movimento dos Focolares, inspirada 

nos ensinamentos dos Evangelhos, criou uma prática educativa diferenciada dos modelos 

tradicionais existentes. Ainda não é uma metodologia muito conhecida no espaço científico, 

nem é uma proposta que funciona como uma receita pronta, mas pela notoriedade dos 

argumentos discutidos nesta análise, percebe-se que o método de Chiara é condutor de um 

paradigma diferente de educação católica, baseado nos princípios da unidade, tolerância 

mútua, comunhão, solidariedade e fraternidade.  

 

4.5 OUTRAS EVIDÊNCIAS DA PEDAGOGIA DE CHIARA 

 

 

No início dos Focolares, Chiara promovia congressos específicos para os professores 

que começavam a participar do Movimento. Ela mesma ministrava os temas, visando à 

formação dos educadores e ressaltando a importância de que fixassem o olhar em Jesus como 

o único Mestre. A esse grupo de formação, deu o nome de Centro São João Bosco.  

Em dezembro de 1959, realizou um discurso em um congresso com esses professores 

e falou sobre a importância de se constituir no âmbito do Movimento uma “escola nova”, na 
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qual “educar significa extrair a verdade do coração do aluno, e que, para que isso se realize, o 

professor deverá ser o primeiro a extrair a verdade de si mesmo, a fim de possibilitar uma 

reciprocidade. Portanto, educar-se e educar aos outros
141

” (LUBICH. In: ZENI, 2010, p. 39, 

tradução nossa).  

Nessa perspectiva, designou para uma das primeiras cidadezinhas do Movimento, 

“Loppiano”, localizada em Incisa in Val d’Arno, Itália, o título de “Cidade Escola”. Este local 

é caracterizado por uma população de habitantes estáveis e temporários. A cada ano, chegam 

pessoas de diferentes partes do mundo para passar um período de formação, para aprender 

alguma profissão e desde 2008 também para estudar no Istituto Universitario Sophia. E de lá 

também saem, a cada ano, pessoas para as várias partes do mundo como missionários do 

Movimento.  

 

Se Loppiano é uma escola, se tem essa função de escola, essa, porém é uma 

escola toda particular e muito original. De fato, não são os livros, as salas, as 

aulas, as primeiras coisas que fazem dela uma escola. Não, Loppiano é uma 
escola porque aqui existe um Mestre. [...] Nós sabemos que quem inspirou 

essa cidade e aquele que habita entre seus habitantes é Jesus (LUBICH. In: 

ZENI, 2010, p. 43, tradução nossa).  

 

 

Nesse discurso aos habitantes de Loppiano, em 17 de fevereiro de 1971, Chiara traçou 

o perfil de como essa “Cidade Escola”, recém-iniciada, deveria funcionar
142

, no sentido de 

colocar em prática o Evangelho.  

 Ao longo da história do Movimento, Chiara desenvolveu diversas outras atividades 

tendo em vista a formação espiritual, moral e educacional dos membros dos Focolares, a 

seguir apresento algumas.   

 

4.5.1 EdU - Educazione Unità: Associação Educação Unidade 

 

 

 Após ter recebido o doutorado honoris causa em Pedagogia, em 2000, Chiara 

convidou alguns especialistas da área da educação, para aprofundarem aspectos da 

espiritualidade do Movimento à luz da Pedagogia. Assim surgiu a EdU - EducazioneUnità – 

que é uma associação (com sede em Grottaferrata, Itália) considerada um “laboratório” 

                                                
141 Para outras informações e leitura do discurso completo consultar: LUBICH, Chiara. Alla Scuola di Gesù 

Maestro. In: ZENI, A. Vicenzo. Lubich: Educazione come vita. Brescia, Itália: La Scuola, 2010, p. 37-42. 
142 Para leitura do discurso completo consultar: LUBICH, Chiara. Gesù Maestro. In: ZENI, A. Vicenzo. Lubich: 

Educazione come vita. Brescia, Itália: La Scuola, 2010, p. 42-48. Para outras informações sobre Loppiano, 

acessar: www.loppiano.it 

http://www.loppiano.it/
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internacional formado por uma comissão central composta por mais de 10 profissionais: 

pedagogos, especialistas em Ciências da Educação e educadores, que se reúnem 

periodicamente para estudar as linhas pedagógicas que emergem do pensamento e da 

experiência de Chiara e do Movimento dos Focolares. Outros educadores de várias partes do 

mundo também são convidados a contribuir com esse grupo por meio de reflexões e 

experiências, socializadas em Seminários e Congressos e com isso têm possibilitado uma 

série de debates e publicações sobre questões da educação dos séculos XX e XXI. 

 Esses eventos e estudos realizados têm permitido a escrita de vários livros ligados à 

espiritualidade do Movimento, com direcionamento especifico para a educação. Alguns dos 

mais recentes estão apresentados na figura 45. 

 

Figura 45: Livros sobre educação 

 
Fonte: http://www.eduforunity.org/. Acesso em 01 de setembro de 2013. 

http://www.focolare.org/pt/news/category/cultura-educazione/ 

  

Chiara acompanhava com especial atenção as atividades desenvolvidas por esses 

educadores. Em 02 de fevereiro de 2008, um dia antes de ser internada na Policlínica Gemelli 

em Roma, Chiara recebeu em sua casa o grupo da EdU. Foi seu último compromisso formal, 

visto que, em 14 de março do referido ano, veio a falecer.  

http://www.eduforunity.org/
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Figura 46: Chiara com professores               Figura 47: Chiara e membros da EdU 

Fonte: http://www.eduforunity.org/. Acesso em 01 de setembro de 2013. 

  

Na figura 46, Chiara com suas companheiras, Eli Folonari e Gis Calliari, parecem 

escutar atentamente Michele De Beni, Professor do Istituto Universitario Salesiano de 

Veneza, que tem a seu lado esquerdo o Prof. Francesco Châtel do Istituto Mystici Corporis de 

Loppiano. Na figura 47, outros educadores, que fazem parte do grupo, com destaque para o 

Professor Giuseppi Milan (paletó em bege), do departamento de Ciências da Educação da 

Università degli Studi di Padova.  

Dentre os eventos internacionais promovidos por esse grupo, em 06 de outubro de 

2012, aconteceu o VI Encontro Pedagógico "La notte e l'alba - Educazione tra sofferenze e 

speranze"
143

. O evento aconteceu na Universidade de Pádua. Ali foi possível observar a 

presença de um grande número de pessoas da área da educação de vários países da Europa, e 

não apenas as que faziam parte do Movimento dos Focolares, mas tantas outras que 

procuravam desenvolver o trabalho em sala de aula com uma perspectiva voltada para a 

fraternidade e a paz. 

Outro acontecimento internacional recente foi o “Learning fraternity: international 

meeting of education
144

” que ocorreu em Castel Gandolfo de 6 a 8 de setembro de 2013. 

Nesse encontro, estiveram presentes pessoas de várias partes do mundo e outras tantas 

puderam seguir alguns momentos de transmissão simultânea via internet.  

Além desses encontros internacionais, existem os Congressos e Seminários em vários 

países. No Brasil, foram realizados em São Paulo, na Mariápolis Ginetta, de 18 a 21 de 

janeiro de 2007, o “Congresso Nacional de Pedagogia - por uma pedagogia de comunhão” 

                                                
143 A noite e a aurora: educação entre sofrimento e esperança. 
144 Aprendizagem e fraternidade: encontro internacional de educação. 

http://www.eduforunity.org/
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com cerca de 250 participantes e em Recife, também em 2007, o Seminário Regional "Uma 

cidade não basta...”.  

 

4.5.2 Scuola Abbà
145

 

 

 

Chiara tinha vários escritos, cartas, diários e anotações, de uma época que ficou 

conhecida no Movimento como o “Paraíso de 49”.  

Esse foi um período de graças espirituais: o verão de 1949. Naquele tempo, 
além de comunicar a experiência que vivia ao pequeno grupo que estava 

com ela, Chiara escrevia em forma de anotações e de cartas enviadas a Igino 

Giordani, o que ela compreendia. Esses textos depois foram reelaborados por 
Chiara e formam o livro de estudos que os membros da Scuola Abbà usam 

para confrontar com as várias disciplinas a doutrina ali encontrada 

(SGARIGLIA, 2003. In: Un tuffo nella storia DVD). 

 

Esta etapa, de muitas inspirações espirituais, delineou alguns dos aspectos da 

espiritualidade dos Focolares. Os escritos produzidos por Chiara naquela época foram 

reformulados pela própria autora em 1961. E, no final da década de 80 do século XX, ela 

sugeriu que um grupo de estudiosos analisasse o conteúdo daqueles documentos à luz da 

doutrina da Igreja e da área temática de cada especialista.   

A presença do bispo Klaus Hemmerle
146

 no Movimento, um filosofo e teólogo alemão 

e também de professores especialistas em várias disciplinas científicas e religiosas, assegurou 

o início, em Janeiro de 1991, do grupo de estudos denominado Escola Abbá com mais de 20 

membros de várias áreas: Teologia, Sagrada Escritura, Filosofia, Sociologia, Política, 

Economia, Pedagogia, Psicologia, Antropologia, Literatura, Letras, Direito, Diálogo 

interreligioso, História, Moral, Matemática, Medicina, Física e Música.  

A equipe era conduzida pessoalmente por Chiara e se encontrava quinzenalmente para 

estudar seus escritos. Atualmente, mesmo sem a presença da líder, a ideia de estudar aqueles 

documentos é levada adiante e eles se reúnem no Centro do Movimento em Rocca di Papa, 

em uma sala específica que agora possui o nome do cardeal Hemmerle, também já falecido.  

 

                                                
145

 Abbà significa “Pai” em hebraico. A expressão aparece três vezes no Novo Testamento. Dentre estas, é citada 

por São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. A escolha deste nome para a Escola, 

possivelmente, é derivada das experiências vividas por Chiara em 1949. 
146 Foi um Teólogo alemão, responsável pelo setor dos Bispos amigos dos Focolares. Ele contribuiu com Chiara 

na fundação desse grupo de estudos na década de 90 do século XX. 
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Figura 48: Sala Klaus Hemmerle – Scuola Abbà 

 

Foto: Maria José Dantas, 09 junho de 2012. Acervo da pesquisadora. 

 

Chama atenção, nesta sala, primeiro a disposição das mesas e das cadeiras de modo 

que todos possam se olhar. Depois, a uniformidade do material comum: um microfone e um 

estojo com lápis, caneta e borracha. Na mesa, que fica em uma das extremidades, 

possivelmente onde se instala o coordenador dos trabalhos, tem também um relógio digital 

para o controle do tempo. Outro dado interessante é que, segundo Sgariglia (2003), desde 

1992, todo novo membro que entra na Scuola Abbà assina atrás de um quadro de “Maria” que 

está em uma das paredes da sala
147

.  

Novamente aparecem referências a assinaturas atrás de um quadro. Olhando 

rapidamente para estes registros, notei que Chiara foi a primeira a assinar. Possivelmente, 

tratava-se de um símbolo de compromisso, de pertença. Nesse caso específico, o 

comprometimento é com a unidade, para que todo o trabalho realizado por eles seja um fruto 

comum, da luz de Jesus que fala por meio deles. De acordo com Sgariglia (2003), tudo que se 

diz ali naquele grupo é sabedoria, é ciência de Jesus. 

                                                
147

 Na foto, o quadro não está tão visível, mas possivelmente é o que aparece próximo à fotografia de Chiara. 
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O trabalho desenvolvido por esses especialistas tem possibilitado uma vasta 

publicação de material impresso em revistas e em livros. Em 2012, foi lançada a Coleção 

Estudos da Escola Abbà, com o primeiro livro, em 2013 o segundo e, no início de 2014, o 

terceiro
148

. Além dessas publicações, muitos desses enfoques são levados para a prática 

acadêmica do Istituto Universitario Sophia, a fim de serem aprofundados e discutidos por 

professores e estudantes da referida Universidade. 

 

 

4.5.3 Istituto Universitario Sophia 

 

 

 As primeiras movimentações no sentido da criação de uma instituição de ensino 

superior no âmbito do Movimento tiveram início em agosto de 2001, quando começou a ser 

realizada uma série de cursos de verão.  O primeiro módulo aconteceu na Suíça, depois entre 

2001 e 2007 outros ocorreram além da Suíça, na Itália e na Alemanha. O programa de estudos 

compreendia duas semanas ao ano, durante quatro anos e era destinado a jovens universitários 

de variadas áreas, países e culturas. Essa primeira experiência foi chamada de Istituto 

Superiore di Cultura (ISC).  

Chiara esteve na aula inaugural em 15 de agosto de 2001 e fez o discurso de abertura 

do Istituto que, para ela, era já um prenúncio da universidade.  Dentre outras coisas, disse: 

“parece que Jesus deseja o nascimento de uma universidade. Essa é mais uma expressão 

concreta de um aspecto do Movimento intitulado ‘sabedoria e estudo’” (LUBICH, apud 

ZENI, 2010, p. 139). 

Na ocasião, Chiara afirmou também que aquela “Escola” tinha uma tarefa: ensinar a 

sabedoria (LUBICH, apud ZENI, 2010, p. 139). Ela explicou em que consiste a sabedoria e 

também o que se devia fazer para adquiri-la: 

 

Pode-se obter a sabedoria pedindo a Deus; ou amando a Deus e o próximo; e 

ainda amando Jesus Abandonado e enfim deixando que Jesus esteja em meio 

a nós. [...] Nesta escola será, sobretudo esse o modo de obter a sabedoria: 
com Jesus em meio a vocês. E se vocês vão aprender outras matérias como a 

Filosofia, a Teologia, a Economia, a Ciência, a Medicina, a Política, etc, 

devem ser mergulhados na sabedoria (LUBICH, apud ZENI, 2010, p. 139, 
tradução nossa). 

                                                
148 Respectivamente: ARAÚJO, Vera. et al. Il Patto del’49 nell’esperienza di Chiara Lubich: percorsi 

interdisciplinari. Roma: Città Nuova/Studi della Scuola Abbà vol 1, 2012; CRUPI, Vincenzo. et al. Come 

frecciate di luce: itinerari linguistici e letterari nel racconto del 49’ di Chiara Lubich. Roma: Città Nuova/Studi 

della Scuola Abbà vol 2, 2013; ARAÚJO, Vera. et al. Carisma, storia, cultura: una lettura interdisciplinare del 

pensiero di Chiara Lubich. Roma: Città Nuova/Studi della Scuola Abbà vol 3, 2014. 
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Os estudantes que participaram dessa experiência inicial eram engajados no 

Movimento e isso possivelmente serviu como um teste para os professores e para o grupo que 

organizava as questões práticas ligadas à criação da universidade, tão desejada por Chiara.  

Com o aumento da procura pelos cursos de verão e após mais de cinco anos de 

experiência, em 3 de setembro de 2007, Chiara enviou uma carta à Congregação para a 

Educação Católica
149

, solicitando autorização para abrir a universidade. E em 07 de novembro 

do mesmo ano, a Congregação emitiu o decreto criando, a título experimental (por 5 anos), o 

“L’ Istituto di Studi superiori dedicato alla sapienza divina che rifulge nel mondo di Maria 

Madre di Dio denominato ‘Sophia’”
150

 (COCCOLUTO, 2012, p. 20). 

Junto com o decreto, a Congregação enviou uma carta a Chiara (figura 49) com a 

resposta ao seu pedido e outras orientações sobre as questões formais ligadas ao 

funcionamento da Universidade. É uma correspondência oficial, protocolada e que foi 

assinada pelo prefeito da Congregação, o Cardeal polonês Grocholewski Zenon e pelo então 

subsecretário, o italiano Mons. Angelo Vincenzo Zani, que atualmente é o secretário da 

Congregação. O Mons. Zani foi pessoalmente à casa de Chiara para entregar os documentos. 

No primeiro parágrafo da carta, os signatários fazem um preâmbulo enfatizando a 

correspondência que lhes foi enviada e ressaltando algumas das justificativas que 

possivelmente Chiara havia escrito:  

 

Ilustríssima Senhora Chiara Lubich, recebemos a sua estimada carta de 3 de 

setembro, próximo passado, com a qual, Vossa Senhoria, na qualidade de 
Presidente da Obra de Maria, exprimiu a essa congregação o desejo de erigir 

canonicamente uma nova realidade acadêmica e eclesiástica, que flui das 

raízes da espiritualidade da unidade e das ricas experiência da referida Obra 

nos diversos campos da vida social e eclesial. Que pretende promover uma 
cultura cristã capaz de combinar fé e razão, o estudo das várias ciências 

acadêmicas e a sagrada Teologia, bem como a excelência da pesquisa e a 

responsabilidade dos leigos cristãos para a Igreja e para o mundo 
(COCCOLUTO, 2012, p.22, tradução nossa). 

 

No segundo parágrafo, eles ratificam ter estudado com interesse e atenção o projeto da 

criação da universidade e informam que:  

                                                
149

 Órgão do Vaticano responsável por regulamentar, acompanhar e fiscalizar os Seminários e as instituições de 

ensino superiror católicas. 
150 O Instituto de estudos superiores dedicado à sabedoria divina, denominado Sophia, que brilha no mundo de 

Maria, mãe de Deus. COCCOLUTO, Antonio (Org.) Annuario Istituto Universitario Sophia 2012/2013. 

Verona: Tipografia Milani, 2012. 
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Figura 49: Carta da Congregação para Educação Católica 

 

Fonte: COCCOLUTO, Antonio (Org.) Annuario Istituto Universitario Sophia 2012/2013. Verona: Tipografia Milani, 2012, p. 22-23.
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A Congregação é consciente que a Igreja, da qual nasceram as antigas 

universidades, ainda hoje tem em si a capacidade criativa de infundir novas 

energias e renovadas motivações naqueles que se dedicam à pesquisa 
científica, ao ensino universitário e às outras profissões de elevada 

responsabilidade para a sociedade humana (COCCOLUTO, 2012, p. 22, 

tradução nossa). 

 
 

Provavelmente, eles observaram que o projeto da Universidade de Chiara diferia de 

outros tipos de instituição que a Congregação estava habituada a acompanhar. No entanto, é 

possível que, tendo em vista o capital simbólico da remetente, não hesitaram em aprovar, 

como salientam no terceiro parágrafo: 

  

A Congregação, tendo escutado o parecer positivo de todos os interessados, 

no dia de hoje, dia da vigília da festa da Imaculada Conceição da Bem-

aventurada Virgem Maria, canonicamente erigiu o Istituto Universitario 
Sophia, promovido pela Obra de Maria – Movimento dos Focolares 

(COCCOLUTO, 2012, p.23, tradução nossa). 

 

No penúltimo parágrafo, tratam das questões formais e dos requisitos para elaboração 

dos Estatutos da Universidade. Por fim, agradecem a colaboração de Chiara e fazem os 

cumprimentos. 

A primeira turma do Istituto Universitario Sophia foi no ano letivo 2008/2009. Em 

agosto de 2013, após 5 anos, funcionando em caráter experimental, o Instituto foi aprovado 

definitivamente. É concebível que o capital cultural e simbólico acumulado por Chiara ao 

longo de sua vida lhe proporcionou poder suficiente para conseguir autorização para fundar 

uma universidade no âmbito do seu Movimento com o devido reconhecimento da Santa Sé. 

Durante esses anos, outras cartas foram trocadas entre o reitor e a Congregação, a fim de 

possibilitar um acompanhamento das atividades desenvolvidas pela Universidade. 

O Instituto funciona em Incisa in Val d’Arno, próximo a Florença, em um prédio 

reformado e adaptado para atender às necessidades da Universidade. O local dispõe de 

biblioteca, refeitório, dois auditórios, salas de aula, salas de estudo, alojamentos para 

professores e alunos, dentre outras dependências. O globo terrestre colocado em frente ao 

prédio (figura 50) sinaliza o caráter internacional da instituição que acolhe estudantes de 

várias partes do mundo. 

Durante o estágio de doutorado sanduíche, tive possibilidade de acompanhar de perto 

o funcionamento desta Universidade. Algumas particularidades e ritos me chamaram atenção: 

a ênfase na questão da sabedoria e o fato de que pessoas de diversas culturas, raças e religiões, 

além daqueles sem um referencial cristão, aderirem à proposta de viverem pela unidade. 
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Possivelmente a Universidade Sophia deseja expressar a sabedoria, por meio da vida e da 

prática de seu corpo docente, discente e dos funcionários.  Uma das atividades neste sentido 

consiste na realização de uma aula comum, três dias por semana, da qual participam alunos, 

professores e funcionários de todos os cursos e departamentos.  Essa foi uma novidade para 

mim, habituada a conviver no Brasil com as relações de uma universidade fragmentada pela 

departamentalização e pela competição de saberes. Outra prática que visa a estreitar os 

relacionamentos entre professores, funcionários e alunos são os momentos das refeições e do 

lanche. São espaços comuns de troca de experiências e que proporciona aos membros 

conhecerem-se melhor. 

 

Figura 50: Fachada do Istituto Universitario Sophia 

 

Foto: Márcia Terezinha J. de O. Cruz. Junho de 2012. Acervo da Pesquisadora. 

  

A cada semestre, o Istituto promove uma conferência aberta aos alunos e à 

comunidade. Consoante Coda (2012), estes eventos foram sugeridos por Chiara, a fim de 

“criar momentos em que pessoas sábias possam doar sua riqueza intelectual”. Participei de 

duas destas Conferências: a primeira com Paolo Sacchi, professor emérito de Filologia 

bíblica, que apresentou uma espécie de reflexão sobre sua produção bibliográfica (escrita de 

si). Suas publicações enfatizam o Antigo Testamento, os Apócrifos, o Apocalipse e os 

Evangelhos, de modo particular, o Evangelho de Marcos. Ele chamou atenção para o fato dos 
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evangelistas terem escrito a partir de suas experiências pessoais, enfatizando assim a 

importância de pensar no “lugar de fala” do sujeito, como bem enfatiza Certeau (1994).  

A outra conferência foi realizada por Enzo Bianchi, fundador e Prior do Mosteiro de 

Bose-Itália. Ele começou se apresentando como um cristão gerado pelo Concílio Vaticano II, 

dado que, sem a abertura ecumênica possibilitada pelo Concílio, não teria espaço na Igreja 

Católica para a sua comunidade. Discorreu sobre os caminhos de humanização entre cristãos e 

não cristãos, sobretudo, no que alude à questão de ser um dom para o outro e, neste sentido, 

enfatizou o valor da doação de si do ser humano, na educação e na sociedade.  

Dentre os outros eventos que também acontecem no interior da Universidade Sophia 

estão os Seminários de Doutorado, um a cada semestre. A diversidade dos argumentos 

discutidos, a contribuição e as sugestões dos professores e dos colegas de várias partes do 

mundo, proporcionam repensar, dentre outras questões, aspectos da escrita e das pesquisas 

que estão sendo realizadas. 

Estes eventos e estas conferências possibilitam um envolvimento acadêmico que 

culmina em uma série de publicações em livros, artigos científicos para a revista “Sophia” e 

colunas semanais escritas por professores em jornais italianos e na revista Città Nuova, que 

depois são traduzidos e publicados nas várias línguas, inclusive em português.  

Outras experiências concretizadas é a continuidade dos cursos de verão, agora não 

apenas em âmbito Europeu, e sim, com deslocamentos dos professores para várias partes do 

mundo e a criação da associação “amigos de Sophia”, com o objetivo de manter em contato os 

estudantes e os professores que já passaram pelo Istituto e formar uma ponte entre eles e os 

membros da Universidade.  

Em minha estada em Sophia por um ano, cursei a disciplina “Lineamenti di teologia 

trinitária”, ministrada pelo Professor Dr. Piero Coda. No início, quando ele perguntou por 

que eu havia me matriculado naquela disciplina, respondi que desejava conhecer melhor o 

“Deus” que Chiara tanto enfatizava em suas cartas e em suas mensagens. Dessa maneira, 

como tive a oportunidade de estudar com um professor que conviveu e trabalhou com Chiara 

e, além disso, é membro da Scuola Abbà, resolvi aproveitá-la.  

Foi uma escolha acertada e muito gratificante, no sentido das contribuições para esta 

Tese em vários aspectos. Dentre outros fatores, em diversos momentos do curso, ele citava 

experiências pessoais e atividades realizadas com Chiara no âmbito do Movimento e do grupo 

da Escola Abbà.  
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4.6 ENTRE APROPRIAÇÕES E REPRESENTAÇÕES 

 

Ao longo desta seção foi possível perceber que a escrita de Chiara não se limitou ao 

individual, e assumiu um comprometimento coletivo. Ela escreveu a pessoas, grupos, 

instituições, autoridades civis e eclesiásticas. Tais cartas tanto se tornaram material para os 

estudos da doutrina dos Focolares pelos membros da Escola Abbà, como também foram 

mediadoras para a criação de instituição de ensino. 

Quando foi a Washington em 2000 para receber o doutorado honoris causa em 

Pedagogia, uma das motivações para o conferimento deste título, de acordo com o discurso do 

Reitor, David M. O’Connel, foi: “Um reconhecimento pelas maravilhosas lições que Chiara 

tem dado ao mundo com suas palavras  e exemplos” (LUBICH, 2002c, p. 161). A partir deste 

momento, ela teve a ideia de intensificar os estudos sobre o aspecto educativo do Movimento.  

Os Focolares, por suas iniciativas voltadas para a formação humana, têm recebido 

inúmeros reconhecimentos da sociedade. Chiara recebeu 16 títulos de doutorado honoris 

causa
151

, de diferentes instituições de ensino no mundo; no entanto, o doutorado em 

Pedagogia obteve um significado particular para ela, por sua relação com essa área.  

Chiara teve uma comunidade de leitores que se apropriou de seus textos de várias 

maneiras. Muitos membros do Movimento continuam utilizando seus escritos como fonte 

para artigos e aulas. A atual Presidente do Movimento, Maria Voce (Emmaus), no discurso 

que apresenta o tema aprofundado no ano 2013/2014, em sua fundamentação teórica, referiu-

se tanto à experiência dos Collegamentos, como também à citação de vários trechos das cartas 

de Chiara.  

A fundadora dos Focolares, por meio de seus escritos, encorajava os membros do 

Movimento a procurar, através da vivência das palavras bíblicas, um caminho de santificação. 

A novidade desta prática de Chiara era que ela não visava a um benefício individual, ou seja, 

                                                
151 Polônia – Ciências Sociais – Universidade Católica de Lublin (junho de 1996); Tailândia – Comunicação 

Social – St. John University, Bancoc (janeiro de 1997); Filipinas – Teologia – Pontifícia Universidade Santo 

Tomás, Manila (janeiro de 1997); Taiwan – Teologia – Fu Jen University, Taipei (janeiro de 1997); EUA – 

Ciências Humanas – Sacred Heart University, Fairfield (maio de 1997); México – Filosofia – Universidade San 

Juan Bautista de la Salle, Cidade do México (junho de 1997); Argentina – Interdisciplinar – das 13 faculdades da 

Universidade Estatal de Buenos Aires (abril de 1998); Brasil – Humanidades e Ciências da Religião – 
Universidade Católica de São Paulo (abril de 1998); Brasil – Economia – Universidade Católica de Pernambuco 

(maio de 1998); Itália – Economia – Universidade Católica de Milão – Sede de Piacenza (janeiro de 1999); 

Malta – Psicologia – Universidade de Malta (fevereiro de 1999); EUA – Pedagogia – Universidade Católica da 

América, Washington (novembro de 2000); Eslováquia – Teologia – Universidade de Trnava (junho de 2003); 

Venezuela – Artes – Universidade Católica de Maracaibo (julho de 2003); Itália – Vida consagrada – Instituto 

‘Claretianum’ – Pontifícia Universidade Lateranense (Roma – outubro de 2004); Grã Bretanha – Teologia – 

Hope University de Liverpool (janeiro de 2008). Fonte: http://www.focolare.org/pt/chiara-lubich/chi-e-

chiara/riconoscimenti/ 
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a elevação espiritual dela, mas a santidade de forma coletiva. Desta maneira, todos os 

membros do Movimento foram incentivados a buscar a essa virtude.  Nas cartas individuais 

da década de 40 do século XX ela já escrevia sobre o assunto; por conseguinte, foi nas 

mensagens do collegamento que este aspecto adquiriu uma dimensão maior. 

Não obstante o esforço de Chiara para desenvolver estratégias de formação e de 

santificação, é possível que alguns dos seus destinatários não tenham sido receptíveis às suas 

mensagens e tenham desenvolvido outras táticas fora das estratégias, para colocar em prática 

ou não, as sugestões de Chiara, muitas vezes até mesmo escondidos atrás de uma aparência de 

conformidade. 

Nem todos para os quais Chiara escreveu seguiram seus conselhos ou se inseriram no 

Movimento. No entanto, assim como são muitos os que não conseguem se adaptar às 

exigências da vida religiosa e abandonam o convento e o sacerdócio, também existem pessoas 

que participaram do Movimento, não conseguiram se acostumar com o modo de viver 

baseado nos ensinamentos do Evangelho e abandonaram os Focolares.  

Algumas não têm reservas em falar e publicar nas redes sociais suas representações 

negativas sobre o Movimento. Um exemplo disso é a existência de sites e blogs específicos 

com críticas a Chiara e aos Focolares, com artigos e depoimentos de pessoas que já 

participaram do Movimento. Um dos blogs é administrado por Donatella, uma psiquiatra 

italiana que nasceu na década de 60 do século XX, ela tanto posta suas considerações como de 

outras pessoas que lhe escrevem; dentre os depoimentos, encontram-se aqueles que criticam 

as práticas do Movimento. 

 

Tudo tinha de ser filtrado através de sua "espiritualidade". Não podia haver 
nada fora dela, nada que não se encaixasse de uma forma ou de outra. Ela 

negava qualquer tipo de liberdade, convidava gentilmente a renunciar, em 

primeira pessoa. E Nós o fazíamos com um sorriso nos lábios, oferecendo a 

dor desses "cortes" a Jesus na cruz (Um ex-membro do Movimento dos 
Focolares, tradução nossa. Fonte: http://www.sacroprofano.net/mov-

focolari/). 

 

 Outras pessoas dizem ter adquirido fortes marcas interiores, mas também, à maneira 

delas, enfatizaram aprendizados, mesmo se tratando de uma experiência negativa. 

 

Minha experiência no Movimento dos Focolares me deixou profundas 

feridas, que precisei de muitos anos para curar e que, provavelmente, ainda 
não estão cicatrizadas. Mas tem uma coisa que me ensinou definitivamente: 

aprendi que nunca, por qualquer razão no mundo posso considerar um outro 

ser humano na face da Terra como um emissário, um porta-voz ou profeta de 

nenhum Deus, nem guru ou professor. Essa é a única coisa a que sou 
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verdadeira e profundamente agradecida (Um ex-membro do Movimento dos 

Focolares, tradução nossa. Fonte: http://www.sacroprofano.net/mov-

focolari/). 
 

 

 E outros que viam a prática de Chiara como um mal para as pessoas. 

 
Agora você partiu Silvia. Sinto muito pelos que ficarão horrorizados com 
minhas palavras, mas estou profundamente convencida de que agora você, 

Silvia, saberá quantos erros foram feitos apoiados em uma espiritualidade 

que era apenas sua. E quanto mal se esconde nas curvas da palavra "bem" 
(Um ex-membro do Movimento dos Focolares, tradução nossa. Fonte: 

http://www.sacroprofano.net/mov-focolari/). 

 

 

É necessário levar em consideração que cada pessoa tem um tipo diferente de 

personalidade e que nem todos têm as condições psíquicas e físicas necessárias para suportar 

os empenhos da vida em comunidade. Em alguns casos, isso gera um desajuste psicológico 

nocivo para a pessoa, que não se sente feliz e realizada naquilo que faz e para os que lhe 

rodeiam.  

Em meio aos vários depoimentos destes blogs e sites que tecem críticas aos Focolares, 

tantas outras pessoas expressam sua visão contrária. É importante lembrar que Chiara desde 

sua juventude foi criticada e perseguida, primeiro em Trento, depois teve que responder a 

vários questionamentos da Santa Sé, em Roma e, não obstante o Movimento ter sido 

reconhecido oficialmente pela Igreja, continua não sendo admirado por certa parcela da 

população. 

 O fato de Chiara e / ou o Movimento não serem compreendidos ou de receberem 

críticas não era um peso para a fundadora dos Focolares. Pensando em sua concepção sobre as 

dores e as dificuldades, possivelmente essas manifestações negativas são vistas, no âmbito do 

Movimento, como aspectos de Jesus Abandonado, interpretadas pelos focolarinos como 

resposta às dificuldades do mundo. 

Além disso, são muitas as pessoas que expressam reconhecimentos positivos e 

agradecimentos ao trabalho desenvolvido por Chiara: 

 

O Movimento é uma fonte inesgotável de energia espiritual e inspirações 
pelo seu contínuo desenvolvimento. Dele partiram impulsos para uma 

espiritualidade da unidade que foi além do próprio Movimento dos Focolares 

tornaram-se um grande dom de Deus para todo o movimento ecumênico. 
Que Deus abençoe amplamente este serviço à unidade da sua Igreja (Dr. 

Konrad Raiser - Secretário Geral do Conselho ecumênico das Igrejas. In: 

Festa e Pensamento de Chiara “Santa Clara e Maria”. 2003: DVD). 
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Figura 51: Carta de uma jovem de Salvador-BA 

 
Fonte: Arquivo do Centro regional do Movimento Focolares 
em Pernambuco. 

 

Eu creio que durante estes anos, a dádiva mais importante que surgiu para 
toda a Igreja foi Chiara Lubich. Ela não foi uma dádiva apenas para a Igreja 

Católica, nem sequer apenas para os cristãos, mas uma dádiva para toda a 

humanidade (Mons. Gregorios Ibrahim, arcebispo de Aleppo na Síria. In: 
Festa e Pensamento de Chiara “Santa Clara e Maria”. 2003: DVD). 

 

 

Chiara foi uma grande líder da vida religiosa no mundo cristão. Ela procurou 
desde jovem viver profundamente o Evangelho e ajudar os outros a vivê-lo. 

Esta sua experiência evangélica teve extraordinárias consequências no plano 

social, político e humano. O Movimento dos Focolares ajuda o mundo a ser 
melhor, é como um pulmão de ar puro em nosso mundo contemporâneo 

(Andrea Riccardi, fundador da Comunidade Santo Egídio. In: Festa e 

Pensamento de Chiara “Santa Clara e Maria”. 2003: DVD). 
 

 

Chiara, enquanto cidadã honorária de Roma fez muitas coisas em campos 

importantes. A solidariedade, um estilo de vida que não busca apenas coisas 
materiais, sucesso pessoal e ambições, mas relações sentimentos. [...] Por 

onde eu vou, em qualquer parte do mundo, encontro seus filhos e este é o 

sinal da grandeza do seu trabalho (Walter Veltroni, jornalista e político de 
Roma. In: Festa e Pensamento de Chiara “Santa Clara e Maria”. 2003: 

DVD). 
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Eu queria dizer uma coisa que aprendemos dela: que a primeira e a última 

sabedoria do mundo é o amor. [...] É como se ela já fosse doutora da Igreja, 

como se o seu magistério já estivesse escrito, escrito para todas as igrejas 
que falam em nome do Deus único e para quem deseja um Cristo vivo, que 

nasceu não só para os cristãos, mas para toda a humanidade. Um Cristo 

capaz de ser entendido por todos. Graças a Chiara eu acredito que isso pode 

acontecer (Sergio Zavoli, jornalista e escritor italiano. In: Festa e 
Pensamento de Chiara “Santa Clara e Maria”. 2003: DVD). 

 

 
Um sentimento de gratidão pelo que ela fez para desenvolver à nossa 

sociedade o amor, levando homens e mulheres a transformarem os ambientes 

onde vivem em células de fraternidade, de justiça e de paz: pessoas capazes 

de injetarem um espírito de partilha na economia, um espírito de diálogo e 
de fraternidade na política, de reciprocidade nos meios de comunicação; um 

espírito de amor na educação, na medicina, na psicologia e em tudo aquilo 

que diz respeito à vida humana. Um sentimento de gratidão pelo espírito de 
comunhão que ela estimulou e suscitou no interior da Igreja Católica, no 

ecumenismo, no diálogo inter-religioso e também com as pessoas de 

convicções não religiosas; levando todos a se reconhecerem como 
companheiros de viagem na construção da grande família humana (José 

Antonio Faro – Jornalista brasileiro. Revista Cidade Nova, abril 2008, p. 4). 

 

Diante desses depoimentos, se existisse a possibilidade de perguntar à própria 

fundadora dos Focolares quem é Chiara, possivelmente, ela cederia a mesma resposta que deu 

a uma jornalista em 1991.  

  

Para mim é difícil, custa-me bastante ter que responder a esse tipo de 
pergunta. Na verdade, se eu tive e tenho uma razão de ser, é pelo fato de ter 

sido um instrumento, sempre inútil e infiel, na edificação de uma obra de 

Deus. E sabe-se que, uma vez realizada uma obra, olha-se para esta, e não 
para o instrumento que a fez [...] (LUBICH, 1991a, p. 31). 

 

Contudo, nesta Tese, meu olhar não se voltou tanto para a obra, mas sim para o 

“instrumento”, no sentido de investigar como ela desenvolvia as suas estratégias de formação. 

Chiara faleceu em 14 de março de 2008 e, como sinal de sua liderança religiosa, muitos 

membros do Movimento enfrentaram filas gigantescas para dar um último adeus. Outras 

pessoas se revezaram nas várias celebrações que aconteceram nos 4 dias do seu velório em 

Rocca di Papa e durante a missa de seu funeral na basílica de São Paulo fora dos muros em 

Roma. Este local, desde 2007, tem se tornado um templo ecumênico e, por conta disso, foi 

escolhido para a solenidade do adeus a Chiara. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

 
Confia no tempo. O tempo é música; e o espaço do qual a 

música brota é o futuro. Som a som, a sinfonia cria-se 

numa dimensão que se inventa a si mesma, que 
continuamente, de um insondável espaço de tempo, se 

coloca à disposição. Frequentemente sente-se falta de 

espaço: a pedra é demasiado pequena para se fazer a 

estátua, a praça não é capaz de conter toda a multidão. 
Mas quando é que faltou tempo? Quando é que o tempo 

terminou como um fio demasiado curto? O tempo é longo 

quanto a graça. Confia na graça do tempo. Não podes 
interromper uma música para apanhá-la e levá-la para 

casa: deixa-a fluir e escapar, senão não a compreenderias. 

Não a podes recolher num único belo acorde e possuí-la 

de uma vez por todas. Paciência é a primeira virtude de 
quem quer compreender. A segunda é renúncia. Isto 

porque tu não compreendes o arco e a força da melodia 

enquanto o último acorde não se esgotar. Somente então, 
quando toda a música tiver sido tocada, poderás ver do 

alto os acentos arcanos, os arcos em tensão e as curvas da 

distância; é somente o que penetra no ouvido que sobe ao 
coração. Portanto, e todavia: tu não percebes de maneira 

invisível, na unidade do espírito, o que não sentiste de 

maneira sensível com todos os teus sentidos (VON 

BALTHASAR, 2006). 

 

 

A epígrafe que introduz estas considerações tornou-se fonte de reflexão sobre os 

aspectos vivenciados durante o percurso do doutorado. O escritor suíço Von Balthasar foi 

feliz em suas colocações sobre o tempo e as implicações e ganhos que dele derivam.  

É o tempo que move a História em suas diferentes matizes. Numa investigação como 

esta, se por um lado ele me deu possibilidades de ultrapassar distintos espaços e por meio dos 

usos e apropriações de variadas leituras, viajar por entre séculos; por outro lado, tornou-se 

insolente, ditando regras e prazos que deveriam ser cumpridos. 

O tempo é também o mediador da escrita epistolar. Ele está entre o signatário e o 

destinatário. Determina o momento do envio da correspondência, parece parar na ansiedade e 

no silêncio à espera de uma resposta e depois se torna testemunha do retorno, quando esse 

finalmente chega. O tempo é intermediário das diversas estratégias epistolares utilizadas pelo 

catolicismo para a formação de seus fiéis e consequentemente esteve entre Chiara e seus 

interlocutores e entre a pesquisadora e seu objeto.   

Nas várias fases para elaboração desta Tese, fui inserindo informações e reflexões tal 

qual uma artista compõe uma melodia, colocando as notas uma por uma na partitura. O motor 
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que impulsionou o trabalho foi o desejo de chegar a uma consonância significativa. Foi 

necessário paciência, fazer renúncias e lidar com cortes. Deparei-me com avessos, dei-me 

conta de silêncios, de ausências, e penso também na existência do não dito, do protegido, do 

guardado, do não publicado. Como se tratam de avessos, não pude visualizar, nem investigar 

tudo que gostaria, seja pelas implicações que desse material decorrem, seja por não ter 

permissão, até o momento, para acessar todos os ambientes do Centro Chiara Lubich. Porém, 

estas são questões que ficam abertas e estão direcionadas para que outros possam investigar. 

Agora minha composição ficou pronta e é chegada a hora de deixá-la soar. Não posso 

prever os caminhos que percorrerá, mas em mim existe o sentimento de alegria e de 

agradecimento pelo dever cumprido e por ter estabelecido a parceria entre o “tempo”, a 

História da Educação, a escrita epistolar e o Catolicismo, e ter conseguido transitar com êxito 

por entre eles.  

Nestas últimas páginas, desejo apresentar reflexões, sentimentos e sugestões advindas 

do trabalho desenvolvido sobre a escrita epistolar, considerada aqui um recurso didático 

utilizado para o ensino e a formação de valores católicos. Não ouso dizer que se trata de 

conclusões e muito menos que o assunto foi esgotado, pois como diz Von Balthasar: “o tempo 

é música; e o espaço do qual a música brota é o futuro”. Penso que a partir desta Tese abrem-

se outras possibilidades para “novas melodias”.  

Em 2009, quando me inscrevi para a seleção ao Doutorado no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe não imaginava que minha 

pesquisa alcançaria uma dimensão tão ampla. Passados esses anos, percebo que o trabalho 

revelou uma série de ganhos e aprendizados acadêmicos e pessoais e, além disso, possibilitou 

a elucidação de aspectos da trajetória educacional e docente de Chiara, outrora desconhecidos. 

Assim, é um estudo importante não apenas para o PPGED/UFS, mas traz contribuições para a 

História da Educação, História da Profissão Docente, História da Igreja Católica e para o 

Istituto Universitario Sophia. 

Apesar de não ser objeto desta investigação traçar um perfil biográfico de Chiara, 

procurei apresentar uma síntese de sua vida familiar, de sua formação educacional e religiosa, 

de suas atividades profissionais e do início do Movimento dos Focolares, visando, como 

quem traça as linhas das partituras, contextualizar o tempo e o espaço no qual ela nasceu, 

cresceu, estudou e viveu. Sei que corri os riscos do encantamento e da paixão, mas sinto-me 

segura em afirmar que Chiara, com seu habitus professoral, utilizou com propriedade a escrita 

epistolar como um recurso didático de sua prática pedagógica e fez isso tanto no momento da 
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escrita para as pessoas, como no uso posterior destas cartas como fonte para seus 

pronunciamentos formativos.  

Quanto à sua formação nas décadas de 20 e 30 do século XX, e o início de sua atuação 

docente nos anos 30, ambas estiveram permeadas pelas ideias do Movimento da Escola Nova, 

muito presente no campo educacional naquele período. No espaço religioso, estava em vigor a 

Carta Encíclica do Papa Pio XI Divini Illius Magistri, publicada em 1929, e que tratava sobre 

a educação cristã da Juventude.  

De acordo com os escritos de Chiara e os depoimentos de seus ex-alunos, ela 

desenvolveu a prática docente de maneira diferente de outros profissionais de sua época, que 

tendiam a utilizar a formação centrada no professor como o detentor do conhecimento, em 

detrimento ao aluno, um modelo baseado na escola tradicional.  

Chiara não verbalizou adesão às bases teóricas fundamentadas no movimento 

escolanovista ou à prática do ativismo pedagógico enfatizada por essa renovação educacional. 

No entanto, observei, a partir dos depoimentos, a sua maneira de trabalhar em sala de aula: ela 

saía da teoria e priorizava as atividades práticas com os alunos e ainda tendia a uma 

proximidade com eles, atitudes que estão em consonância com as concepções ligadas à 

Pedagogia Ativa. Ela enfatizava o desejo de formar uma “sociedade nova”, uma “esco la 

nova”, um “homem novo” e, neste sentido, era imprescindível uma pedagogia renovada.  

A ideia do “homem novo” está presente desde a antiguidade cristã, nas palavras do 

Apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos. Assim, possivelmente o discurso de Chiara se 

baseava em duas fontes: nos preceitos católicos, dos quais desde muito pequena havia sido 

instruída, e nas prescrições da Escola Nova tão em voga naquele período, no sentido de 

educar a criança pelo que ela representava do ponto de vista da organização da sociedade.  

No entanto, é preciso ter em mente que alguns ideais escolanovistas iam de encontro 

às convicções católicas. Os grupos envolvidos nesta disputa pensavam em bases diferentes 

para a sociedade; em contrapartida, com o tempo, como elas se aproximavam em alguns 

aspectos, o amadurecimento desse modelo renovador foi conquistando adeptos no 

catolicismo, o que caracterizou o surgimento de um escolanovismo católico.  

Os católicos cogitavam uma sociedade católica e Chiara fazia parte desse movimento 

de disputa pelo campo educacional pensando e elaborando uma pedagogia para a formação do 

cidadão católico, praticante, ativo e engajado. A Pedagogia de Chiara não era isolada, ela 

fazia parte desse movimento internacional de aprimorar a pedagogia católica para formar o 

homem que os novos tempos exigiam sem perder de vista suas bases católicas e ela usava as 
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estratégias do seu tempo e lia os autores em voga naquela época no campo educacional e, sem 

dúvida, ela percebia como esses autores estavam sendo lidos pelos seus colegas católicos. 

Em um discurso para educadores, pronunciado em 1959 Chiara apud Zani (2010) 

discorreu sobre as bases da sua Educação Nova: a de um “Mestre” novo: Cristo - “um só é o 

vosso Mestre e todos vós sois irmãos” Mt 23,8 - e uma Escola Nova, onde o verdadeiro 

objetivo deveria ser educar-se e educar os outros. 

Essa ênfase em Jesus “Mestre” era muito presente no discurso e nos impressos 

católicos da primeira metade do século XX. Possivelmente isso tem uma relação direta com a 

Encíclica de Pio XI. Dentre outros aspectos, o Papa chamava atenção dos pais e educadores 

para terem em Jesus o modelo de Mestre e educador. 

Minha hipótese é que, inserida neste contexto, Chiara elaborou uma perspectiva de 

ensinar diferente do modelo tradicional, desenvolveu novas formas de apropriação dos 

conteúdos da Escola Nova mesclando aspectos do ativismo pedagógico, segundo as bases 

teóricas do Evangelho; ou seja, ela se apropriou dos ideais do escolanovismo à sua maneira e 

os fundamentou nos ensinamentos do Apóstolo Paulo e nas indicações da Encíclica do Papa 

Pio XI.  

Essa sua prática educativa não ficou restrita ao período em que trabalhava na sala de 

aula, mas foi colocada em relevo ao longo dos anos no Movimento dos Focolares. 

Intencionalmente ou não, o adjetivo “nova” está presente em vários âmbitos dos Focolares. 

Na revista “Cidade Nova” e nos grupos de amplo alcance, dos quais fazem parte pessoas que 

não estão diretamente inseridas na espiritualidade do Movimento: “Humanidade Nova”, 

“Famílias Novas”, “Juventude Nova”, “Paróquias Novas”. De acordo com Lubich (1993), 

essas ramificações dos Focolares são os instrumentos para a realização da unidade na 

sociedade. 

Pensando em uma relação entre o Movimento Escola Nova e os Focolares, os dois 

surgiram na Europa e foram difundidos dentre tantos países, na Itália e no Brasil. Além disso, 

ambos utilizaram impressos pedagógicos e católicos visando a sua divulgação e propagação. 

As ideias escolanovistas chegaram ao Brasil por meio de diversos intelectuais brasileiros que 

foram ao exterior em busca de formação sobre essa novidade educacional. Já o Movimento 

dos Focolares foi propagado no Brasil por membros do próprio Movimento que, a convite de 

padres brasileiros, vieram transferidos para este país. 

Não era intenção para esta Tese, olhar os dois Movimentos com o intuito de 

estabelecer comparações sobre eles, ou sobre como os dois se desenvolveram em lados 

opostos do oceano. Contudo, não pude deixar de perceber as evidências de uma história que 
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está conectada pelas várias realidades entrelaçadas, pela existência de uma movimentação de 

sujeitos e difusão de saberes pedagógicos e católicos; entre esses Movimentos, historicamente 

entre Brasil e Itália e entre esses dois países na história dos Focolares.  

Constatei a circulação no Brasil da revista “Scuola Italiana Moderna”
152

, a mais antiga 

revista para formação do professorado católico italiano. Localizei também nas regiões Sul e 

Sudeste livros de Rosa Agazzi e de Eugéne Devaud. Ela, uma das irmãs que criou o método 

Agazzi; e ele, defensor da Escola Ativa numa perspectiva cristã. Os livros encontrados em 

São Paulo têm o carimbo da Biblioteca da Escola Normal N. Senhora Auxiliadora e da 

Faculdade Auxillium de Filosofia, Ciências e Letras, ambas administradas pelos Salesianos.  

Com relação ao aspecto histórico, a Itália está muito ligada ao Brasil pelo grande 

número de imigrantes que foram acolhidos por este país, de modo particular, na região sul. No 

período em que estive na Itália, percebi que existe um sentimento de gratidão dos italianos 

quanto a isso. Tive oportunidade de encontrar muitas pessoas que têm parentes ou conhecidos 

que moram no Brasil. A presença da cultura italiana é tão forte na região Sul que no comércio 

é comum encontrar grande parte das lojas e produtos brasileiros com nomes italianos: 

Pizzaria Baggio; Ristorante Mangiare; Pasticceria, Gelateria e em Cioccolateria, dentre 

outras marcas, os chocolates Affetto e Trento.  

No âmbito dos Focolares existe um investimento dos italianos na formação do povo 

brasileiro, seja realizando eventos formativos no Brasil com participação de pessoas da Itália, 

seja eventos na Itália com participação de brasileiros. Existem ainda os projetos sociais de 

financiamento da educação, a exemplo das adoções à distância, nas quais diversas famílias 

europeias adotam um aluno brasileiro e financiam sua vida escolar, da Educação Infantil até a 

Universidade.  

Chama atenção também a abertura do povo brasileiro aos Focolares, os efeitos do 

carisma de Chiara e do Collegamento, ora pela quantidade de brasileiros que aderiram à 

espiritualidade do Movimento e estão em missão nas várias partes do mundo, ora pela 

incidência do relacionamento particular de Chiara com esse povo, tanto em primeira pessoa, 

como por meio de Ginetta Calliari, que era sua representante no país. De acordo com Silva 

(2013), que morou alguns anos no Brasil acompanhando algumas comunidades do 

Movimento, “é um povo que sempre soube aderir imediatamente, sem filtros, com 

generosidade e eficácia. Pude sempre observar o amor reverencial pela pessoa de Chiara e por 

                                                
152 Objeto que pretendo analisar em pesquisas futuras. 

http://www.federazionepasticceri.it/
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suas palavras. Isso tem a ver certamente com a religiosidade do povo e com o fato de ter 

identificado em Chiara uma pessoa de Deus”. 

Existia uma preocupação de Chiara com a educação, ela desenvolveu uma série de 

práticas formativas com os membros do Movimento em várias partes do mundo. Muitos 

educadores brasileiros tiveram oportunidade de manter um encontro pessoal com ela ou de 

intercâmbio epistolar. No início da segunda metade do século XX, ela criou o Centro São 

João Bosco, uma ramificação do Movimento voltada para o aspecto educativo. Possivelmente 

a escolha do nome do Santo para este Centro se deu pela simpatia que nutria a ele e ao seu 

método preventivo. 

Criou períodos de formação, denominados “Escola”. Algumas são permanentes, estão 

direcionadas a pessoas de todas as idades e se realizam dentre outros locais na Mariápolis de 

Loppiano, em Incisa in Val d’Arno, Itália e na Mariápolis Ginetta, em Vargem Grande 

Paulista, São Paulo. Outras “Escolas” são periódicas, duram uma ou duas semanas e se 

voltam para um tema específico, ou para um determinado grupo. Além disso, nas imediações 

de todas as Mariápolis permanentes existem Escolas regulares de Educação Básica, 

direcionadas às comunidades vizinhas e administradas por membros do Movimento com a 

contribuição de outras pessoas.  

Para a formação moral e catequética dos membros dos Focolares, Chiara fundou, em 

15 de outubro
153

 de 1981, a Universidade Popular Mariana; depois, em janeiro de 1991, a 

Scuola Abbà; por fim, em agosto de 2001, criou o Instituto Superior de Cultura, atual Istituto 

Universitario Sophia, uma Universidade que tem se transformado em Centro de Pesquisa 

sobre a influência das ideias de Chiara nos vários campos da sociedade.  

Por suas iniciativas no aspecto educacional, dentre outros reconhecimentos da 

sociedade civil e do campo acadêmico mundial, em 1996, Chiara recebeu o Prêmio UNESCO 

de Educação a Paz e, em 2000, o Doutorado Honoris Causa em Pedagogia, o que lhe inspirou 

a criar a Associação Educazione Unità, órgão que acompanha os educadores do Movimento 

no mundo. 

O surgimento de grupos de professores, que começaram a se reunir para trocar ideias 

sobre o processo educativo, proporcionou que outros profissionais começassem a desenvolver 

suas práticas docentes inspirados nas ideias de Chiara. Em 2012, tive oportunidade de ler uma 

carta com o depoimento de Eletto, um ex-aluno de uma dessas professoras (Gilda 

Mozzicafreddo); ele, após um rápido encontro com essa professora na Itália, escreveu-lhe 

                                                
153 Dia de Santa Teresa d’Ávila, Doutora da Igreja, considerada em alguns países, inclusive no Brasil, padroeira 

dos professores. 



192 

 

 

para dizer que tinha visto um texto que falava da maneira como Chiara havia trabalhado em 

sala de aula e enquanto lia aquelas linhas, era como se tivesse encontrado um retrato de sua 

experiência pessoal vivida com aquela professora, há 25 anos na Escola Elementar.  

No que diz respeito à relação de Chiara com os Santos, percebi certa afinidade com o 

Apóstolo Paulo, Francisco de Assis, Catarina de Sena, Teresa d’Ávila e Clara de Assis. Os 

motivos são vários: os carismas de Catarina, Teresa e Clara serviram de inspiração para a 

professora de Trento em diversos aspectos. A importância que essas mulheres tiveram na 

História da Igreja, os trabalhos visando ao bem comum e à propagação de suas ideias por 

meio do epistolário foi ressaltado muitas vezes nos escritos e pronunciamentos de Chiara. 

Em Francisco de Assis, Chiara descobriu um modelo e mestre no amor a Jesus na 

cruz. Quanto a Paulo, era considerado o apóstolo de todas as gentes: cristãs e pagãs e Chiara 

desejava realizar a unidade de acordo com a oração de Jesus: “Que todos os povos sejam um, 

como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti” (Jo 17,21). Assim, da mesma forma que Paulo 

escreveu a várias comunidades cristãs e não cristãs para propagar o Evangelho, Chiara 

escreveu para as diversas partes do mundo, para cristãos e não cristãos e divulgou o 

Evangelho explicando-o de acordo com a sua experiência de vida. Consoante Coda (2012), a 

sugestão de que a missa do funeral de Chiara fosse realizada em uma das importantes 

Basílicas de Roma, a de “São Paulo fora dos muros”, foi exatamente por se tratar de um local 

de caráter ecumênico, que acolhe a todos, e Chiara era de todos.  

Todavia, se pensamos também nos distanciamentos entre Chiara e estes Santos, e não 

apenas aquele cronológico, observamos que, numa análise bourdiesiana, não obstante a 

aprovação de suas ideias e de seu Movimento por parte da Igreja, Chiara ainda não possui “o 

reconhecimento da legalidade do monopólio eclesiástico que permite sua anexação pelo 

processo de canonização” (BOURDIEU, 2005, p. 62), item que já está consolidado no caso 

dos Santos. Em contrapartida, percebe-se que ela, ao desenvolver estratégias de formação 

semelhante aos Santos, tinha um diferencial importante quanto ao aspecto educativo: possuía 

as bases teóricas da docência legalizadas pela diplomação no magistério, enquanto os Santos 

dispuseram de outras tipologias formativas. 

A pesquisa com as cartas da fundadora dos Focolares mostrou variadas formas de 

escrita, ressaltou o poder da narrativa e também as diferentes funções da linguagem: 

referencial, expressiva, conativa, fática e poética. Neste sentido, coloco em relevo a 

importância de investigar estes objetos da escrita autobiográfica como fonte para os estudos 

em História da Educação. Ao longo da Tese, em vários momentos, enunciei que a escrita 

epistolar é um gênero textual utilizado, dentre outras formas, como um recurso que enfatiza a 
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escrita de “si”. Na análise do epistolário de Chiara, percebi que, em muitas de suas cartas, ela 

escrevia como se desejasse projetar para os destinatários uma fotografia dos locais ou das 

paisagens que seus olhos estavam vendo. Observei também que ela possuía a habilidade de 

conduzir o leitor, de fazer com que ele seguisse sua narrativa, tanto quando escrevia para uma 

pessoa, como quando escrevia para pequenos e grandes grupos.  

Em alguns escritos, era como se ela apresentasse também um retrato do seu interior: 

dizia como estava vivendo, seus pensamentos e seus desejos. Com um olhar voltado 

puramente para o aspecto espiritual, poder-se-ia imaginar que se tratava apenas de uma 

maneira de ascender a Deus. Mas pensando nas concepções advindas da abertura investigativa 

que a Nova História Cultural tem proporcionado, noto que ao escrever sobre o que havia de 

mais íntimo em seu coração, Chiara estava tratando de “si”, deixava registros das várias fases 

de sua existência e que assim, narrou aspectos de sua vida interior e exterior para seus 

destinatários.  

Percebi também que este tipo de fonte proporciona reflexões tanto para o destinatário 

como para o signatário. Isso porque, geralmente quem escreve, lê o que escreveu antes de 

enviar, ou fica com um rascunho e, ainda, tem a possibilidade de constatar o eco de sua escrita 

nas respostas de seus interlocutores. Já quem recebe, pode ler e reler a carta várias vezes e a 

cada leitura fazer uma apropriação diversa. Chiara apresentava lições, instruções, formação e, 

didaticamente, ministrava isso às pessoas com as quais se comunicava nas várias partes do 

mundo. Além disso, se pensamos nos temas recorrentes que apareceram nos escritos do 

collegamento, percebemos que são as palavras-chave da espiritualidade do Movimento, que 

ela utilizava e considerava os principais elementos de sua pedagogia. 

No que diz respeito à relação dos leitores com o texto escrito, apreendi no contato com 

alguns destinatários que as cartas adquiriram para muitos um status de presentificação de 

Chiara, e isso tanto gerou formas de afeto e veneração, como possibilitou simbolicamente o 

acúmulo de capital cultural e religioso. Se por um lado isso tem o aspecto positivo da 

aquisição de uma representação acerca da pessoa de Chiara, por outro existe o perigo de se 

fazer uma apropriação dela e de sua escrita de uma maneira que talvez ela não tenha 

pretendido. Ao que parece, sua real intenção era levar seus interlocutores a um 

desenvolvimento pleno e autônomo e não à banalização de si mesmos.  

Os cuidados com os variados detalhes da escrita epistolar também foram observados 

nesta investigação. Escrever para guardar, para enviar e para publicar. Os processos aos quais 

o escrito é submetido antes de mudar de suporte, as dificuldades e as distintas formas de 

apresentação das publicações. Algumas cartas da década de 40 do século XX que foram 
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publicadas no livro “Lettere dei primi tempi” haviam sido guardadas pelos destinatários. 

Estes, com o surgimento do Centro Chiara Lubich – locus físico do capital cultural de Chiara 

–, doaram cópias desses escritos que foram catalogados pela equipe do CCL, organizados e 

publicados. Já os textos escritos para serem lidos nos Collegamentos na década de 80 do 

século XX, eram cartas públicas que mesmo após terem sido enviadas individualmente a cada 

membro do Movimento no mundo, ao serem organizados para uma publicação em livros, 

passaram pelo olhar da autora para revisão. Ainda assim, como esses escritos posteriormente 

foram traduzidos para várias línguas, certamente Chiara não teve como controlar se existiu 

exatidão ou alguma imperfeição nas traduções.  

É possível perceber, na escrita de Chiara, diferentes configurações de cartas: as que ela 

escrevia às suas alunas, às colegas e aos membros da Ação Católica e da Ordem Terceira de 

São Francisco, nas décadas de 30 e 40 do século XX; posteriormente, as cartas escritas a 

membros do Movimento; e também aquelas dirigidas a autoridades civis e religiosas, como as 

60 cartas endereçadas ao Papa Paulo VI e certamente as muitas outras direcionadas a João 

Paulo II. 

O epistolário onde foram publicadas as mensagens de seus collegamentos realizados 

entre setembro de 1981 e fevereiro de 1984 mantém o mesmo perfil formativo das 

correspondências que Chiara enviava às suas alunas, às jovens da Ação Católica, da Ordem 

Terceira e às pessoas do Movimento. Com apenas uma ressalva: nas cartas dos anos 40, 

Chiara falava da santificação como uma tendência de todo cristão. Ela dizia que todos 

deveriam viver para serem santos. Nas cartas dos anos 80, o discurso da santidade continua, 

mas a partir daquele momento Chiara enfatizava uma santidade coletiva, ela afirmava que não 

gostaria de santificar-se sozinha, tinha a preocupação de fazer-se santa com todos os membros 

do Movimento; ou seja: ela passou de uma espiritualidade individual, para uma 

espiritualidade coletiva e a atividade do collegamento era uma colaboração neste sentido. No 

discurso proferido na ocasião em que recebeu o Doutorado honoris causa em Comunicação 

Social, Chiara (1997) falou que não se pode ir ao encontro de Deus sozinho, é preciso ir junto 

com os irmãos e para isso uma ferramenta importante é a comunicação.  

Chiara inicialmente dava lições a um público específico: seus alunos, depois às 

aspirantes da Ação Católica, e às jovens da Ordem Terceira. Por conta do capital cultural, 

social e religioso adquiridos, ela, mesmo fora da sala de aula, era uma liderança e exercia 

certo poder simbólico sobre as pessoas com as quais tinha contato.  A difusão do Movimento, 

em todas as partes do mundo, e o uso do collegamento para a comunicação com as pessoas, 

deu a Chiara a possibilidade de ministrar em datas específicas aulas não dirigidas apenas a um 
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público restrito presente em uma sala, mas para pessoas de culturas, raças, línguas e religiões 

diferentes, que a escutavam nos cinco continentes e que depois aguardavam a chegada da 

mensagem escrita como uma carta pessoal direcionada a cada um.  

Era como uma continuidade de um movimento de correspondência estabelecido em 

sala de aula, entre alunos e professora e professora e alunos. O habitus professoral e o capital 

adquirido garantiu a Chiara a manutenção dessa correspondência por além dos anos em 

diversos desdobramentos: os encontros pessoais, por telefone, por carta e o aprofundamento 

destas cartas em encontros com pequenos grupos.  

Além de todas essas atividades, existe a divulgação de seu pensamento no mercado 

editorial. Segundo Boselli (apud MICALELLA, 2013), mesmo não sendo uma escritora 

profissional, existe uma circulação de 32 títulos em 26 países, com 178 edições e um total de 

3.200.000 exemplares difundidos. A editora Città Nuova publica seus livros e de outros 

autores das várias áreas do conhecimento, imbuídos pela espiritualidade dos Focolares. A 

referida editora, em 2011, teve um total de 430.000 volumes impressos e conta com 28 

edições da revista homônima em vários países. De acordo com Zanzucchi (2012) “entre as 

editoras católicas Città Nuova vem respondendo melhor às buscas e inovações do mundo 

editorial com plataforma digital e e-books”. 

Consultando os acervos de várias bibliotecas, constatei que as ideias e os livros de 

Chiara circulam, não apenas no âmbito do Movimento dos Focolares, mas também possui 

ampla publicização em grandes bibliotecas públicas, privadas e universitárias, o que confirma 

a ideia de que, através de sua vida e experiência, ela desencadeou uma ligação muito estreita 

com a pedagogia como prática e desejo de formação das pessoas. Penso que esses são 

aspectos representativos do capital cultural que Chiara possuía e de seu poder simbólico que 

permanece vivo, não obstante sua morte física.  

Durante as várias fases da vida de Chiara, ela conviveu com dificuldades de aceitação 

de suas ideias, seja por parte da sociedade, seja pelas autoridades da Igreja. Ela encarava esses 

sofrimentos, as calúnias e as coisas que não aconteciam como ela desejava, como uma prova, 

que para ela significava a capacidade de saber amar Jesus não apenas nos momentos de 

alegria, mas também nos momentos difíceis. Com o tempo, o Movimento foi reconhecido 

pela Igreja, Chiara, que já era detentora de um capital cultural significativo, tornou-se uma 

pessoa influente no campo católico, porém isso não lhe garantiu a aceitação e a simpatia de 

todos. Apesar da aceitabilidade e da representação adquiridas por parte de autoridades civis e 

religiosas de todo o mundo e de personalidades das várias religiões e igrejas, a anuência de 

suas ideias não foi unânime – fato comum em qualquer campo de atuação intelectual.   
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Por todas essas questões, penso que os pesquisadores em História da Educação têm 

muito ainda para investigar sobre a escrita epistolar católica e o papel que tem desempenhado 

no campo educativo. Além disso, faz-se necessária a realização de outros estudos que 

analisem os variados aspectos da escrita epistolar de Chiara e, a partir desta Tese, abre-se um 

leque de possibilidades de temas a serem aprofundados em investigações posteriores. 

Algumas dessas questões apareceram no texto, mas pelas implicações do tempo e os limites 

da pesquisa, não foram exploradas o suficiente, por exemplo: a pedagogia de Ginetta Calliari 

e o trabalho que realizou no Nordeste e no Sudeste do Brasil; as práticas educativas de 

Doriana Zamboni; o trabalho empreendido pelas Mariápolis permanentes e por suas escolas 

de formação; as propostas de ensino das escolas de educação formal dirigidas pelo 

Movimento dos Focolares; os motivos do silenciamento quanto a Maria Montessori nas 

publicações católicas e, por fim, penso ser relevante investigar também a revista Scuola 

Italiana Moderna em seus vários aspectos – ela tem muito a dizer sobre a Formação, Trabalho 

Docente e a História da Educação na Itália. 

Com relação a Chiara, penso que merece atenção também a ênfase na santidade 

evidenciada por ela. Percebi de modo corriqueiro o uso das cartas de, e para Chiara como 

fonte para elaboração de perfis biográficos, quando morre algum dos membros do 

Movimento. Penso que essas correspondências permitirão verificar as várias apropriações que 

os seguidores de Chiara fizeram de suas orientações. Além disso, fiquei sabendo que existem 

vários processos de beatificação de membros do Movimento que estão sendo averiguados por 

Tribunais Eclesiais e outros que já estão sob a análise da Cúria Romana, como é o caso da 

Beata Chiara Badano, uma das intercessoras da Jornada Mundial da Juventude do Rio de 

Janeiro em 2013. Verifiquei que, dentre os vários documentos que compõem os dois volumes 

do seu processo de beatificação e canonização, estão várias cartas trocadas entre ela e Chiara 

Lubich e que serviram como testemunhos autobiográficos da “fama de santidade” da Beata 

Badano. Outra questão a ser aprofundada, ainda no que diz respeito à santidade, são os vários 

túmulos coletivos de membros do Movimento com a seguinte inscrição na lápide: E noi 

abbiamo creduto all’Amore!
154

 Percebi muitos destes túmulos principalmente no cemitério 

municipal de Rocca di Papa.   

Também merece um olhar investigativo o aspecto ligado ao turismo religioso nos 

locais da história de Chiara e a veneração ao seu túmulo. O que essas pessoas do mundo 

                                                
154 E nós acreditamos no Amor (síntese do capítulo 4, versículo 16 da Primeira Carta do Apóstolo João). Chiara 

utilizava esta frase desde o período da II Guerra. Dizia que se elas morressem desejariam ser enterradas todas em 

um único túmulo com esta inscrição, para simbolizar a fé que tinham em Deus, que é Amor.  
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inteiro que vão a Trento e a Rocca di Papa buscam? Existe alguma relação desse tipo de 

viagem com o turismo religioso a Cascia, Sena, San Giovanni Rotondo, Assis e outras cidades 

italianas? Possivelmente, apenas a partir de novos estudos teremos respostas para essas 

perguntas. 

Ao concluir esta etapa de minha pesquisa, sinto-me realizada como pessoa e como 

pesquisadora, e agradecida pelas possibilidades de aprendizados que fiz com as leituras, as 

viagens e a escrita. E não apenas isto, a pesquisa na Itália e o contato com o Istituto 

Universitário Sophia abriram um ângulo de novas possibilidades de investigação e me fez 

adquirir um olhar mais ampliado.  

Esses conhecimentos adquiridos não se resumiram às descobertas voltadas para a 

Tese, mas também a aspectos afins que foram acontecendo durante o período da investigação. 

Sinto-me renovada intelectualmente não apenas por ter acesso a novos conceitos, mas também 

pela prática docente desenvolvida, pelo convívio em outras instituições de ensino, pelas 

aprendizagens de regras de etiquetas e de convivência, de técnicas, de prendas domésticas e 

culinárias, pela leitura e interpretação dos mapas, dentre outras atividades que precisei 

desenvolver quando morei na Itália e, além disso, tive a possibilidade de conhecer diversos 

seres vivos da fauna e da flora que só sabia da existência por meio de fotos e documentários. 

Enfim, a pesquisa com cartas me fez também aprender a olhar de modo diferente e a 

valorizar mais os diversos suportes da escrita, isso fez com que eu adquirisse novas e 

saudáveis manias, dentre elas, colecionar as cartinhas e bilhetinhos que recebo de pessoas 

muito queridas.  

No decorrer de minhas atividades, deparei-me com sustos e com muitas “pedras” de 

vários tipos, cores e tamanhos, mas não me deixei vencer. Com a ajuda da psicanálise, quebrei 

as de origem emocionais e isso me possibilitou um conhecimento maior sobre mim, mais 

autonomia para conviver com os limites e fortaleza para enfrentar as situações difíceis.  

Com as novas tecnologias da saúde, pude quebrar também duas pedrinhas sólidas que 

se instalaram em meus rins. Tive que me submeter a sessões de litotripsia extracorpórea e 

intracorpórea. Esta, realizada na Itália, foi a experiência moral, física e psicológica mais 

difícil de minha vida: precisei fazer o procedimento com ureteroscopia e introdução de cateter 

uretral, tudo isso longe de minha família e das pessoas que amo. Busquei estratégias para me 

recuperar: cantei, corri, caminhei, ouvi música, assisti a filmes, passeei nos bosques, visitei 

castelos e contei com a ajuda e o carinho de “Lili”, minha bela e dócil gatinha italiana. Não 

me restam dúvidas de que este foi um período em que convivi com o tempo de plantio, da 

espera do amadurecimento e da colheita. 
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 Na Europa, pode-se contemplar de modo mais visível as variações do tempo nas 

quatro estações. Em cada uma delas, constatei a mudança da temperatura e a renovação da 

paisagem. Olhando as fotografias, vejo que em fevereiro as videiras em frente ao apartamento 

onde morei, eram ressecadas pela neve e pelo frio do inverno. Estavam aparentemente sem 

vida, mas bastou o sol da primavera aparecer em maio e várias folhinhas verdes começaram a 

brotar, cresceram e depois surgiram também saborosas uvas, que em tantos momentos tive 

oportunidade de colher.  

Sinto-me um pouco como aquelas videiras, sofri com o sol do cansaço, com a chuva 

das incompreensões, com o vento que dificultava o acesso às fontes de pesquisa. Tive que 

viver o desapego das folhas que me aqueciam quando precisei deixar minha casa, minha 

cidade e meu país, para desafiar meus medos, enfrentar o desconhecido e tudo isso por um 

desejo de buscar novos conhecimentos, de crescer em minha formação acadêmica.  

Tal qual a videira, também passei por momentos semelhantes a mortes: as diversas 

dificuldades que enfrentei quanto ao acesso aos acervos, às fontes e às pedras que surgiram 

em meu caminho. Mas em minha vida de pesquisadora, a primavera também chegou, o sol 

apareceu fazendo nascer folhas, flores e tantos frutos.   Olho para o referencial teórico e os 

documentos que adquiri, penso na quantidade de acervos a que tive acesso, nas visitas e 

entrevistas realizadas, nos contatos mantidos e me vejo como uma videira plena e frondosa. 

Os vinhateiros a cada ano fazem a vindima e as uvas passam por um processo de 

esmagamento, fermentação, filtragem para só depois se transformarem em diversos tipos de 

vinho. Em minha investigação, chegou o tempo da colheita, um ponto final simbólico foi 

colocado e a safra foi entregue. Espero que os resultados advindos sejam divididos em muitas 

taças e que se possa degustar com a leveza e a elegância de quem saboreia um delicioso 

Chianti Toscano ao som de “As Quatro Estações” de Antonio Vivaldi. 
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APÊNDICE A 

 

 

ESCRITA EPISTOLAR E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: ALGUNS ESTUDOS  

 

 

Em uma investigação sobre escrita epistolar é imprescindível mover o olhar sobre os 

variados usos deste tipo de fonte, bem como sobre diversos estudos que têm enfatizado o 

tema. Tanto em História da Educação, como em outras áreas do conhecimento, tem sido 

possível verificar o uso epistolar como fonte e como objeto de estudo.  

As investigações sobre cartas no âmbito da História da Educação estão em evidência 

desde a última década do século XX, inspirados, sobretudo, pela Nova História Cultural, uma 

abordagem que valoriza aspectos ligados ao pessoal, ao familiar e até mesmo ao íntimo das 

pessoas.  

Caixas, pastas, sacolas e gavetas são lugares onde geralmente é possível encontrar um 

amontoado de papéis guardados, quase sempre, por questões ligadas à valorização 

sentimental. São documentos, diários, cartas e demais manuscritos que, em momentos de 

faxina e na busca por espaço, muitas vezes são rasgados ou ateados ao fogo.  

Em outros casos, arquivos pessoais são construídos e pensados como forma de manter 

viva a memória de alguém e por isso contém todo um acervo organizado. O interesse pelo 

estudo das práticas educativas nas cartas tem feito com que muitos pesquisadores se mostrem 

dispostos a colocar as mãos nesta “miudeza”, nestes “papéis guardados” para investigar o 

privado e decodificar a sua dimensão histórica, como fonte e como objeto de pesquisa.  

 
Olhar papéis guardados por pessoas comuns, como cartas, diários, 

autobiografias, agendas, cadernos, bilhetes, fotografias, cartões e postais, 
constitui-se em convite para leituras diversas. Para aquele que guardou, o 

reavivar de lembranças, um retorno ao passado. Para os que ainda virão, fios 

que tecem a memória de uma família, de uma instituição, de uma sociedade, 
de uma época. Para pesquisadores, em especial, historiadores da educação, 

folhear esses papéis possibilita mais do que admirar. Significa iluminar a 

escrita ordinária, refletindo sobre a importância dos professores e da escola 

na vida de cada um e de todos (MIGNOT, 2003, p.5). 

 

 

Muitos estudos têm sido realizados e publicados sobre cartas. Estas publicações têm 

colocado em relevo tanto as cartas que os educadores escreveram, como as cartas que eles 

receberam.  
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No campo da História, é significativo citar o livro organizado por Roger Chartier: La 

correspondance: Les usages de la lettre au XIXe siècle (1991). Essa obra, dedicada aos usos 

sociais da escrita, tem como pivô o estudo de um documento – um conjunto maciço de 343 

volumes, conservados entre os manuscritos franceses da Biblioteca Nacional. Esses registros, 

de 1847, são importantes fontes para a pesquisa acerca da correspondência, na França, na 

metade do século XIX. 

Na Argentina, Nora Esperanza Bouvet (2006) traça uma ampla abordagem sobre a 

escrita epistolar, começando pelo conceito de carta, suas origens, até chegar aos seus usos e 

modelos. A autora aborda aspectos da carta como escrita pessoal, sua potencialidade epistolar, 

e também enfatiza as cartas publicadas nos epistolários. 

Um estudo organizado por Sheila Moura Hue (2006) reuniu as primeiras cartas que 

foram escritas no Brasil, pelos missionários da Companhia de Jesus. Os jesuítas registraram 

nas cartas suas aventuras e as impressões da nova terra que estavam conhecendo. Estes 

escritos são as principais fontes históricas dos primeiros momentos deste País. 

Também sobre as “Primeiras cartas”, Ana Waleska Mendonça (2010) dialogou com 

estas correspondências buscando, a partir destes documentos, contar a História da Educação, 

ressaltando aspectos acerca dos primórdios da educação jesuítica no Brasil: a primeira escola 

de ler e escrever; o primeiro colégio e o trabalho educativo da Companhia de Jesus. A análise 

empreendida por Tereza Fachada Levy Cardoso (2010) sobre as cartas de Luiz dos Santos 

Vilhena, um professor régio de latim e grego na Bahia, em fins do século XVII, revelou 

através das cartas como era o campo de ensino na Colônia. 

Luiz Felipe Baêta Neves (2004) estudou as correspondências do Padre Antonio Vieira 

nos tempos de Missionário no Maranhão e Grão-Pará. O autor procurou verificar o 

pensamento de Antonio Vieira sobre a sociedade. Ele apresenta uma análise sobre as cartas, 

além da transcrição com comentários explicativos. Na leitura desta obra, constata-se a 

intencionalidade da escrita de Vieira, seja por parte do próprio padre, seja por parte de seus 

superiores.  

Um conjunto de mais de 700 cartas, de gêneros diversos, do Padre Antonio Vieira, foi 

organizado e publicado por João Adolfo Hansen (2003). 

Luciano Pazzaglia (2009), através da análise das cartas de Giovanni Battista Montini 

(Paulo VI) e Giorgio Montini, reconstituiu a historiografia, o perfil educativo, político e 

espiritual da Itália do período de 1900 a 1942. A análise das cartas destes dois personagens 

possibilitou identificar o perfil de um pai amoroso e participativo e de um filho que nutria 
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gratidão, afeto, estima e veneração pelo pai. A análise destas cartas também possibilita seguir 

o percurso de Giovanni Battista, da infância até suas atividades na Secretaria do Vaticano. 

O bibliófilo José Mindlin, ao longo de sua vida foi juntando uma série de cartas com 

aspectos da trajetória político-cultural brasileira, do século XVII ao século XX.  

 
Gosto de percorrer, sempre que posso, as estantes, as gavetas e os arquivos 

aqui de casa, e isso não só me dá sempre prazer, como me traz muitas vezes 
gostosas surpresas [...] Nessas minhas garimpagens domésticas, vou 

encontrando muita coisa interessante, das mais variadas fontes, e de 

diferente natureza (MINDLIN, 2000, p. 37). 

 

Dentre as cartas que este estudioso juntou em sua biblioteca
155

, estão cerca de 300 

escritas por D. Pedro II para a Condessa de Barral. E segundo Mindlin isso representa apenas 

metade das correspondências que ele conseguiu com um dos netos de D. Pedro. Uma seleção 

das cartas que o bibliófilo juntou ao longo de sua vida abrangendo diversos assuntos e com 

fotografias da carta original e comentários sobre os correspondentes, foi publicada em 2008, 

na obra “Cartas da Biblioteca Guita e José Mindlin”. 

O intercâmbio epistolar entre a Condessa de Barral e o Imperador D. Pedro II foi 

investigado de forma mais específica por Del Priore (2008). As cartas e os diários 

apresentados a cada página mostram a importância do estudo das fontes manuscritas no 

campo da História. A autora, poeticamente e de forma envolvente, conduz o leitor pela 

história da Condessa e de D. Pedro II e sobre outras peculiaridades do século XIX, 

focalizando a necessidade da educação como um instrumento para a civilização.  

Este tipo de escrita íntima, pessoal e privada tem sido alvo de muitas investigações. 

Além desse intercâmbio epistolar entre a Condessa de Barral e Dom Pedro II, tem também as 

Cartas de uma Imperatriz (KANN et al. 2006), uma publicação das muitas cartas de D. 

Leopoldina. Esta obra apresenta além das relações amorosas e afetivas, aspectos 

desconhecidos dos correspondentes, bem como possibilita ao leitor mergulhar na rede de 

relações que se misturavam com interesses econômicos e sociais.  

Ainda no que diz respeito ao estudo das correspondências do período imperial, 

Jaqueline Vieira de Aguiar (2012) investigou as cartas das Princesas Isabel e Leopoldina e 

verificou o cotidiano de lições para mulheres que foram educadas para governar. Era uma 

educação rigorosa, com 11 horas de estudo por dia e elas deveriam aprender tanto o que era 

destinado ao ofício feminino, quanto masculino. 

 

                                                
155 A biblioteca de José Mindlin foi doada por ele à Universidade de São Paulo. 
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No campo da Literatura e da Arte, podemos citar exemplos de alguns estudos que 

também têm enfatizado as cartas: Marcos Antonio de Moraes (2006) organizou cartas de 

Mário de Andrade ao poeta e jornalista Otávio Dias Leite; este mesmo autor em 2000 

publicou as correspondências de Mário de Andrade e Manuel Bandeira; Sueli Tomazini 

Barros Cassal (2002) catalogou quase meio século de correspondência literária entre Monteiro 

Lobato e Godofredo Rangel; e Annateresa Fabris (1995) analisou as cartas de Mário de 

Andrade a Candido Portinari. 

Ainda sob o olhar literário, a coletânea organizada por Walnice Nogueira Galvão e 

Nádia Battella Gotlib (2000), propõe-se a analisar a escrita epistolar reunindo textos sobre 

cartas de personagens vividos em tempos distintos: cartas de Freud, Marx, Hannah Arendt, 

Gilberto Freyre, Getúlio Vargas, dentre outros. 

No que diz respeito às cartas femininas, Diana Gonçalves Vidal (2001a) investigou as 

cartas que Cecília Meireles escreveu a Fernando de Azevedo; e Marilda Ionta (2007) 

historicizou as relações de amizade na modernidade brasileira através de um estudo das cartas 

trocadas entre Anita Malfatti, Oneyda Alvarenga, Henriqueta Lisboa e o escritor Mário de 

Andrade.  

 
Carta. Objeto cuja materialidade se traduz nas cores, no apalpar, nas 
formas, nas letras, e nas múltiplas combinações desses elementos; 

materialidade que também pode ser um conjunto de folhas avulsas ou 

conjuntamente dispostas quando impressas num livro; cartas que são textos 

porque são produções escritas; cartas que são discursos e nelas se buscam 
significações históricas (CAMARGO, 2000a, p. 47). 

 

Em História da Educação, a importância de estudar estas correspondências é relevante 

por contribuir, dentre outras formas, como uma importante fonte historiográfica, para elucidar 

aspectos específicos de processos de formação, e também como suporte para perceber 

elementos das trajetórias de intelectuais, professores e alunos, além de enfatizar as vivências 

do cotidiano escolar, os vestígios das atividades pedagógicas, bem como o discurso ali 

propagado.  

 
O correio que eu usava com os alunos, eu começava a utilizá-lo no momento 

que as crianças começavam a escrever frases. Todos os anos eu usava. Acho 

que a partir do ano 1980. [...] Quem não gosta de receber uma carta, um 
bilhete, um cartão? As crianças sempre melhoravam com as cartinhas. Tanto 

quem remetia, como quem recebia a carta (Carta de Maria do Carmo a 

Janaina Lapuente. In: PERES & ALVES, 2009, p. 92). 
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Vários estudos têm enfatizado como objeto e como fonte, as cartas de educadores em 

suas várias configurações: cartas encontradas nos arquivos pessoais; cartas publicadas em 

livros e as cartas publicadas em revistas e jornais. Autores como Diana Gonçalves Vidal 

(1999; 2000); Maria Rosa Rodrigues Martins de Camargo (2000a; 2000b); Maria Rita de 

Almeida Toledo (2001); Ana Chrystina Venâncio Mignot, Maria Teresa Santos Cunha e 

Maria Helena Câmara Bastos (2000; 2002); Marcos Cezar de Freitas (2002); Ana Chrystina 

Venâncio Mignot (2003; 2005); Aline Pereira de Carvalho (2003); Ana Chrystina Venâncio 

Mignot e José Gonçalves Gondra (2007); Gabriela Pellegrino Soares (2007); Eliane Peres e 

Antônio Maurício Medeiros Alves (2009); Beatriz Góis Dantas e Verônica M. M. Nunes 

(2009); Thiago Borges de Aguiar (2010), Inês de Almeida Rocha (2012), dentre outros, têm 

voltado suas pesquisas para este objeto de estudo em suas várias denominações e fornecem 

pistas, através de suas coletâneas, teses, livros e artigos publicados, possibilitando verificar as 

formas de utilização da escrita autobiográfica no contexto da História da Educação.  

A pesquisadora Diana Gonçalves Vidal e a arquivista Maria Cecília C. Cardoso (1999) 

prepararam um catálogo com as correspondências entre o educador mineiro Abgar Renault e 

Fernando de Azevedo, um trabalho resultante da pesquisa e organização do arquivo do 

educador brasileiro Fernando de Azevedo; Diana Gonçalves Vidal (2000) preparou também 

um livro que registra a correspondência de Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo. Estes dois 

educadores, em sua luta pela educação no Brasil, entre 1929 e 1971, trocaram 

correspondências. Grande parte delas está nessa obra publicada pelo Instituto de Estudos 

Brasileiros (IEB) e pela Universidade São Francisco.  

 A Tese de Doutorado de Maria Rosa R. M. de Camargo (2000a) propõe uma reflexão 

sobre a escrita de cartas como prática social e sobre o papel do interlocutor. Um recorte desta 

abordagem foi publicado no artigo “Cartas adolescentes. Uma leitura e modos de ser...” 

(2000b), em que a autora faz uma análise sobre a correspondência mantida entre duas amigas 

adolescentes na década de 90 do século XX.  

Aline Pereira de Carvalho (2003) investigou a correspondência dos avós durante o 

namoro e noivado. O estudo partiu de um estranhamento com relação às diferenças nas 

caligrafias das cartas escritas por sua avó. Ao buscar as razões das alterações, ela constatou 

que se tratava de uma escrita delegada. Neste sentido a autora tratou as razões educacionais 

que levaram a avó a essa estratégia de delegação da escrita íntima. 

Thiago Borges de Aguiar (2010), com o olhar sob a perspectiva da História da 

Educação, estudou as cartas de um sacerdote da Boêmia, do século XV, Jan Hus, que utilizou 
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a escrita das cartas para educar. Por meio desta análise, o autor evidenciou alguns critérios 

que podem designar um sujeito, educador na História da Educação. 

Inês de Almeida Rocha (2012) investigou as cartas enviadas pela educadora musical 

Liddy Chiaffarelli Mignone ao amigo Mário de Andrade, entre 1937 e 1945. A pesquisa com 

essas correspondências possibilitou a verificação das motivações, finalidades e contextos que 

moviam o ir e vir das cartas e proporcionou evidenciar novos entendimentos e outras 

dimensões da atuação profissional e musical de Liddy, além das de Professora de Educação 

Musical. 

Maria Rita de Almeida Toledo (2001), em sua Tese de Doutorado, analisou a 

“Coleção Atualidades Pedagógicas: do projeto político ao projeto editorial (1931-1981)”. Este 

trabalho, apesar de não ser um estudo específico sobre cartas, tem como uma das fontes 

importantes para a análise da Coleção, as correspondências de autores como Monteiro Lobato, 

Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, dentre outros. E neste sentido, a autora se fundamenta 

no que diz Chartier (1991) sobre a correspondência como uma das variações do uso da escrita. 

Para Chartier, 

Numa História Cultural redefinida como o lugar no qual se articulam 

práticas e representações, o gesto epistolar é um gesto privilegiado. Livre e 
codificada, íntima e pública, mantendo a tensão entre o segredo e a 

sociabilidade, a carta, melhor do que qualquer outra expressão associa o 

lugar social e a subjetividade (CHARTIER, 1991, p. 9). 

 

No trabalho de Toledo (2001), o uso das correspondências possibilitou “re-construir os 

laços que vão se formando entre os personagens e as representações compartilhadas por 

aqueles que constituem, pelas cartas, um diálogo sobre seus próprios movimentos perante os 

acontecimentos” (TOLEDO, 2001, p. 11). 

Uma coletânea de artigos organizada por Ana Chrystina Venâncio Mignot, Maria 

Teresa Santos Cunha e Maria Helena Câmara Bastos (2000) se propõe a apresentar as 

contribuições dos estudos autobiográficos no aspecto da História da Educação e neste sentido 

as cartas ganham relevância. Esse mesmo grupo em 2002 organizou outra coletânea específica 

sobre cartas: “Destinos das Letras: história, educação e escrita epistolar”. Essa obra é uma 

importante fonte no estudo das cartas no âmbito da História da Educação. Dentre outros 

artigos incorporados, o estudo “Cartas pedagógicas: fragmentos de um discurso”, de Francisca 

Izabel Pereira Maciel (2002), aponta para o fato de que a escola não é apenas um espaço onde 

se aprende a escrever, é também um local onde as professoras exercitam a escrita e isso é 

constatado através das cartas que deixaram. Assim, através da pesquisa realizada no arquivo 

pessoal da educadora mineira Lúcia Casassanta a autora investigou nas cartas recebidas por 
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ela, e que foram enviadas por profissionais da sala de aula que tentavam seguir seus 

ensinamentos, como essa educadora atuou na formação de professoras. 

Nesta mesma coletânea, Marcos Cezar de Freitas (2002) analisa as Cartas Pastorais da 

primeira metade do século XX no Estado de São Paulo e as contribuições no aspecto da 

História da Educação à história das mentalidades. Ele verifica o tipo de comunicação 

pressuposta na elaboração de uma Carta Pastoral e, sobretudo a singularidade e suas 

características próprias, visto que são cartas elaboradas por bispos visando instruir um público 

específico.  

Ana Chrystina Venâncio Mignot, em 2003, publicou “Papéis Guardados”, um registro 

sobre a exposição composta por papéis que foram reunidos por professores e alunos da 

Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A obra é composta por 

cartas, diários, agendas, cadernos, bilhetes, fotografias e cartões postais e tem como objetivo 

refletir sobre a importância da escrita de professores e sobre a vida escolar. 

Outra leitura importante dentro do contexto da escrita epistolar dos intelectuais da 

educação é o artigo: “O carteiro e o educador: práticas políticas na escrita epistolar”, também 

de Ana Chrystina Venâncio Mignot (2005). O trabalho investiga as cartas recebidas por 

Anísio Teixeira entre 1931 e 1935, época em que era Diretor da Instrução Pública do Rio de 

Janeiro. O acervo da pesquisa é o arquivo pessoal de Anísio Teixeira, doado por sua família e 

sob a guarda do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC), da Fundação Getúlio Vargas. Esse acervo também dispõe de vasta documentação e 

de outros arquivos de educadores da mesma geração de Anísio Teixeira. 

Localizei também outras obras que apontam o intercâmbio epistolar na escola ou entre 

educadores. No livro “Semear horizontes: uma história da formação de leitores na Argentina e 

no Brasil (1915-1954)”, Gabriela Pellegrino Soares (2007) apresenta uma extensa pesquisa 

sobre a Literatura Infantil na Argentina e no Brasil. No caso brasileiro, ela enfatiza as obras 

de Monteiro Lobato, marco do surgimento da Literatura Infantil no Brasil. A ênfase dada às 

cartas nesta pesquisa chamou atenção, sobretudo porque o intercâmbio epistolar tinha em 

vista o alargamento da rede de sociabilidade e de possibilitar novas práticas de leituras através 

da apresentação de livros. 

Um estudo, onde o arquivo pessoal foi o acervo principal da análise, e onde também 

podemos perceber o intercâmbio epistolar ligado às práticas de leitura e de escrita de um 

educador, é o livro “Destinatário: Felte Bezerra” (2009). Esta obra é o resultado de um 

trabalho em parceria da museóloga Verônica M. M. Nunes e da antropóloga Beatriz Góis 

Dantas. Parte da coleção analisada foi doada pela viúva do professor e antropólogo Felte 
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Bezerra, ao Museu do Homem Sergipano, o que facilitou o acesso às fontes. Também foram 

localizadas outras fontes no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular no Rio de Janeiro, 

bem como em acervos particulares dos destinatários de Felte. 

Esse intercâmbio epistolar de educadores é movido muitas vezes pelo desejo de 

diálogo com modelos educativos internacionais. Muitos educadores brasileiros viajaram para 

outros países e por outros estados do Brasil e deixaram como registros dessas viagens as 

cartas. Ana Chrystina Venâncio Mignot e José Gonçalves Gondra (2007) organizaram uma 

coletânea sobre as viagens de diversos educadores, e evidenciaram que estas jornadas 

possibilitam a circulação e apropriação de modelos pedagógicos. As cartas apareceram em 

muitos artigos da coletânea. No estudo “Entre cartas e cartões postais: uma inspiradora 

travessia”, Ana Chrystina Venâncio Mignot chama atenção para a carta escrita por Edouard 

Claparède, enviada à educadora Antonia Ribeiro de Castro Lopes, e os diálogos e 

entendimentos entre estes educadores, fruto da viagem da Educadora ao Instituto Jean-

Jacques Rousseau. Nesta mesma obra, Jussara Santos Pimenta, em “Rastro de 

deslumbramento: Cecília Meireles em Portugal”, analisa os contatos da poetisa, jornalista e 

educadora Cecília Meireles com interlocutores portugueses, que se estabeleceram 

primeiramente através de cartas e se estreitaram a partir de sua primeira viagem a Portugal.  

 

Ao se rastrear e analisar o ato de escrever vão emergindo modos como 
histórias de escrita são registradas através da escrita das cartas, da 

correspondência no seu conjunto, do texto, dos procedimentos. Cartas que 

são datadas e por isso delimitam lugares e momentos particulares na história 

dos sujeitos e da cultura. Na emergência destas histórias, sujeitos que 
escrevem e lêem cartas deixam suas marcas, que podem indicar pistas para 

uma leitura da constituição do sujeito da escrita, na escrita (CAMARGO, 

2000b, p. 204). 

 

Muitas dessas marcas também podem ser percebidas no livro “Cartas de professor@s, 

cartas a professor@s: escrita epistolar e educação”, organizado por Antônio Maurício 

Medeiros Alves e Eliane Peres (2009). Esta obra constitui o resultado de um trabalho 

produzido pelo grupo de pesquisa História da Alfabetização, Leitura e Escrita e dos Livros 

Escolares da Faculdade de Educação de Pelotas/RS (HISALES), no intuito de analisar os 

escritos produzidos no interior da escola. O olhar dos pesquisadores volta-se para “o miúdo”, 

para aquilo que não teria valor literário nem científico, mas que se constitui uma importante 

fonte para a representação da cultura escolar.  

As cartas publicadas em impressos também têm sido alvos dos historiadores: Élida 

Vaz (1998), em sua Dissertação de Mestrado, analisou cartas dos leitores a três jornais do Rio 
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de Janeiro: “O Dia”, “Jornal do Brasil” e “O Globo”; Maria José Vilma Alves Braga (2006), 

em sua Monografia de Graduação, analisou o gênero cartas em um jornal semanal de Sergipe; 

Bárbara Trindade Rocha (2004), em sua Dissertação de Mestrado, analisou 150 cartas de 

professores da Educação Infantil que escreveram para a revista “Nova Escola”. Ela procurou 

entender a forma como se estabelece a legitimação do periódico entre os leitores; Maria José 

Dantas (2008), verificando as propostas de educação divulgadas na revista “Cidade Nova”, 

identificou nas cartas dos leitores cinco categorias diferentes de enunciados: “sobre a revista”; 

“sobre os artigos publicados na revista”; “sobre a utilização na prática escolar de professores 

ou utilização em outros eventos formativos”; “utilização na prática escolar de estudantes” e, 

também, as cartas que fazem “críticas à revista”. Nesta análise, ela constatou que as cartas 

apresentam muitos relatos de práticas educativas. 

 Ainda no que diz respeito às cartas publicadas, no banco de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), foi possível 

localizar algumas análises que enfatizam as cartas de São Paulo e Cartas de São João. Percebi 

que estes trabalhos estão radicados em áreas de estudo voltadas para a Teologia e em 

Universidades Católicas e Protestantes. Ana Maria de A. Lopes Tepedino (1993), em sua Tese 

de Doutorado, através do Evangelho de João e de suas três cartas, escreveu sobre 

“Espiritualidade e ética de Jesus Cristo e a historia da comunidade joanina”; Flavio Schmitt 

(1998), também em uma Tese de Doutorado, analisou “A Cidadania da Fé - Uma Leitura da 

Justiça de Deus através da carta de São Paulo aos Romanos”; Ailton Sanches Júnior (2008), 

em sua Dissertação de Mestrado, enfatizou “A relevância das Cartas Pastorais para a 

contemporaneidade do Ministério Pastoral Evangélico”, apresentando, sobretudo o apóstolo 

Paulo e seus dois discípulos, Timóteo e Tito, como modelos de pastores para os dias de hoje. 

Por meio destes diversos estudos, podemos perceber o quanto as cartas estão presentes 

na vida dos educadores. Isso faz com que este veículo de comunicação se torne cada vez mais 

uma das possibilidades de investigação sobre a prática pedagógica de professores. Muitas 

cartas têm sido estudadas e publicadas em livros, mas possivelmente existem muitos registros 

de correspondências empoeirados em arquivos, ou guardados em pastas classificadoras, pastas 

de papelão, pacotilhas fechadas e etiquetadas, baús, ou até mesmo em envelopes amarelados 

encontrados em meio a páginas de livros, agendas ou gavetas, só esperando o olhar atento de 

um pesquisador. 
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APÊNDICE B 

 

O MOVIMENTO DOS FOCOLARES NO BRASIL 

 

 

O primeiro contato de brasileiros com membros do Movimento aconteceu por meio de 

dois sacerdotes: o padre Luiz Carlos Araújo de Recife e o sacerdote gaúcho Elias Bordignon. 

Eles participaram de uma Mariápolis na Itália em 1957 e ficaram empolgados com o modo de 

viver o Evangelho proposto por Chiara. Foram conversar com ela para tentar encontrar uma 

maneira de trazer os Focolares para o Brasil e, segundo Braga (2009), prometeram colaborar 

em tudo o que lhes fosse possível para que isso viesse a acontecer.   

Na década de 50 do século XX, o Movimento dos Focolares na Itália estava ainda 

aguardando a aprovação oficial da Santa Sé, mas não obstante a isso começou a se expandir 

por vários países da Europa e de outros Continentes. As Mariápolis em Fieira di Primiero 

eram cada vez mais numerosas e segundo Ribeiro (2006), por meio dos sacerdotes brasileiros, 

outras pessoas no país passaram a ouvir falar sobre o Movimento.  

Em 1958, Chiara enviou três focolarinos para visitar o Brasil e se dirigiram 

inicialmente a Pernambuco. Avisaram a data da chegada por meio de uma carta e foram 

recebidos em Recife por três padres e por um grupo de rapazes e moças, cerca de vinte 

pessoas. Segundo Tecilla apud Braga (2009), logo que chegaram foram apresentar-se ao bispo 

local que lhes deu as boas vindas e também a bênção da Igreja.  

 
O bispo era um homem muito magro, frágil de saúde, mas com uma luz nos 

olhos que revelava uma profunda união com Deus. Dom João quis conhecer 

nossa vida, o Movimento e o motivo de nossa viagem. E disse: “Sejam bem-

vindos! Este é o ideal para o tempo em que vivemos! E o que vai nascer em 
Recife, mais cedo ou mais tarde nascerá também em outros lugares do 

Brasil... A assistência de Deus que acompanha vocês é o sinal da presença 

Dele. Vocês haverão de encontrar essa presença em outros lugares, porque 
Deus está com vocês. Por isso, não partam logo! Permaneçam aqui até 

deixar um grupo bem formado”. E, em tom profético, rematou: “E quem deu 

a vida a esse Movimento haverá de vir aqui várias vezes porque 
necessitamos de sua presença” (TECILLA apud BRAGA, 2009, p. 2 do 

adendo).  

 

Esses três focolarinos exerceram funções missionárias. De acordo com Ribeiro (2006), 

nos meses seguintes, a comunidade aumentou e outras surgiram em várias regiões do Brasil 

por onde eles passaram: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, além de algumas cidades na 

Argentina, no Uruguai e no Chile. De acordo com Tecilla apud Braga (2009), durante essas 
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viagens pelas outras cidades, eles continuaram o contato com a comunidade de Recife por 

meio de cartas. 

Em julho de 1959, os três retornaram à Itália e um grupo de cinco pessoas de Recife, 

dentre elas, Vera Araújo e Inês Gomes, viajou com eles a fim de participar da Mariápolis. 

Araújo (2009) enfatiza que essa história do Movimento no Brasil precisa ser contada por dois 

ângulos: o de quem chegou e o de quem os recebeu.  

 

A visão que existia da América Latina era marcada por representações de 
um panorama de ditaduras ferozes e vinha a tentação de pensar que a única 

solução era a luta armada. Mas ali chegaram os focolarinos com uma 

realidade totalmente nova. Eu fazia Direito e pensava em me dedicar às 
grandes revoluções, mas após conhecer aqueles italianos minha vida mudou. 

Comecei a sentir o amor de Deus e a seguir Jesus. Foi assim que parti em 

1959 para a Mariápolis na Itália. Ali vi a concretização de meus sonhos, de 
uma sociedade renovada, de uma revolução baseada no amor. Ali senti que 

Deus me chamava para deixar tudo e entrar no focolare (ARAÚJO, 2009). 

 

Segundo Araújo (2009), durante a Mariápolis, Chiara disse para elas que Recife era a 

Trento do Brasil e que elas deveriam testemunhar Deus da mesma maneira que as primeiras 

focolarinas fizeram na Itália.  

Chiara havia pensado inicialmente em abrir o Centro do Movimento no Brasil, em São 

Paulo, pela relevância dessa cidade, do ponto de vista econômico e político. Mas a 

comunidade de Recife cresceu de modo rápido, as primeiras pessoas do país a viajar para 

Itália foram de Pernambuco e o Bispo de Olinda e Recife, Dom Antônio de Morais Junior, 

mandou uma carta a Chiara solicitando que ela enviasse focolarinos para a capital 

pernambucana. Isso determinou sua decisão de mandar quatro rapazes e quatro moças para 

morar no nordeste do Brasil.  

Assim, no dia 26 de outubro de 1959, partiram do porto de Gênova: Ginetta Calliari, 

Fiore Ungaro, Marisa Cerini, Violetta Sartori, Marco Tecilla, Enzo Morandi (Volo), Rino 

Chiapperin e Gianni Bussellato. O navio chamava-se “Andrea C”. Os registros sobre essa 

viagem, bem como os fatos que aconteceram nos primeiros anos do Movimento em Recife 

podem ser encontrados nas fotografias, nos diversos documentos existentes e na história de 

vida de cada um desses passageiros, mas de modo particular, nesta Tese, atenta-se ao que 

Ginetta, Enzo Morandi e Marco Tecilla escreveram em suas autobiografias. 

 
A viagem durou onze dias com escala primeiro em Nizza depois em 
Funchal, na ilha da Madeira, onde descemos a terra para uma breve visita à 

cidade. Esta viagem representou também uma interessante oportunidade de 

turismo, que considero, não como um passeio, mas como uma expressão 
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daquele cêntuplo que Jesus promete a quem deixa tudo para segui-lo 

(MORANDI, s/d. p. 53). 

 

 

Figura 52: Ginetta, Marco e Enzo Morandi no navio 

 

Fonte: Arquivo do Centro Regional do Movimento dos Focolares em 

Pernambuco. 

 

 

Para Enzo, a viagem era uma possibilidade de conhecer lugares novos e de apreciar as 

belezas naturais. Já para Ginetta, viajar de navio era muito difícil. Porém aquele era o meio de 

transporte mais simples e mais barato.  

 

Antes, eu nunca me tinha preocupado com o mar. Quando Chiara me 

chamou e disse: “Será você a abrir um centro do Movimento no Brasil”, me 

dei conta de que, para chegar até o Brasil teria de tomar o navio ou o avião. 
Tinha um medo terrível de água por causa de uma experiência que fiz 

quando era menina. [...] Havia dito a mim mesma: Nunca mais entrarei num 

barco. Porém atravessei o mar para chegar até o Brasil! Deus aproveita de 
tudo para se apresentar, e Ele se apresenta também como dificuldade. Para 

mim, a água era uma dificuldade. Partimos do porto de Gênova. Assim que 

entramos no navio, começou a tempestade, e essa nos acompanhou até 
Recife. Os tripulantes diziam que era a primeira vez que eles viajavam com 

um mar tão agitado! Fiore e Marisa sempre ficavam deitadas; estavam 

passando mal, sofriam de enjoo. Violetta e eu, felizmente, não sofríamos 

disso e pudemos nos colocar a serviço delas. Naturalmente, foi como nos 
encontrar diante do Crucifixo vivo. Ele veio nos visitar e nos acompanhou 

até o fim da viagem. [...] Mas posso dizer que não nos faltava nada, porque 

Ele estava ao nosso lado [...]. Tínhamos também conosco Jesus Eucaristia, 
em uma capelinha. Portanto, saber que tínhamos até Jesus Eucaristia, que 

viajava conosco, era uma coisa que é preciso experimentar para entender a 

que ponto chega o amor de um Deus! (CALLIARI apud RIBEIRO, 2006, p. 

169-170). 
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Chegaram a Recife no dia 05 de novembro de 1959. Ernestina Cavalcanti (Tininha) 

que na época trabalhava no Porto de Recife, sabia o dia exato da chegada deles e se 

encarregou em avisar a todas as pessoas da comunidade que já conheciam o Movimento. 

Assim, foram recebidos no Porto por uma multidão que cantava e acenava. As rádios 

noticiaram e o “Jornal Diário de Pernambuco” publicou uma matéria sobre a chegada dos 

italianos.  

Porém, chegando ao Nordeste do Brasil, eles começaram a conviver com várias 

realidades novas, diferentes daquelas que estavam habituados: o clima, a alimentação, a 

cultura, os desníveis sociais, a pobreza, a procura por moradia e por emprego. Os rapazes, ao 

desembarcarem, ficaram alojados provisoriamente em um quarto na Igreja paroquial do 

Bairro Espinheiro. 

 

Era um grande quarto no primeiro andar, próximo ao altar principal, o qual 

víamos através das janelas em arco, por sorte cobertas com cortinas. Depois 

de cerca de três semanas de procura, alugamos um apartamento de três 
quartos no bairro de Casa Amarela, a dois passos do Colégio das irmãs de 

Santa Catarina, onde logo se iniciaram os encontros dominicais com a 

comunidade que nascia. Contemporaneamente Gianne e Rino encontraram 

um emprego, o primeiro (dada a sua experiência específica) em uma 
pequena sapataria do centro e o segundo como empregado administrativo de 

uma faculdade de filosofia (MORANDI, s/d p. 54). 

 
 

 As moças foram morar em um pequeno apartamento. Inês Gomes e Vera Araújo, duas 

das jovens que haviam participado da Mariápolis na Itália foram morar com elas. As 

necessidades eram muitas, somente Inês trabalhava. Elas trouxeram da Europa apenas uma 

pequena quantia de duzentos e quarenta e cinco mil liras
156

 e precisavam pagar o aluguel, que 

na época custava sete mil e quinhentos cruzeiros, correspondente ao ordenado de Inês que 

trabalhava em um Banco. 

 
No Brasil reconheci o Crucifixo vivo na pobreza do focolare; mas me parece 

tê-lo encontrado, de forma chocante, no povo que eu via pelas ruas, nos 
pobres. Antes, não conhecia a pobreza, a fome; não sabia o que era isso: ver 

uma pessoa faminta, ver uma pessoa explorada, oprimida, ridicularizada, 

caluniada, esmagada. E, no entanto, são homens, são criaturas como nós! 

Digo muitas vezes que, pela sensibilidade que tenho, se não morri, foi uma 
graça de Deus; porque eu não conhecia este aspecto. Se você acompanha as 

revistas, os jornais ou lê algum livro, eles não dizem nada! Eu acreditava que 

ao menos os velhinhos estivessem alojados num asilo, ou os doentes em 
algum hospital, mesmo ruim, talvez abandonados, sem cuidados, mas que 

                                                
156 Aproximadamente R$ 300,00. 
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tivessem ao menos uma cama... Mas ver as pessoas dormindo nas calçadas, 

para mim, foi uma coisa fortíssima, fortíssima! 

E ali foi se revelando um aspecto de Jesus Abandonado
157

 que eu não 
conhecia – conhecia mais a parte espiritual Dele, aquele abandono de Deus, 

aquela ausência de Deus, mais tarde nas dores morais, talvez nas dores 

físicas, mas não muito; nas dores físicas entendi aqui no Brasil! A cada 

passo deparava com Ele. Encontrava-o nas ruas, nas praças, na praia – não é 
que ia muito à praia, mas quando, por acaso, andava pelas ruas do bairro de 

Boa Viagem, o encontrava! 

Quando chegamos, não tínhamos nada... E teríamos vontade de bater de 
porta em porta, para pedir esmolas e dizer: Ajudem-me, deem-me alguma 

coisa para matar a fome destes e daqueles. 

E ali Deus quis um passo meu, porque vi os nossos limites, vi que não 

conseguíamos... Ali havia fome, havia desnutrição, havia desprezo, pessoas 
humilhadas, esmagadas, como se houvesse tanques de guerra passando por 

cima da pobreza... Com uma indiferença, sem saber o que faziam. Tanques 

que passam por cima, sem parar, sem olhar, sem piedade, com o coração de 
pedra! Aquilo que na Europa eu não conhecia... É uma experiência que fiz 

somente aqui! Foi algo duríssimo, porque deparei com os meus limites, os 

nossos limites. 
Precisávamos da comunhão dos bens para irmos para frente... E foi ali que 

entendi: Somente Deus pode fazer alguma coisa. Deus é Pai! Um Deus que 

nós temos de apresentar. Trata-se de um coletivo, um Deus que é um 

coletivo, ou seja, as comunidades. 
Tínhamos, diante de nós, um povo sem Deus. Aquele que é esmagado está 

sem Deus, pois quem é que lhe fala de Deus?! Aquele que está por cima 

talvez tenha conhecido Deus, mas... Não se interessa. E aquela situação era 
como um grito, como se se apresentassem somente estas palavras: Deus, 

Deus, Deus, Deus! E esse grito precisaria ser multiplicado. Ali, entendi o 

pai-nosso, sobretudo a segunda parte: “O pão nosso de cada dia nos daí 
hoje”. 

Mas assistia a tantos milagres, a tantos milagres na cidade de Recife, mas 

tantos mesmo! Seria preciso escrever livros e mais livros para dar glória a 

Deus, para dizer que o Evangelho é verdadeiro, que, se tomamos as palavras 
de Deus ao pé da letra, Ele responde. É uma coisa incrível! (CALLIARI 

apud RIBEIRO, 2006, p.173-174). 

 
 

Supõe-se que a vida desses oito europeus em terras brasileiras foi bastante difícil. O 

Brasil daquele período tinha no governo Juscelino Kubitschek um presidente que enfatizava 

perspectivas de otimismo e almejava o desenvolvimento. Mas na verdade, existiam as 

contradições, visto que a realidade educacional do povo e a alimentação não foram 

contemplados com o tão sonhado progresso. Segundo Morandi (s/d), a região nordeste, 

comparada a outras regiões do Brasil, ainda hoje é considerada pobre; naquela época, 

apresentava-se como um ambiente fechado, separado do resto do país. 

                                                
157 Esta expressão se refere ao momento em que Jesus na cruz experimentou o abandono do Pai e gritou: “Meus 

Deus, meu Deus, por que me abandonaste?” (Mt 27,46). Para os focolarinos Jesus na cruz é o modelo daquele 

que assume todas as dores por amor, modelo do total despojamento e do total dom de si (LUBICH, 1993, p.186). 



239 

 

 

Diante do quadro de pobreza encontrado em Recife, o início do Movimento foi 

impulsionado pelo desejo da solução dos mais graves problemas sociais. Os focolarinos 

empenharam-se na ajuda aos moradores da “Ilha do Inferno” em Recife, e também a várias 

atividades com os moradores dos loteamentos vizinhos ao local onde começou a ser 

construída a Mariápolis Santa Maria em Igarassu.  

A atividade social do Movimento no Brasil é um empenho constante e se exprime em 

obras concretas. Algumas mais significativas, neste sentido, são: a Escola “Magnificat” em 

Itapecuru-Mirim-MA, que, inserida em uma experiência de reforma agrária, alfabetiza e 

forma os alunos para uma vida em comunidade e solidariedade; o Polo Empresarial Spartaco, 

em Vargem Grande Paulista-SP, e o Polo Empresarial Ginetta Calliari em Igarassu – PE, que 

testemunham uma experiência peculiar de economia solidária; a Ação de Promoção Humana, 

na Ilha Santa Terezinha, antiga Ilha do Inferno em Recife-PE, que atualmente conta com 

escolas, posto médico e associação de moradores; a Escola Santa Maria
158

, em Igarassu–PE, 

que surgiu inicialmente para alfabetizar os operários que trabalhavam na construção das casas 

da Mariápolis e atualmente tem mais de 500 alunos da Educação Infantil ao 9º ano; Escola 

Aurora, em Vargem Grande Paulista-SP, uma escola particular que está inserida no projeto 

Economia de Comunhão; uma creche no Jardim Margarida, também em Vargem Grande 

Paulista-SP, com atendimento às crianças e trabalho social com a população; a Associação 

Afago no Distrito Federal e em São Paulo que desenvolve atividades pedagógicas, esportivas 

e formação na área da informática; e a Comunidade São Francisco, do bairro Coroa do Meio, 

em Aracaju-SE, que, coordenada por alguns membros do Movimento, tem desenvolvido um 

trabalho social na linha da promoção humana e valorização do indivíduo.  

O Movimento dos Focolares chegou a Sergipe na década de 1960, através de algumas 

pessoas que participaram do congresso anual “Mariápolis” que, naquela época, acontecia 

apenas em Garanhuns-PE, para todo o Brasil. Atualmente, em todo Estado são, em média, 

300 os membros internos engajados que desempenham atividades no Movimento, sem contar 

os simpatizantes e aqueles que participam das Mariápolis, jornadas e demais encontros 

promovidos pelos Focolares.  

Em mais de meio século da chegada do Movimento dos Focolares no Brasil, ele conta 

com quase 20.000 membros e são aproximadamente 300.000 as pessoas que de norte ao sul, 

aderiram a esta espiritualidade nas formas mais diversas. O Movimento está presente em 

todos os Estados brasileiros, são dezenas as casas Focolare espalhadas nas principais cidades.  

                                                
158 Chiara acompanhava com muito entusiasmo as atividades desenvolvidas na Escola Santa Maria e tecia 

diversas orientações através de cartas. 
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CHIARA NO BRASIL 

 

O movimento foi crescendo cada vez mais pelo nordeste. Em janeiro de 1961, em 

Garanhuns-PE, foi realizada a primeira Mariápolis do Brasil. Em abril de 1961, Chiara veio 

ao país e segundo Araújo (2009) esta foi a primeira viagem fora da Europa que Chiara fez
159

. 

Ela visitou alguns bispos e conheceu a comunidade que começava a surgir em Pernambuco.  

Ao retornar para Roma, aguardando o embarque no aeroporto do Rio de Janeiro, escreveu 

uma carta aos focolarinos brasileiros: 

 

Caríssimos focolarinos  

Não posso deixar essa terra, que conheci pela primeira vez, sem mandar-lhes 
uma saudação.  

Quando o avião decolava em Recife, olhando do alto aquelas palmeiras e 

aquele ambiente, onde vocês permaneciam por Jesus, fui tomada por um nó 

na garganta, que me durou por toda a viagem e me fez entender quanto Jesus 
nos uniu a Ele, tanto quanto – e muito mais do que – numa família natural. 

[...]  

Que coisa imensa é o Ideal: o que Jesus não fez por nós! Amanhã me 
encontrarei com os responsáveis no Centro e lhes comunicarei aquelas 

impressões que me ficaram no coração, das almas de cada um de vocês e 

com aquelas belas impressões do ambiente simples e tão semelhante à 

Palestina, que acolhe os focolares de vocês. Tenho a certeza de que vocês 
sentem o quanto estamos com vocês.  

Agora, em frente! 

O mundo pertence a quem o ama e que sabe dar melhor prova disso. Amem 
a todos, não julguem jamais, ofereçam a face direita a quem lhes bater a 

esquerda e será Ele, que nos une de um continente ao outro, que cuidará de 

juntar brasas ardentes sobre os inimigos e de fazê-los desmoronar diante da 
Obra de Deus. 

E estejam felizes, porque vocês o merecem. E então, se Jesus está com 

vocês, o Esposo está com vocês. 

Deixo-os no Coração Imaculado de Maria, unidíssima a todos, 
Chiara (LUBICH apud BRAGA, 2009, p. 181). 

  

 

 Este escrito faz parte das primeiras correspondências que Chiara enviou para a 

comunidade brasileira. 

                                                
159 Chiara visitou o Brasil seis vezes (1961, 1964, 1965, 1966, após quase 30 anos, em 1991 e 1998). Nas três 

primeiras viagens Chiara visitou apenas a comunidade do Nordeste e nas outras por conta de sua saúde frágil 

esteve apenas em São Paulo. Em 1998 foi admitida pelo governo brasileiro na “Ordem do Cruzeiro do Sul”, no 

grau de Grande Oficial, o maior reconhecimento a estrangeiros que se destacam pelas iniciativas de promoção 

humana no país. Chiara recebeu também a cidadania honorária de Recife, além da Medalha de Honra ao Mérito 

USP (conferida pela Universidade de São Paulo); Doutorado Honoris Causa em Humanidades – Ciências da 

Religião (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e Doutorado Honoris Causa em Economia 

(Universidade Católica de Pernambuco, em Recife). 



241 

 

 

 Em 1964, ela veio pela segunda vez. Chegou a Recife no dia 16 de março
160

 e retornou 

para Roma no dia 27 de abril. A terceira viagem, em 1965, foi uma das mais significativas 

para o Nordeste. Segundo Braga (2009), o grande acontecimento foi a aquisição do terreno 

para construir o Centro Mariápolis, atualmente Mariápolis Santa Maria, no município de 

Igarassu-PE. 

  

Figura 53: Chiara colocando medalhas no terreno da atual Mariápolis Santa Maria 

 

Fonte: Arquivo do Centro Regional do Movimento dos Focolares em Pernambuco. 

 

 

 De acordo com alguns membros do Movimento de Recife, a casa onde as focolarinas e 

os focolarinos moravam era pequena para acolher as pessoas e realizar os encontros e 

jornadas. Assim era necessário um espaço maior. Chiara foi visitar pessoalmente o terreno e 

depois escreveu em seu diário: 

  

Hoje, Nossa Senhora enviou um presente para o Brasil que nem sequer 

imaginávamos. Uma terra de oito hectares e meio para a construção de um 
Centro Mariápolis. Esta notícia alegrou naturalmente a todos. 

Há nela uma plantação de coqueiros com cerca de setecentos pés plantados 

ordenadamente, que a torna mais bonita [...] existem várias espécies de 
árvores frutíferas de agradável sabor. [...] O terreno foi filmado esta manhã, 

quando fomos levados, juntamente com os responsáveis, ao local designado 

para a primeira construção, a fim de enterrar uma medalhinha. [...] A 

                                                
160

 O diário de Chiara com os registros das atividades nesta visita e da viagem de 1965 foi publicado pela 

Editora Cidade Nova em 1991b. 
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comunidade dá com alegria quase a metade do pagamento e este dinheiro é 

recolhido a custas de esforços inimagináveis (LUBICH, 1991b, p.111). 

 

 Segundo Santos (2011), uma professora que estava presente neste dia em que Chiara 

colocou as medalhinhas
161

 no terreno, ela teve uma intuição sobre o surgimento de alguma 

coisa de grande no aspecto da educação.  

 

Ela colocava cada medalha e falava o tipo de construção que deveria nascer. 

A um dado momento falou: aqui deve nascer uma universidade. Esta foi uma 
profecia de Chiara, porque logo que começou a construção do Centro 

Mariápolis começamos a alfabetizar as crianças que moravam nos 

loteamentos vizinhos. Inicialmente era uma turma de 1º ano, depois 2º, 3º, à 

noite os adultos e logo depois surgiu a Escola Santa Maria. Quem sabe ainda 
chegue a Universidade (SANTOS, 2011). 

  

 

Após essa visita de Chiara ao Brasil, Ginetta, que havia permanecido cinco anos no 

Nordeste, foi para a cidade de São Paulo e, em 1969, para o município de Vargem Grande 

Paulista, onde também foi comprado um terreno e começou a ser construída mais uma das três 

cidadezinhas do Movimento, existentes no Brasil. Em São Paulo, durante cerca de trinta anos, 

Ginetta continuou seguindo as atividades do Movimento no país e permaneceu até sua 

morte
162

 em 2001. 

As visitas de Chiara a São Paulo foram marcadas por grandes acontecimentos: em 

1991, chegando à capital paulista e observando o contraste entre os grandes arranha-céus e as 

favelas, teve a impressão de ver uma cidade em meio a uma coroa de espinhos. Assim, 

pensando em uma resposta a tantos problemas sociais lançou o projeto Economia de 

Comunhão.
163

 Em 1998, seu primeiro ato público foi participar da inauguração da igreja de 

Jesus Eucaristia, no dia 26 de abril, na então Mariápolis Araceli. A celebração foi presidida 

pelo Cardeal Dom Lucas Moreira Neves, naquele período, Presidente da CNBB. No dia 27, 

                                                
161 Assim como no início de grandes construções se faz a cerimônia do lançamento ou da bênção da primeira 

pedra, no Movimento dos Focolares, Chiara ou alguém que lhe represente, coloca uma medalha no terreno onde 

deve ser construída determinada casa, escola ou empresa.  
162 Ginetta está sepultada na cidadezinha do movimento que agora tem o seu nome: Mariápolis Ginetta. Pelos 

seus relevantes serviços prestados à comunidade brasileira, recebeu o reconhecimento da Câmara dos Deputados, 
além de ter seu nome em ruas de municípios paulistas, em Viaduto e em outros empreendimentos como o Polo 

Empresarial Ginetta em Pernambuco. 
163 Projeto Econômico caracterizado por um forte senso social. Atualmente inspira a gestão de centenas de 

empresas em todos os continentes, que se empenham em repartir os eventuais lucros em três partes: para 

reinvestimentos, para ajudar as pessoas necessitadas, e para apoiar iniciativas que desenvolvem a cultura da 

partilha. Anos depois do surgimento desta iniciativa Chiara pediu aos jovens do Movimento que estudassem o 

desenvolvimento deste projeto e surgiu uma variedade de trabalhos: Monografias, Teses, Dissertações em várias 

partes do mundo. No Brasil, o Centro de Estudos Filadélfia localizado na Mariápolis Ginetta dispõe de um 

acervo com grande parte destas publicações. Mais detalhes no site www.edc-online.org 
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Chiara foi à Itaici participar da 36ª Assembleia da CNBB. No dia 29 de abril, foi à Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo e recebeu o título de Doutora em Humanidades – 

Ciências da Religião, sendo a primeira mulher a receber um título do gênero nos 50 anos de 

atividades da PUC-SP. No dia 30, foi à Universidade de São Paulo e recebeu a Medalha ao 

Mérito USP, pela contribuição dada para a educação à paz e à unidade entre os povos. Nos 

dias 1º, 2 e 3 de maio,  11.000 membros do Movimento de várias partes do Brasil 

encontraram-se no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo. Chiara deveria ir vê-los e responder 

perguntas, no entanto, por questões de saúde, não pôde comparecer.  

 

 

AS MARIÁPOLIS PERMANENTES 

 

A primeira Mariápolis permanente do mundo foi “Loppiano”, nas imediações de 

Florença, na Itália. A segunda foi a “Santa Maria”, em Igarrassu, no Estado de Pernambuco, 

Brasil, e surgiu em 1965. Em 1969, a comunidade de São Paulo também adquiriu um terreno 

para a construção de um Centro Mariápolis, a fim de acolher os membros do Movimento do 

Sudeste e do Sul, assim nasceu a Mariápolis Araceli, atualmente Mariápolis Ginetta, 

localizada em Vargem Grande Paulista. 

A ideia de se construir uma Mariápolis permanente estava fundamentada no desejo de 

possibilitar a formação dos membros do Movimento. Se na Europa já existia uma, segundo 

Braga (2009), para Chiara, não lhe parecia justo que os brasileiros não tivessem a mesma 

oportunidade.   

A Mariápolis Araceli começou em uma pequena casa, que atualmente abriga o 

Memorial Ginetta Calliari. Ali foi celebrada a primeira missa, aconteceram os primeiros 

encontros e Ginetta morou durante algum tempo. Esta cidadezinha tornou-se um centro de 

referência para o Brasil. De acordo com Ribeiro: 

 
Ginetta sempre fez de tudo para que houvesse a possibilidade de acolher 

jovens, adultos, padres, religiosas, para que tivessem aqui a possibilidade de 

passar um período no qual poderiam se formar nesta espiritualidade do 
Movimento e se impregnar sempre mais desta espiritualidade. Então quanto 

a isso era uma característica de Ginetta, ela não media esforços, para ela 

dinheiro não era problema. Ela dizia: o dinheiro existe e está no bolso de 
alguém por aí. O Eterno Pai sabe. O Eterno Pai é o dono de todos os bancos. 

Então se é uma coisa para a glória Dele vamos pedir com fé, que Ele disse: 

“tudo aquilo que vocês pedirem unidos em meu nome eu vos darei.” Então 

ela tinha sempre esta expressão muito típica: nós temos que pedir com a fé 
de quem até já obteve, quer dizer, sem a mínima dúvida que vai acontecer. 

Então realmente tudo aquilo que foi construído foi em cima desta fé de 

Ginetta e que ela transmitia pra gente também.  Então Ginetta não media 
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esforços para poder procurar ajuda de fora, para ter o dinheiro para construir 

casas onde pudessem ser hospedadas essas pessoas para passar um período 

aqui e se formarem na espiritualidade (RIBEIRO, 2011a). 
 

 

 Atualmente são várias as casas que acolhem jovens, adolescentes, crianças, casais, 

religiosas, religiosos e demais pessoas que se dispõem a passar um período de formação na 

Mariápolis. Estas casas são chamadas de “Escola” e salientam o caráter pedagógico que 

Chiara e Ginetta nutriam. 

 

ESCOLAS DE FORMAÇÃO  

 

 Além da formação permanente daquelas pessoas que moram nas Mariápolis, em São 

Paulo, acontecem também as Escolas de formação ou “Escolas Nacionais”, que são 

Congressos realizados geralmente no período de férias, com o objetivo de possibilitar a 

formação de um número maior de pessoas que não teriam disponibilidade de tempo para 

passar um período morando na Mariápolis.   

 

Primeiro temos que dizer que enquanto Ginetta viveu mesmo se o 
Movimento era já dividido nas várias regiões autônomas, esses encontros 

nacionais continuavam a ser feitos aqui, também para aproveitar a presença 

de uma pessoa que esteve no início do Movimento com Chiara. Então a 
presença de Ginetta era importante como ponto de união também de todo 

Movimento no Brasil. Então essas escolas nacionais aconteciam em janeiro 

porque é o mês das férias, e sempre se fazia de tudo... Eu me lembro que as 
vezes não tinha um dia de intervalo entre um grupo e outro. Quem estava 

aqui e tinha que organizar também a nível de Centro Mariápolis corria 

bastante porque de uma escola para outra quase não dava tempo limpar para 

acolher o outro grupo que chegava. Passávamos noites eu me lembro em 
branco, para preparar estes programas, porque ela queria aproveitar essa 

chance que as pessoas vinham dos vários Estados e dar o máximo possível. 

Eram escolas até de 7 dias cada uma. O mês de janeiro inteiro, uma após a 
outra, muitas vezes até no mês de fevereiro e nessas escolas ela sempre tinha 

um ou dois momentos em que ela ia falar, ia responder perguntas, fazer 

colóquios com as pessoas que precisavam, que pediam e eram sempre 

momentos marcantes, porque deixava na alma das pessoas uma marca, um 
momento de novo ardor, eles voltavam para suas regiões encorajados a levar 

a frente essa vida. Então Ginetta tinha um papel de líder que conquistava, 

que convencia da importância do Movimento, do Ideal do Movimento. 
(RIBEIRO, 2011a). 

  

 Mesmo após a morte de Ginetta, essas escolas continuam acontecendo. Ela deixou um 

acervo com inúmeros vídeos, diversas gravações em áudio e escritos, que são constantemente 

utilizados. Além disso, anualmente chegam representantes do Movimento dos vários setores, 
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vindos de Roma, para possibilitar outros encontros de formação aos membros do Movimento 

no Brasil.  

 

GINETTA E SUA AÇÃO EDUCATIVA  

 

Ginetta foi a representante de Chiara no Brasil. Ela também era professora e antes de 

conhecer Chiara trabalhou durante muitos anos em escolas de Trento. No período em que 

morou na Mariápolis em São Paulo também desenvolveu uma intensa atividade formativa. De 

acordo com Ribeiro (2011a), Ginetta era a primeira formadora.  

 

Ginetta sempre me dava a impressão de uma pessoa que não tinha tempo 

para ela. O tempo que ela tinha era em função do reino de Deus, em função 
do “que todos sejam um” que é o Ideal do Movimento. Parecia que o 

raciocínio dela era em função disso, então a vida dela, o dia dela era todo 

preenchido em função disso. Então muitas vezes ela dizia: lembrei-me de 

uma experiência. Vamos chamar as gen 3 para contar essa experiência; 
vamos chamar as voluntárias para falar isso aqui, ou vamos chamar todos no 

auditório que eu tenho uma experiência para contar, uma notícia para contar 

e quando Ginetta chamava não era só para dar aquela notícia, aquela era o 
estopim de uma conversação dela, de momentos com ela, que orientava, que 

davam impulso (RIBEIRO, 2011a). 

 

 

 Em 1991, quando Chiara lançou o projeto Economia de Comunhão, três professoras 

tiveram a ideia de fundar uma escola em forma de empresa, mas segundo Ribeiro (2011a) 

teria que ser uma escola que pudesse ter essa característica de formar homens novos e ao 

mesmo tempo ser uma escola com disciplinas normais, dando aos alunos esta formação, para 

serem pessoas íntegras na sociedade.  

 

Ginetta acolheu essa ideia como se fosse ouro caído do céu. [...] Ginetta se 
sentia a responsável por isso. Então a todo momento estava chamando essas 

pessoas para discutir com elas como poderia ser, onde vamos abrir esta 

escola, com quem vamos abrir. Vamos procurar recursos para aquilo que for 
preciso para iniciar. E recebia sempre que essas pessoas tinham alguma 

dúvida, alguma dificuldade na implantação do projeto vinham até ela e ela 

encorajava e rezavam juntos e pediam ao Eterno Pai e ela... porque também 

Ginetta teve uma experiência quando jovem de professora elementar, 
professora primária, ela inclusive conta no livro que utilizavam naquela 

época o método Agazzi que juntamente com Montessori era uma grande 

novidade. Então ela entendia um pouco disso, então imagino eu que, 
sobretudo com esta empresa que era uma escola, ela tinha muito esta 

sintonia, esta afinidade. [...] Eu acho assim também, que a Escola Aurora 

para Ginetta foi quase como um desabrochar de uma coisa que ela sempre 

viu a necessidade, pensando nos homens novos. Então por exemplo aqui no 
Jardim Margarida, ela tinha visto a importância de uma escolinha para as 
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crianças. Ela fez com as crianças aqui da Mariápolis (isso eu só soube há 

pouco tempo [...]) ela chamou a escolinha Fogo, escolinha de fogo. Então ela 

reunia todas as crianças aqui da Mariápolis para aulas porque o homem novo 
se forma desde criança, de berço, não pode esperar quando for adulto. Então 

ela via muito a importância na formação das crianças e eu acredito que 

quando ela viu surgir a Escola Aurora, para ela era como um sonho realizado 

e grande, porque uma obra social era ainda uma coisa muito restrita, essa 
escolinha Fogo foi uma coisa que depois as crianças cresceram, mas a 

Escola Aurora é uma coisa que continua, se forma uma direção, depois vem 

outra, depois vem outra, depois vem outra. Então eu acredito que ela viu 
nisso o sonho não dela, Ginetta, mas um sonho deste Ideal concretizado, 

formando realmente gerações de homens novos (RIBEIRO, 2011a). 

 

Percebe-se que Ginetta tinha a preocupação de transmitir para todo mundo esse Ideal 

que nasceu como carisma através de Chiara, da mesma forma como ela recebeu. De acordo 

com Ribeiro (2011a) ela não perdia a ocasião de formar pessoas, porém sempre passando pela 

sua experiência, pelo seu testemunho, pela sua ação que também era uma ação de liderança 

carismática.  

 

Figura 54: Ginetta recebendo cartas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: http://ginettacalliari.blogspot.com 

 

http://ginettacalliari.blogspot.com/
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As atividades de Ginetta não se limitavam, em contrapartida, apenas à convivência 

com os habitantes da Mariápolis, ou a participação nas Escolas Nacionais. Ela desenvolvia um 

intenso intercâmbio epistolar com pessoas do Brasil inteiro. Em seu arquivo pessoal existem 

cerca de 15.000 cartas, entre as recebidas e as encaminhadas. Estão assim classificadas: cartas 

a Chiara, cartas aos seus parentes, cartas a pessoas em geral por ordem alfabética, cartas aos 

bispos, cartas aos padres e religiosos, cartas a políticos, cartas a grupos de pessoas. 

Perguntei a Ribeiro (2011a), que durante alguns anos conviveu com Ginetta, se existia 

algum tipo de preocupação com a conservação destas cartas. E ela respondeu:  

 

Tinha, tinha, [...]. As cartas que as pessoas mandavam para ela logicamente 

ela conservava porque era algo que expressava a confiança das pessoas nela. 
Esta conservação das cartas que as pessoas mandavam para ela, eu vendo 

todas essas cartas de mais de 30 anos, todas conservadas, eu interpreto 

assim, como esse amor que Ginetta tinha pelas pessoas que escreviam para 

ela, porque não era uma formalidade eram pessoas que colocavam naquelas 
cartas preocupações, que pediam a oração dela, que pediam um conselho 

para a vida, então para Ginetta não era um papel, era uma pessoa que estava 

por trás daquela carta. Então acredito que tudo isso foi conservado porque 
era também, querendo ou não, uma documentação de histórias de vida das 

pessoas que faziam parte deste movimento, que construíram este movimento 

também com lágrimas com ofertas de sofrimentos, de tantas coisas, ou 
manifestações de conquistas, de alegrias, que compartilhavam com ela. [...] 

O desejo logicamente partia dela, de conservar, porque eram coisas dirigidas 

a ela pessoalmente. E depois também nós temos conservadas as cartas que 

ela mandou para as pessoas em forma de rascunho ou de 2ª via, porque 
quando ainda não existia o computador, ou ela escrevia à mão e daí usava 

papel carbono, mandava a primeira cópia e ficava com a outra. Quando 

escrevia à máquina, a mesma coisa. Com o computador, Ginetta não é que 
usava o computador, mas ela Ginetta foi filha do seu tempo, tudo aquilo que 

a técnica oferecia ela fazia questão de pedir a providência a Deus, para 

adquirir: o fax, o computador, etc. porque ela via nesses meios como a 

possibilidade de multiplicar ainda mais o bem, a possibilidade de se 
comunicar mais rapidamente com as pessoas e as pessoas com ela, enfim 

tudo isso facilitava. Quando começou o computador a gente percebe que tem 

a cópia da carta, ela assinava a 1ª e depois muitas vezes assinava a 2ª cópia 
que deixava no arquivo e muitas vezes não assinava, ficava só o conteúdo. E 

eu interpreto isso também como a sua diligência, no sentido que, por 

exemplo com Chiara, era o relacionamento pessoal, mas também digamos 
assim, de uma que era responsável pelo Movimento em uma região. Então 

ela tinha que ter bem presente as coisas que ela já tinha falado para Chiara, 

comunicado ou não comunicado. Então tudo isso servia para um melhor 

desempenho dela também, como responsável do Movimento e para com as 
pessoas também, esse respeito de saber aquilo que ela já tinha respondido ou 

não tinha respondido. De a pessoa em uma carta lhe pedia alguma coisa ela 

tinha esta certeza, olha isso aqui eu já respondi pra pessoa. Então de fato este 
material das cartas que ela respondia nós estamos ainda em fase de 

organização porque nós temos aí mais de 30 pastas dessas tipo arquivo 

morto cheinhas de cartas, muitas ainda naquele papel seda, então a gente 
calcula mais ou menos umas 15 mil cartas, mas este arquivo estamos ainda 
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organizando. Mas aquele das cartas dela para as pessoas esse sim já está 

praticamente pronto (RIBEIRO, 2011a). 

 

Após os momentos de entrevista a Sandra Ribeiro, comecei a refletir sobre a existência 

de algo diferente em Ginetta, uma força, uma convicção que ela conseguia passar para as 

pessoas. Afinal, o que fazia com que escrevessem? Com que fossem à procura dela? Com que 

corressem para tocar suas mãos? Ou viajassem de ônibus durante horas, para chegar a São 

Paulo e escutá-la? Talvez porque tal como Chiara, Ginetta tinha a preocupação de formar o 

“homem novo” mediada pelas perspectivas presentes nas cartas do Apóstolo Paulo e também, 

como pedagoga, parece ter desenvolvido suas práticas de ensino fundamentadas nos 

princípios da Pedagogia Ativa. 

Sobre a estreita ligação existente entre Ginetta e Chiara, de acordo com Ribeiro 

(2001a): 

Ginetta com Chiara, ela mesmo dizia e as pessoas que a conheciam 

testemunhavam, era como um canal transparente de Chiara. Quando Ginetta 

falava pra gente o que ela queria, era como dar, fazer chegar até nós a 

própria Chiara. E fazer chegar até nós as palavras, as experiências, aquilo 
que Deus fez com que Chiara compreendesse, de maneira que não tivesse 

nada, por isso um canal transparente, como se não tivesse nada que se 

interpusesse entre nós e Chiara. Ela queria ser só este canal que transmitisse 
fielmente, lucidamente este Ideal e ela conta sempre que quando ela chegou 

aqui no Brasil ela dizia assim: a preocupação de Ginetta foi sempre fazer... 

Como se fosse Chiara, eu venho aqui no Brasil em nome de Chiara para 
desenvolver, levar para frente o Movimento. Mas eu estou aqui, mas deveria 

ser Chiara a estar aqui, não eu. Então como é que eu faço? Então eu tenho 

que estar sempre nesta sintonia com Chiara. O que Chiara faria agora no 

meu lugar? Então ela tinha sempre essa preocupação de se confrontar 
interiormente pra ter esta certeza de que aquilo que ela estava fazendo era 

aquilo que Chiara gostaria. Porque era Chiara que tinha, digamos assim esta 

autoridade diante de Deus para o carisma que Deus tinha dado. Então ela 
sempre dizia que esse conduzir a Obra no Brasil, sobretudo no início quando 

eles vieram, uma carta demorava 15 dias para chegar, telefonema era uma 

coisa muito cara, aliás, nem tinha telefone, era tipo telegrama. Então Ginetta 

dizia eu não tenho Chiara sempre aqui comigo, eu não estou perto de Chiara 
pra poder me confrontar sempre, então dizia: eu tenho com Chiara um 

telefone sem fio, que era o quê? Esta certeza de que se ela vivesse a palavra, 

o Evangelho, fosse fiel a viver o Ideal, então o Espírito Santo fala dentro da 
gente as inspirações interiores, ouve essa voz da consciência. Então isso era 

para ela estar em sintonia com Chiara. E quantas vezes ela contou pra gente 

coisas que aconteciam que ela sentiu de fazer aqui e que logo em seguida 
vinha confirmado por uma atitude de Chiara, por uma carta de Chiara. Pra 

dizer, como provava para ela que realmente ela tinha estado nesta sintonia 

com Chiara. Então era um relacionamento muito, muito especial (RIBEIRO, 

2011a). 
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Chiara tinha em Ginetta uma representante, era a sua presença viva no Brasil. 

Anualmente, Chiara se encontrava com todos os responsáveis pelo Movimento no mundo e 

Ginetta sempre esteve presente levando relatórios e mapas da atuação dos Focolares no Brasil.  

 

Figura 55: Ginetta e Chiara 

 

Fonte: http://ginettacalliari.blogspot.com 

 

 

Percebe-se que a atuação pedagógica de Chiara no Brasil deu-se tanto por intermédio 

de suas ações e de suas cartas, como também por meio de Ginetta.  

Quando o Movimento chegou ao Brasil, apesar de ter a aceitação dos Bispos de 

Pernambuco e de São Paulo, ainda não era oficialmente reconhecido pela Santa Sé. Contudo, 

a Igreja Católica, na década de 60 do século XX, viu brotar uma maior abertura para as novas 

realidades eclesiais e, sobretudo para os novos Movimentos, possibilitada pelas diretrizes do 

Concílio Vaticano II
164

 e, antes mesmo do final do Concílio, o Movimento recebeu a sua 

primeira aprovação
165

. 

Alguns aspectos históricos relevantes permeiam o período analisado e as duas 

educadoras citadas: o primeiro diz respeito ao fato que, tanto Chiara, quanto Ginetta nasceram 

                                                
164 Vaticano II foi um Concílio ecumênico, aberto dia 11 de outubro de 1962 pelo Papa João XXIII e concluído 

em 08 de dezembro de 1965 pelo Papa Paulo VI. 
165 A primeira aprovação do Movimento dos Focolares, Obra de Maria, por parte da Santa Sé, data de 23 de 

março de 1962. Em 05 de dezembro de 1964, Paulo VI aprovou sua estrutura, delineada por Chiara e, em 1966, 

aprovou plenamente o Movimento. Em 29 de julho de 1990, o Pontifício Conselho para os Leigos aprovou as 

modificações e atualizações dos Estatutos, contemplando seus vinte e dois setores que, com o passar do tempo, 

foram surgindo. Sob os auspícios de João Paulo II, foi aprovado, também, que a presidência do Movimento será 

sempre leiga e feminina (RIBEIRO, 2006, p. 32). A atualização mais recente dos Estatutos do Movimento foi 

aprovada através de decreto do Pontifício Conselho para os Leigos, em 15 de março de 2007.  

http://ginettacalliari.blogspot.com/
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em Trento
166

, uma cidade marcada por valores do catolicismo, dentre outros aspectos por ter 

sediado o Concílio de Trento (1545-1563) que, segundo Ribeiro (2011b) , assinalou no livro 

da História da Igreja, a Reforma Católica, em resposta ao fenômeno do Protestantismo. 

Outro aspecto refere-se ao fato de que tanto o início da atividade pedagógica de 

Chiara, como de Ginetta, ocorreu no período regido pela Encíclica
167

 Divini Illius Magistri, 

escrita por Pio XI em dezembro de 1929 e traduzida para o português com o título “Acerca da 

educação cristã da juventude”. Esta Encíclica enfatizava a preocupação com a educação dos 

católicos e, segundo Sgarbi (2001), desdobrou-se em uma série de artigos, teses e manuais de 

pedagogia que explicitaram a identidade da pedagogia católica.  

O aspecto pedagógico da época, quanto às práticas de ensino, estava envolvido pelos 

princípios das “Escolas Novas” e da Educação Ativa, através de métodos como o das irmãs 

Agazzi
168

, o Montessoriano e a Pedagogia do Escotismo
169

. 

O Movimento dos Focolares teve início em plena II Guerra Mundial, quando o mundo, 

e a Europa em particular, atravessavam momentos de incertezas quanto à vida, família, 

estudos e moradia.  

Já a realidade histórica brasileira, que acolheu o Movimento dos Focolares, no final da 

década de 50 e início da década de 60 do século XX, era marcada por manifestações, lutas e 

posteriormente pela Ditadura Militar. 

Faz-se necessário pensar também nos entraves e dificuldades que perpassaram a vida 

de Chiara, de Ginetta e a história do Movimento dos Focolares: a aceitação da proposta do 

                                                
166

 De acordo com Alessandro Andreatta, prefeito de Trento, a cidade é de médio porte com cerca de 116 mil 

habitantes e se encontra na Província do Trentino, uma região com cerca de 500 mil habitantes. Fica localizada 

em um corredor que liga a Europa Central ao Mediterrâneo. Neste corredor passaram muitos povos no decorrer 

da História. Trento é ao mesmo tempo uma cidade antiga, uma cidade romana, uma cidade medieval e uma 

cidade do Concílio. E, assim como toda cidade antiga, é também uma cidade de arte e cultura. É também uma 

cidade universitária, com seis universidades e muitos centros de pesquisa. É uma cidade agrícola e também uma 

cidade de montanhas. (ANDREATTA, 2011). 
167

 Encíclica é uma modalidade de carta utilizada pelo Papa, Sumo Pontífice da Igreja Católica, para exercer o 

seu magistério. Geralmente trata sobre assuntos doutrinários de variados campos: fé, costumes, culto, doutrina 

social, educação, moral, dogmas, economia, verdade. Dentre outros temas, foi também objeto de reflexão de 

diferentes Papas: os jovens e o catolicismo; o papel da mulher católica na sociedade e a função dos leigos 

católicos. 
168 O método ganhou o nome das duas irmãs que o idealizaram: Rosa Agazzi e Carolina. Segundo Cambi (1999), 

em Mompiano, perto de Brescia, elas organizaram um método inovador para a escola infantil. Juntamente com o 
método montessoriano também privilegia o protagonismo do aluno e o papel do educador como mediador e 

incentivador de atividades e propostas de descobertas. Mompiano fica ao norte da Itália nas proximidades da 

região do Trentino.  
169

 Segundo Cambi (1999) as características ativistas do escotismo devem ser destacadas no seu vínculo com o 

ambiente natural, na valorização da vida em grupo e num entusiasmo para aquilo que é selvagem, típico da idade 

juvenil, no desenvolvimento do espírito de iniciativa e da capacidade manual. Mais informações sobre a 

Pedagogia do Escotismo consultar: NASCIMENTO, Jorge Carvalho do. A Escola de Baden-Powell: cultura 

escoteira, associação voluntária e escotismo de estado no Brasil. Rio de Janeiro: Imago, 2008. 
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Movimento, o reconhecimento por parte da Igreja, a rejeição por parte de muitos familiares de 

membros do Movimento, a superação, adaptação aos novos ambientes, dentre outros aspectos. 

Não obstante as dificuldades enfrentadas e o fato de não ter mais a presença física de 

Ginetta e de Chiara para impulsionar o Movimento, as atividades dos Focolares no Brasil 

permanecem ativas em suas várias dimensões: sociais, políticas, econômicas e educacionais.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



252 

 

 

APÊNDICE C 

 

O CATOLICISMO E SUA AÇÃO EDUCATIVA POR MEIO DAS CARTAS 

 

 

Antes de enfatizar a ação educativa das cartas no catolicismo, faz-se necessário 

compreender algumas questões, dentre elas: as diferenças entre cristianismo e catolicismo, 

pedagogia cristã e pedagogia católica e a relação existente entre o catolicismo e a História da 

Educação. 

Um rápido olhar sobre a História da Igreja
170

 permite perceber que a história do 

cristianismo tem um sentido amplo: diz respeito aos acontecimentos relacionados à fé, às 

ideias e aos ensinamentos de Cristo, mas possui também fases sucessivas de ascensão e de 

decadência, de perseguições, cismas, apostasias e heresias. 

De acordo com o Catecismo da Igreja Católica - CIC (1993), a Igreja de Cristo foi 

prefigurada desde as origens do mundo, preparada pela Antiga Aliança e fundada por Jesus. 

Ao longo dos séculos sofreu divergências de doutrinas, palavras e ritos e precisou lidar com 

questões políticas ligadas às disputas de poder. Acabou por ser dividida e os cristãos 

começaram a se separar, o que causou o surgimento da Igreja Católica Romana e da Igreja 

Ortodoxa. Posteriormente motivadas pela Reforma Protestante no século XVI, surgiram 

também outras igrejas cristãs: as igrejas protestantes, a igreja luterana, a igreja anglicana, 

dentre outras.  

A palavra “católico”, segundo o parágrafo 830 do CIC, significa “universal”, no 

sentido de, “segundo a totalidade”. Assim, a Igreja é católica porque é representada como 

aquela enviada em missão por Cristo à universalidade do gênero humano (CIC, 1993, p.204). 

Contudo é importante deixar claro que apesar de assumir grande representatividade em muitos 

países, inclusive no Brasil, a Igreja Católica Apostólica Romana representa apenas uma parte 

dos muitos cristãos existentes no mundo. É com ênfase no pensamento de Santos e de cristãos 

ligados a esta Igreja de Roma que está sendo realizado este estudo. 

Dito isto, passo a abordagem sobre o entendimento do que diz respeito à pedagogia 

cristã e à pedagogia católica
171

. De acordo com o CIC, já desde o Antigo Testamento 

                                                
170 Por História da Igreja se entendeu por muito tempo a história da instituição eclesiástica, a partir de uma visão 

confessional. Esta perspectiva, especialmente nas décadas de 60-0 do século XX, se alargou notavelmente, quer 

em relação ao estudo dos contextos nos quais a Igreja viveu, como também no que diz respeito à evolução da sua 

concepção, que passou de confessional a ecumênica. Neste sentido várias confissões cristãs tendem a superar, 

reciprocamente, uma visão exclusivamente negativa, observando que cada uma delas tem valores próprios e 

possui alguma coisa de particular para dizer e doar aos outros (Curso de História da Igreja, 2004, p. 11). 
171 Um estudo sobre a pedagogia católica fundamentada em Manuais de Catecismos foi realizado por Evelyn de 

Almeida Orlando (2008). Para mais informações consultar: ORLANDO, Evelyn de Almeida. Por uma 
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podemos perceber indícios de uma pedagogia divina ligada à salvação. Existia o desejo de 

Deus de salvar e guiar o seu povo, por isso Ele enviou o Seu Filho, que se encarnou e viveu 

durante 33 anos anunciando a boa nova. Com a vinda do Messias teve início o Novo 

Testamento e estas narrativas nos são respectivamente apresentadas pelos quatro livros 

históricos dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. 

Os Evangelhos não apresentam nenhuma evidência sobre a existência de livros ou 

cartas escritas por Jesus em papiro ou outra forma de manuscrito. Contudo o Evangelista 

João, no capítulo 8, versículo 8,  refere-se a um momento de escrita de Jesus: “Inclinando-se 

novamente, escrevia na terra.” Os evangelistas apresentam a didática de Jesus, seus modos de 

ensinar e suas estratégias docentes. Jesus viveu há mais de 2000 anos e apesar não ter escrito 

nenhum texto detalhando sua metodologia, muitos têm escrito sobre Ele, a começar pelos 

Apóstolos, pelos Padres da Igreja e por muitos cristãos ao longo dos séculos. 

De acordo com Nunes (1978), 

 
Antes de voltar ao Pai, no dia da Ascensão, Jesus ordenou aos discípulos que 

pregassem o Evangelho a toda a criatura através do mundo inteiro. Com isso 
ele impôs aos seus seguidores uma tarefa docente limitada ao anúncio da sua 

doutrina, à difusão das verdades religiosas. Sem embargo disso, o 

Cristianismo sempre foi uma religião que inspirou a leitura e o estudo, como 

o comprova a sua história através dos séculos. A doutrina de Cristo e os 
ensinamentos da Igreja vieram a influenciar as disciplinas escolares e a 

inspirar os currículos e programas, assim como a motivar os artistas em suas 

composições e a promover múltiplas instituições sociais, como hospitais, 
associações e escolas, em decorrência da caridade que inflamou tantas 

pessoas levando-as à prática das obras de misericórdia espiritual e corporal 

(NUNES, 1978, p. 1). 

 

Em contrapartida, para impor esta tarefa, Ele precisava ser dotado de uma autoridade 

docente. Assim, pode-se perguntar: quando Jesus ensinou? O que ensinou? A quem ensinou? 

Como ensinou? 

Segundo os Evangelhos, Jesus falou para multidões na Palestina, em Nazaré, em 

Cafarnaum, às margens do mar da Galiléia. Esteve nas sinagogas, nas aldeias, cidades e nas 

montanhas. Falou para todos: livres e escravos, homens, mulheres e crianças, leprosos, cegos 

e aleijados.  

 
Jesus fez das sinagogas, congregações judaicas, o seu principal ponto de 

contato, embora também pregasse ao ar livre. Ele declarava ensinos éticos, 

                                                                                                                                                   
Civilização Cristã: a coleção Monsenhor Álvaro Negromonte e a Pedagogia do Catecismo (1937-1965). São 

Cristóvão: Núcleo de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, 2008 (Dissertação de 

Mestrado). 
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reexaminava os princípios da lei, demonstrava a sua autoridade, elevou 

imensamente o tom e a qualidade do ministério nas sinagogas. Não tinha 

treinamento formal e nem credenciais ordinariamente requeridas de um 
mestre na sinagoga; a despeito disso, era largamente aceito como mestre 

(CHAMPLIN, 1995, p. 9). 

  

O Cristianismo se difundiu fundamentado na base pedagógica de Jesus Cristo. E sua 

pedagogia é a pedagogia do sucesso: Jesus realizou diversas curas físicas e emocionais. 

Apresentou também uma pedagogia da ruptura com o passado, perdoando os pecadores, 

conversando com mulheres, curando em dia de sábado. Uma pedagogia magistral, 

apresentada de maneira concreta no sermão da montanha, quando Ele proclamou as bem 

aventuranças. O material de ensino utilizado por Jesus era a natureza em suas várias 

expressões. Ele contou parábolas e apresentou um conjunto de imagens, de representações 

conhecidas pelo povo: sal, semente, terra, farinha, ovelha, pastor. Com essa pedagogia, 

baseada na oralidade, Jesus foi capaz de atrair, manter e fixar a atenção do seu público.  

Neste sentido, de acordo com Nunes (1978), a doutrina cristã tem um caráter 

pedagógico. Ela esclarece o homem e lhe propicia os meios necessários para alcançar a eterna 

felicidade. Ainda segundo este autor (1978), no Novo Testamento, encontramos além dos 

ensinamentos gerais da Pedagogia do Cristianismo, as normas e advertências a respeito da 

educação propriamente dita das crianças e dos jovens. 

 Franco Cambi (1999) realiza uma abordagem sobre os traços da pedagogia presentes 

nos Evangelhos. Ele traçou um perfil histórico, dentro da concepção cristã, que permite 

pensar nas propostas educativas evidenciadas pelo Cristianismo. Para tratar a educação, ele 

partiu da antiguidade, apontando a religião cristã como uma revolução educativa.  

 

Quanto aos Evangelhos, são evidentes alguns aspectos fundamentais da 
educação cristã: que é projetada e guiada por um mestre-profeta (como 

Cristo), que fala contra os hábitos correntes e quer provocar uma catástrofe 

interior, uma renovação espiritual, através de uma mensagem que inquieta e 

que desafia a tradição e a indiferença subjetiva; mensagem exemplificada, 
por exemplo, no Sermão da montanha, com suas referências aos “pobres de 

espírito”, aos “que têm sede de justiça”, aos “puros de coração”, para ativar 

uma regeneração interior, mas também as invectivas de Cristo contra a 
hipocrisia dos fariseus e dos escribas, “sepulcros caiados” que vivem a 

religião apenas como ato formal, contra os mercadores do templo etc 

(CAMBI, 1999, p. 123-4). 

 

Esta pedagogia de Jesus apresentada pelos Evangelhos e pelos apóstolos em suas 

cartas é uma pedagogia voltada para todos os cristãos, católicos e não católicos. Contudo, 

como foi dito anteriormente, por conta das várias divisões entre os cristãos, quando se fala em 
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uma pedagogia cristã, não se pode pensar apenas nas questões ligadas à Igreja Católica 

Apostólica Romana, visto que cada igreja cristã adquiriu autonomia para a formação de seus 

fiéis. Observando a própria Igreja Católica, pode-se perceber que são várias as abordagens 

pedagógicas ligadas ao catolicismo: a pedagogia dos Jesuítas, dos Lassalistas, dos Maristas, 

dos Salesianos, dos Dominicanos, dos Franciscanos, dentre outras. 

Assim, por pedagogia cristã é possível entender tudo aquilo que diz respeito aos 

ensinamentos de Cristo ligados ao cristianismo, católico e não católico. E quando se fala de 

pedagogia católica, especificamente no caso brasileiro e na pesquisa que ora realizo sobre 

questões ligadas às práticas educativas, estou falando sobre uma pedagogia ligada à Igreja 

Católica Apostólica Romana, Pedagogia esta que foi explicada a partir da Encíclica Divini 

Illius Magistri de Pio XI
172

, e que foi enfatizada também pela Declaração Gravissimum 

Educationis no Concílio Vaticano II. 

Pio XI, como representante na terra do Divino Mestre, preocupou-se com os 

ensinamentos que se referiam à educação católica da juventude e elaborou uma série de 

orientações para os jovens, pais, mães e educadores. A partir de sua Encíclica, alguns 

estudiosos começaram a verificar o delineamento dessa pedagogia católica, dentre estes Van 

Hôvre, considerado o maior tratadista da época sobre pedagogia católica. Segundo Sgarbi 

(2001), esse autor recolheu as ideias relacionadas a educação dos maiores pensadores daquele 

momento e, a partir do pensamento de vários educadores e do seu próprio, sistematizou a 

pedagogia católica. 

 
A primeira característica essencial da pedagogia católica pode ser encontrada 
na sua conexão orgânica com o catolicismo. O próprio catolicismo seria uma 

pedagogia, e a ciência da educação só poderá encontrar sua condição 

essencial na pedagogia católica. [...] A concepção católica do mundo e da 

vida já traz em si uma pedagogia. A existência de Deus, a criação, o Deus 
amor, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, a imortalidade da 

alma, os quatro últimos fins do homem (morte, julgamento, céu ou inferno) 

são, não só revelações teológicas do mundo invisível, mas um fundamento, 
uma luz, uma força, uma disciplina de vida para espírito humano. Deve-se 

dizer o mesmo da moral, dos exemplos dos santos, da liturgia, dos 

sacramentos, da eucaristia, dos retiros e do conjunto da comunidade eclesial. 
É aqui que se encontram as fontes de sabedoria educadora. Está nesta 

realidade a força dinâmica que transforma o homem e o instrui, que o 

disciplina e o engaja, que o faz retornar a si mesmo, recolher-se, governar-se 

e se elevar a Deus (HÔVRE apud SGARBI, 2001, p. 216-217). 

 

                                                
172 A Encíclica foi publicada em 1929, em meio a muitos conflitos sobre a educação: na Itália, aqueles travados 

entre o Papa Pio XI e Mussolini. No Brasil, entre católicos e escolanovistas liberais. Maiores informações sobre 

estas questões e sobre a análise e explicação dos pressupostos da Educação Católica na Encíclica Divini Illius 

Magistri consultar dentre outras fontes Sgarbi (1997; 2001). 
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Ainda de acordo com Sgarbi (2001), De Hôvre defende a ideia de que a Bíblia é o 

maior dos manuais de psicologia e a obra-prima da pedagogia. Assim, “o catolicismo seria ao 

mesmo tempo uma doutrina e uma pedagogia. E, para a Igreja, a pedagogia não é uma área 

especial de estudos, mas um órgão do organismo católico. A própria Igreja seria um sistema 

pedagógico: cada paróquia, uma escola; cada santo, um pedagogo” (Hôvre apud Sgarbi, 2001, 

p. 217). 

Observa-se que a Igreja Católica construiu e administrou, ao longo dos séculos, uma 

trajetória que interessa a História da Educação. No interior de seu processo formativo existem 

aspectos relevantes de culturas escolares
173

 desenvolvidas por Santos e congregações 

religiosas, bem como práticas educativas de professores e diferentes tipos de recursos 

pedagógicos utilizados. Dentre esses, as cartas.  

 

 

OS SANTOS E A ESCRITA EPISTOLAR 

 

 

 Dentre os autores bíblicos, o Apóstolo Paulo se destaca pelo número de cartas que lhe 

são atribuídas. Estes escritos, aliados ao livro Atos dos Apóstolos, constituem-se as principais 

fontes que têm permitido que muitos escritores escrevam sobre Ele. Penso que se poderia 

dizer que Paulo é um personagem cuja trajetória se insere na perspectiva do “documento-

monumento” de Jacques Le Goff: ele é monumento pelo poder de perpetuação de seus 

ensinamentos por meio da tradição da Igreja e é documento pela legitimidade dada aos seus 

escritos por parte dos cristãos.  

Contudo, de acordo com Le Goff (2003), os documentos podem representar retratos de 

uma mentira: 

 

Montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade 

que o produziu, mas também das épocas sucessivas durante as quais 
continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser 

manipulado, ainda que pelo silêncio. O documento é uma coisa que fica, que 

dura, e o testemunho, o ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz 
devem ser em primeiro lugar analisados desmistificando-lhe o seu 

significado aparente. O documento é monumento. Resulta do esforço das 

                                                
173 Para mais detalhes sobre a acepção culturas escolares consultar, dentre outras fontes: SOUZA, Rosa Fátima 

de; VALDEMARIN, Vera Teresa (Orgs.). A Cultura Escolar em debate: questões conceituais, metodológicas e 

desafios para a pesquisa. Campinas, SP: Autores Associados, 2005; SOUZA, Rosa Fátima de. História da cultura 

material escolar: um balanço inicial. In: BENCOSTTA, M. L. (org.). Culturas escolares, saberes e práticas 

educativas: itinerários históricos. São Paulo: Cortez, 2007. p.163-189; VIDAL, Diana Gonçalves. Culturas 

escolares: estudo sobre as práticas de leitura e escrita na escola pública primária (Brasil e França, final do século 

XIX). Campinas: Autores Associados, 2005. 
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sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente 

– determinada imagem de si próprias. No limite, não existe um documento-

verdade. Todo o documento é mentira. Cabe ao historiador não fazer o papel 
de ingênuo (LE GOFF, 2003, p.547-548). 

 

Neste sentido, existem várias leituras sobre Paulo e sobre seus escritos: interpretações 

de seu pensamento de acordo com o catolicismo, o protestantismo, outras convicções cristãs e 

também os pareceres dos que não aderem a nenhum credo religioso.  

Ora, se o sujeito não professa uma crença religiosa, consequentemente não vê em 

Paulo nada de excepcional. A esse respeito, Badiou (2009) afirma que os textos de Paulo são 

meras fábulas, já que o Apóstolo baseia o seu ensinamento no anúncio de que Jesus venceu a 

morte e ressuscitou. 

 
Ora, esse é exatamente o ponto fabuloso, uma vez que todo o resto – 
nascimento, predicação, morte – pode, em última análise sustentar-se. É 

“fábula” o que de uma narrativa não diz respeito, para nós, a algo real, a não 

ser segundo o resíduo invisível, e de acesso indireto, que adere a todo 
imaginário patente. Desse ponto de vista, é somente como fábula que Paulo 

reconduz a narrativa cristã, com a força de quem sabe que, se essa questão 

for considerada real, ficamos sem todo o imaginário que a cerca (BADIOU, 

2009, p. 11) 

 

 A narrativa de Paulo, seja ela verdade, seja fábula, tem sido professada pelo 

cristianismo e inspirado muitos pensadores – cristãos ou não. O próprio Badiou (2009) faz 

uma análise do Apóstolo e de suas “fábulas” à luz da Filosofia.  

Assim, deixando de lado as implicações derivadas da fé, se olhamos Paulo como 

sujeito histórico, ele tem muito a nos dizer e penso que também muito ainda para responder 

sobre aspectos de sua vida que ainda são desconhecidos. 

 

PAULO APÓSTOLO: SUAS CARTAS E SUA PEDAGOGIA 

 

A escrita epistolar no cristianismo começou a ser aplicada já desde as primeiras 

comunidades. As cartas foram utilizadas pelos Apóstolos
174

 e assumiram dimensões 

instrutivas, catequéticas e evangelizadoras. Na História da Igreja Católica, percebe-se que 

vários Santos e Santas, além dos Apóstolos, serviram-se deste veículo de comunicação. Pode-

                                                
174 Dos 27 livros contidos no Novo Testamento 21 são cartas: sete cartas paulinas (1ª aos Tessalonicenses, 1ª aos 

Coríntios, 2ª aos Coríntios, Gálatas, Filipenses, Filemon, Romanos), sete cartas «deuteropaulinas», ou seja, 

escritas por autores desconhecidos sob o pseudônimo Paulo (Colossenses, Efésios, 2ª aos Tessalonicenses, 1ª a 

Timóteo, 2ª a Timóteo, Tito, Hebreus), sete cartas gerais, ditas «católicas» (Tiago, 1ª de Pedro, 2ª de Pedro, 

Judas, 1ª de João, 2ª de João, 3ª de João). 
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se citar Santa Catarina de Sena, Santa Teresa D’Ávila, Santa Clara de Assis, São João 

Crisóstomo, São Jerônimo, Santo Agostinho, São Gregório Magno, Santa Gemma Galgani, 

dentre outros que aproveitaram as cartas como recursos para suas atividades formativas.  

Percebe-se que o uso epistolar tem sido uma estratégia de doutrinação e 

evangelização, desde a origem do catolicismo. No entanto, é importante pensar sobre as 

dificuldades de escrever na época de Paulo. Não existiam cadernos e canetas como as que 

conhecemos, muito menos máquinas de escrever. Certamente, era uma escrita que exigia 

tempo e grande dedicação. O Apóstolo escreveu sozinho nos vários momentos que esteve na 

prisão, mas também precisou de ajuda na tarefa de difusão dos seus ensinamentos e, para isso, 

contou com alguns secretários e de acordo com vários estudiosos, como Paulo era um 

intelectual suas mensagens foram aprofundadas e rescritas por meio de um grupo que se 

imagina uma espécie de “Escola Paulina”.  

É importante também identificar as diferenças na escrita do Apóstolo, pensar na 

participação de terceiros e nos intervalos de tempo entre os fatos que aconteciam. E, 

sobretudo, ampliar o olhar quanto ao entendimento da escrita bíblica. As cartas de Paulo, 

apesar de a história retratarem fatos posteriores aos ensinamentos de Jesus, cronologicamente, 

como escrita bíblica, são precedentes aos Evangelhos, como enfatiza Boureau (1991), 

 
O cristianismo introduz no ocidente uma correspondência sagrada, desde 

então canonizada pela liturgia que assegura uma mediação entre o Céu e a 
terra [...]. As epístolas de Paulo, escritas entre 50 e 65, da qual se encontra 

uma marca escrita desde o início do século II, constituem, por volta de 150, 

antes mesmo dos Evangelhos, a primeira coletânea da Escritura santa do 

cristianismo (BOUREAU apud CHARTIER, 1991, p.129). 

 

O estudo da escrita epistolar de Paulo serviu de reflexão acerca da investigação que 

realizo sobre as cartas de Chiara. Busquei fazer pontes sobre a função do epistolário na 

realidade de São Paulo e na realidade de Chiara. Segundo os estudiosos do pensamento 

Paulino, o Apóstolo recebeu uma sólida formação intelectual. Inicialmente era perseguidor do 

cristianismo, mas depois de convertido, passou a ser formador de comunidades cristãs; para 

isso, um dos meios que utilizou foram as cartas. Chiara, por sua vez, tinha formação 

pedagógica e católica, ela utilizou as correspondências para difundir a “luz
175

” que entendia 

ser possuidora, e que desejava que chegasse a todos as pessoas.  

                                                
175 Existem várias indicações relacionadas à “luz” que existia em Chiara, como sendo fruto de um dom especial, 

de uma missão divina, a luz do carisma que possuía. E neste sentido poderíamos pensar: Chiara entende ser 

anunciadora do Evangelho porque diz ter visto uma luz e essa luz era a verdade. Paulo que perseguia o 

cristianismo foi convertido após ter visto uma luz na estrada de Damasco.  
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O apóstolo Paulo é um dos personagens que, apesar de não ter convivido com Jesus, 

através de sua capacidade intelectual, deu a vida e ajudou as primeiras comunidades cristãs a 

compreenderem a figura de Cristo. Paulo nasceu em Tarso, na região da Cilícia, era judeu e 

estudou em Jerusalém. De perseguidor do cristianismo, ele passou a pregador, após Jesus lhe 

aparecer, em forma de luz, na estrada de Damasco. 

  

Daquele momento em diante Paulo reconheceu o seu erro. Jesus de Nazaré 

não era o impostor que merecia ser perseguido e extirpado. Os adeptos da 
seita nazarena não eram apóstatas e alucinados. Eles tinham plena razão. 

Este Jesus é o Messias e o Filho de Deus. Ele tinha julgado Jesus “segundo a 

carne”, de modo humano, mas agora tudo mudou (DATTLER, 1976, p. 28). 

 

 

Assim, após ser batizado, Paulo fez várias viagens missionárias por diversas cidades 

para anunciar a boa nova do reino de Deus e depois continuou sua missão de acompanhar 

cada uma destas comunidades por meio de várias cartas que escreveu.  

O tema central da pregação de São Paulo é a Salvação e a proposta de suas cartas é 

formar os cristãos “homens novos”, renovados pela luz do batismo em Cristo. Assim, ele 

ensinava: 

Deus nos escolheu Nele antes da criação do mundo, para sermos santos e 

irrepreensíveis, diante de seus olhos. No seu amor nos predestinou para 
sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito 

de sua livre vontade, [...] e qual a suprema grandeza de seu poder para 

conosco, que abraçamos a fé. É o mesmo poder extraordinário que Ele 
manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o 

sentar à sua direita no céu, acima de todo principado, potestade, virtude, 

dominação e de todo nome que possa haver neste mundo como no futuro. E 
sujeitou a seus pés todas as coisas, e o constituiu chefe supremo da Igreja, 

que é o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas sob todos 

os aspectos (Ef 1,4-5.19-23). 

 

É a partir deste raciocínio que Paulo traça a sua pregação. Ele metodologicamente 

compara a Igreja a um corpo feito por muitos membros, porém comandados por uma só 

cabeça. Trata-se do texto de sua carta aos Coríntios (1Cor 12, 12ss). De acordo com este 

texto, nenhum membro pode faltar para que o corpo todo esteja bem. Assim, na Igreja de 

Jesus, da qual Ele, o Cristo, é a Cabeça, ninguém é excluído, há lugar para todos, e ninguém é 

maior do que ninguém.  

Pensando na escrita epistolar de Paulo como recurso utilizado na prática docente 

Católica, o que se pode perceber em suas cartas? Como ele desempenhou sua função de 

pedagogo? No capítulo 4, versículos 14 e 15 da primeira carta aos Coríntios ele diz: “Não vos 

escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas para vos advertir, como filhos muito amados. 
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Com efeito, ainda que tivésseis dez mil mestres em Cristo, não tendes muitos pais; ora, fui eu 

que vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho”. Ainda nessa carta, no capítulo 7, versículos 6 

e 7 ele diz: “Digo isso por compreensão, não querendo impor uma ordem. Gostaria que todos 

fossem como eu; no entanto, cada qual recebeu de Deus o seu carisma, um deste modo, o 

outro daquele.” 

Paulo se apresentava como mestre e pai, ele ensinava e comunicava. Suas cartas 

dirigidas a diferentes comunidades possuem um padrão de escrita parecido. Ele iniciava com 

o endereçamento, a saudação inicial, o desenvolvimento do tema da carta e conclusão com 

recomendações e despedidas. Em algumas ele cita a presença de outras pessoas que estão com 

ele e que possivelmente também conheciam a comunidade a quem era destinada a carta.  

Ele escrevia para animar os cristãos, confortá-los na fé, esclarecer dúvidas, motivá-los. 

 
Tende ânimo, irmãos, e conservai as tradições que aprendestes, quer por 
palavra quer por carta nossa. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o Deus 

nosso Pai que nos amou e nos deu o consolo eterno e a esperança boa na 

graça, Ele vos conforte os corações e vos confirme em toda a boa obra e 
palavra (2 Ts 2,15-16). 

 

Segundo estudiosos da escrita Paulina, ele geralmente ditava suas cartas e alguém, um 

discípulo seu, escrevia-as. Com possíveis exceções quanto à carta a Filemon, que segundo 

dizem foi escrita pelas mãos do próprio Paulo. Quanto à carta aos Hebreus, apesar de refletir 

as ideias de Paulo, existem algumas dúvidas com relação à sua autoria, visto que apresenta um 

estilo que diverge das outras.  

Vendo a escrita epistolar de Paulo e pensando nesta análise sobre a prática docente de 

Chiara por meio das cartas, seria possível estabelecer algum tipo de ligação? Pode-se observar 

que, da mesma forma que Paulo, Chiara parece ter desenvolvido uma escrita voltada para a 

conversão e para a salvação de todos: cristãos e não cristãos. Ela revelou uma nova imagem 

do cristianismo, com a ênfase em Deus como “Amor” e único “Ideal” de vida. Assim, parece 

ter retomado a pedagogia da salvação apresentada no Antigo Testamento e evidenciada no 

Novo Testamento através dos Evangelhos e das cartas dos Apóstolos. Outro ponto de ligação 

é a ênfase que Chiara dá aos ensinamentos do Apóstolo Paulo como base de sua escrita.  
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SANTA CLARA DE ASSIS 

 

 Clara viveu entre os séculos XII e XIII. Ela nasceu em Assis em 1193 e morreu na 

mesma cidade em 1253, aos 60 anos. É a fundadora da Ordem Religiosa das “Clarissas” e foi 

a primeira mística franciscana. 

 Encontrou São Francisco de Assis em 1210, no auge de sua juventude e, após ouvir as 

pregações daquele Santo, decidiu renunciar à nobreza e à riqueza para ingressar na pobreza e 

na humildade. Viveu mais de quarenta anos no Mosteiro de São Damião e foi lá que morreu. 

Contudo, seus restos mortais, bem como uma exposição com algumas das roupas que ela 

usou, fios de cabelo e um livro de orações, estão na Basílica a ela dedicada em Assis.  

Na Catequese semanal do Papa Bento XVI, em 15 de setembro de 2010, ele lembrou 

Santa Clara enfatizando que o testemunho de Clara mostra o quanto a Igreja deve a mulheres 

corajosas e ricas na fé como ela, capazes de dar um impulso decisivo para a renovação da 

Igreja (L’Osservatore Romano, 18 de setembro de 2010, p.16). 

Clara influenciou muito a Igreja Católica da Idade Média. Ela, apesar de não ser tida 

como grande escritora ou doutora da Igreja, como Santa Catarina de Sena e Santa Teresa 

D’Ávila, desenvolveu uma prática educativa relevante por meio de seus escritos. Os mais 

conhecidos são: “A Regra”, o “Testamento” e “Cinco Cartas”. Possivelmente, Clara escreveu 

outras, porém não existem registros.  

As destinatárias de suas cartas são duas mulheres: quatro ela escreveu para Santa Inês 

de Praga e uma para Ermentrudis de Bruges. Na quarta carta para Inês, ela diz: “Não te cause 

estranheza [...] que eu não tenha escrito tantas vezes quanto o desejava o coração [...]. O 

problema é a falta de mensageiros e os enormes perigos dos caminhos.” (Fontes Franciscanas 

II, 1994, IV Carta, 4-6). Por conta das dificuldades da época, provavelmente, ela precisou 

utilizar diversas estratégias para conseguir enviar suas cartas às destinatárias.  

Os principais assuntos tratados são: amizade, aspirações da alma, oração, 

contemplação. Ela menciona algumas respostas a possíveis perguntas das destinatárias. Na 

terceira carta a Inês, ela afirma: “Mas não quero terminar sem dar resposta à questão que, em 

caridade, me puseste, sobre o jejum e as festas em que podemos variar a nossa alimentação 

[...]” (Fontes Franciscanas II, 1994, III Carta, 29). Clara informa como ela deve proceder 

nesse aspecto e também realiza outros tipos de orientações e aconselhamentos. Nessa mesma 

carta diz a Inês: 
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[...] lembra-te, querida irmã, que não temos um corpo de ferro, nem a solidez 

do granito [...]. Por isso, peço-te ardentemente no Senhor que diminuas um 

pouco a austeridade que a ti mesma te impuseste e que sei ser demasiado 
rigorosa. Rogo-te que louves o Senhor com a tua vida e te ofereças a Ele em 

holocausto racional, amenizado, no entanto, com o sal da prudência (Fontes 

Franciscanas II, 1994, III Carta, 38-41). 

 

 

Ela inicia as cartas acompanhando o nome da destinatária com expressões que 

demonstram aproximação e intimidade. Quanto a ela, apresenta-se com títulos humildes. 

Conclui as cartas com exortações ao Senhor e súplicas de orações. Em síntese, em sua prática 

docente por meio das cartas, Clara ensina a olhar Jesus como um espelho para chegar a Deus. 

No catolicismo, Clara de Assis é tida como modelo de vida e o foi também para 

Chiara. A Santa adquiriu tamanho significado na vida da fundadora dos Focolares, que ela, 

Chiara, que havia sido batizada com o nome de Silvia, ao ingressar na Ordem Terceira de São 

Francisco, adotou o nome de Chiara, que significa Clara em italiano
176

.  

Em muitas ocasiões, Chiara falou sobre Santa Clara. Em 2002, ela disse que certa 

vez ganhou de presente um livro com ilustrações antigas sobre a vida de Clara de Assis. 

“Eram episódios importantes da vida da Santa”, representados segundo Lubich (2002d) “com 

um aspecto ingênuo, doce e encantador”:  

 

Não me lembro de todos. Estava representado o seu encontro com São 
Francisco e a sua doação a Deus na Porciúncula; a sua vida plena de 

caridade com as irmãs; quando, com o ostensório nas mãos, ela deteve a 

invasão dos sarracenos; a visita do Papa a São Damião com o milagre do 

sinal da cruz entalhado nos pães; a edificante morte de Clara em meio ao 
pranto desconsolado das suas coirmãs: acontecimentos célebres, 

reproduzidos por um artista de valor (LUBICH, 27 de junho de 2002d, p. 1). 

 

Chiara disse que, entre todos os episódios, um lhe surpreendeu mais: Santa Clara que 

contava os seus “atos de amor” do dia (gestos de bondade e doação) colocando pedrinhas 

recolhidas num vaso. 

 
"Como?", eu me perguntei. Clara de Assis não é uma alma de imensos 

horizontes, farol de luz, de Sabedoria para os seus contemporâneos? Não é 
aquela criatura claríssima, que nenhuma palavra, com todos os adjetivos de 

luz imagináveis, conseguia descrever? Mesmo assim, nós a vemos ali, 

contando as pedrinhas para verificar se naquele dia amou mais do que no dia 

                                                
176 No âmbito do Movimento dos Focolares o “nome novo” Chiara, é tido como uma evidência de sua 

consagração a Deus, visto que esse ato representa um momento de corte e de ruptura com o mundo, para voltar-

se apenas para Deus. Em muitas ordens religiosas católicas (associações religiosas caracterizadas pela aceitação 

de uma vida regida pelos votos de obediência, castidade e pobreza) com a consagração acontece também a 

mudança do nome, o corte do cabelo e o uso do hábito. 
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anterior; portanto, se cresceu no amor a Deus e ao irmão (LUBICH, 27 de 

junho de 2002d, p. 2). 

 

Chiara parece ter ficado surpresa com essa constatação, mas ao mesmo tempo é 

como se lhe servisse de encorajamento: “aquele quadro deu explicação e valor à exigência 

que, de vez em quando, sentimos: contar, de alguma forma, os nossos atos de amor a Deus, à 

sua vontade ou ao próximo.” (LUBICH, 2002d, p. 2). 

 Uma das últimas vezes que Chiara falou publicamente sobre Santa Clara foi em 11 de 

agosto de 2004, na festa de seu onomástico. Utilizando como fonte alguns trechos da terceira 

carta de Clara à Santa Inês, Chiara discorreu sobre “a união com Deus em Santa Clara de 

Assis” e após algumas explicações sobre o tema, lançou uma questão: “E o que Clara nos 

ensina? Ela nos ensina que, embora a nossa estrada seja bem diferente da sua, devemos vivê-

la perfeitamente, sem nos pouparmos em nada” (LUBICH, 11 de agosto de 2004, p.4). Tal 

como procede nas cartas, Chiara pergunta e ela mesma dá as respostas.  

 Nesse mesmo discurso, ela falou sobre a diferença entre as duas espiritualidades e a 

distância cronológica entre elas e sublinhou que: 

 

Séculos e séculos dividem as duas estradas; no entanto, uma e outra estão em 

sintonia com o próprio tempo. Quando Santa Clara viveu, estava no auge a 

vida retirada. [...] Os leigos permaneciam no mundo, mas não tinham um 

destaque particular na Igreja. [...] Mas o tempo avança e a Igreja segue o 
ritmo do tempo. O nosso século é caracterizado por ter, como protagonista, o 

laicato, que Deus enobrece e coloca em relevo, enriquecendo-o de carismas 

(LUBICH, 11 de agosto de 2004, p.4). 

 

 Chiara concluiu agradecendo a Santa Clara pelo exemplo luminoso de fidelidade ao 

chamado de Deus e encorajou os membros dos Focolares a pedirem à Santa que os ajudassem 

a atingir, como ela, a perfeição, a santidade. 

 Percebe-se assim o uso das cartas da Santa como fonte para os discursos de Chiara. 

 

SANTA CATARINA DE SENA 

 

Catarina de Sena teve um papel importante na Igreja, ela foi protagonista de uma 

intensa atividade de conselhos espirituais. Ela foi uma religiosa que pode ser olhada por uma 

multiplicidade de dimensões nos campos religioso, político e literário, além da ação pela paz 

entre os homens e pela unidade dos cristãos. 

Catarina nasceu em Sena, na Itália, no século XIV, viveu apenas 33 anos, e aprendeu a 

escrever quando já era adulta. Muitos objetos que foram utilizados por ela permanecem na 
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casa onde viveu. Em seus últimos dez anos de vida ela escreveu 381 cartas
177

 a pessoas 

diversas: Papas, cardeais, arcebispos, bispos, sacerdotes, monges, monjas, religiosos e 

religiosas, reis, rainhas, governantes, senadores, magistrados, embaixadores, comandantes 

militares, médicos, juízes, advogados, tabeliães, estudiosos, artistas, familiares, esposos, 

viúvas, encarcerados, prostitutas e leigos em geral. Quando estava prestes a morrer, escreveu 

a seu confessor e diretor espiritual Frei Raimundo de Cápua pedindo que ele, juntamente com 

outros dois frades, guardassem seus escritos “fazei deles o que vos parecer mais útil para a 

glória divina [...]” (SANTA CATARINA apud BASÍLIO, 2005, Carta 373,10, p. 1269-1275). 

Alguns temas presentes na prática formativa de Catarina por meio das cartas são: auto-

conhecimento, apostolado, caridade, conversão, Deus, egoísmo, família, governantes, 

gratidão, Igreja, impaciência, obediência, oração, paciência, virtudes e vida cristã.  

Sobre a obediência, na carta 36 que é dirigida a noviços, Catarina diz: “[...] meus 

filhos sede obedientes. Da obediência brota a humildade, da humildade brota a obediência. E 

as duas procedem da chama da caridade [...]”(SANTA CATARINA apud BASÍLIO, 2005, 

Carta 36,6, p. 123-126).  

No que diz respeito à paciência, na carta 13, dirigida a um amigo comerciante em 

Sena, ela fala sobre as quatro coisas necessárias para ser paciente: “primeiro ter fé; segundo, 

devemos pensar que tudo vem de Deus por amor; terceiro, devemos crer que até na dor Deus 

nos quer felizes; quarto devemos meditar sobre os próprios pecados e defeitos, sobre o quanto 

já ofendemos a Deus” (SANTA CATARINA apud BASÍLIO, 2005, Carta 13,3, p. 45-49). 

Catarina concluiu a carta pedindo que ele fosse forte e que não relaxasse na suave disciplina 

da religião. 

Ela iniciava as cartas sempre saudando o destinatário e dizendo com muita exatidão a 

finalidade que pretendia alcançar com sua mensagem. Incluía um ou dois adjetivos, os mais 

comuns eram: caríssimo, diletíssimo, reverendíssimo, venerável, santíssimo e dulcíssimo. O 

assunto principal era abordado aos poucos, vagarosamente, sob os diversos pontos de vista. A 

Igreja percebeu tal riqueza em seus vários ensinamentos que o Papa Paulo VI, em 1970, 

declarou-a doutora da Igreja, precedida neste título como mulher apenas por Santa Teresa 

D’Ávila. 

Chiara enfatiza bastante Santa Catarina como exemplo de vida. Em muitos de seus 

escritos e em suas cartas, as exortações da Santa estão presentes. 

 

                                                
177 Suas “Cartas Completas” foram publicadas no Brasil pela editora Paulus em 2005.  
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Ela nos confortou em tantas dores, inevitáveis na vida de cada um e também 

de cada cristão, ensinando-nos que “tudo o que Deus quer ou permite é para 

a nossa santificação”. Santa Catarina com seu amor pela Igreja, aliás, com 
sua paixão pela Igreja, confirmou a nossa. Com ela aprendemos a chamar o 

papa de “doce Cristo na terra”. Com as suas palavras: “não vos contenteis 

com as pequenas coisas, porque Ele, Deus, as quer grandes”, ela nos 

estimulou a não regatear com Deus. Com estas outras: “se vós fordes quem 
deveis ser, ateareis fogo em toda a Itália”, confirmou a nossa difusão no 

mundo inteiro. Foi ela afinal quem confirmou em nós e confirma sempre, 

aquele princípio próprio da nossa espiritualidade, que tanto relembra a vida 
dos primeiros cristãos: o amor recíproco. Todo o nosso Movimento conhece 

a sua frase: “Amai-vos, amai-vos reciprocamente, pois sabeis que este é o 

sinal que Cristo deixou aos seus discípulos, dizendo-lhes que não por outro 

motivo seriam reconhecidos como filhos de Deus, senão pela unidade do 
amor fraterno, vivendo entre eles em perfeita unidade” (LUBICH, 1995, p. 

50). 

 

 Segundo Lubich (1995), Catarina ensina que a Igreja é Igreja quando é “una” na fé e 

no amor. Assim ela encorajava os membros do Movimento para que entrassem na escola desta 

grande mestra e que aprendessem as suas lições.  

 Em 18 de setembro de 1987, Chiara recebeu em Sena a Placa Catariniana, uma 

homenagem do Centro Catariniano de Sena. A justificativa era que Chiara foi uma leiga que, 

como Santa Catarina, era empenhada na Igreja no tempo atual, tanto na espiritualidade, como 

no ecumenismo, na paz, na justiça e no diálogo entre os povos. 

Em seu discurso, Chiara agradeceu e disse sentir-se feliz e honrada com a homenagem 

e reconhecimento. Aproveitou para fazer um agradecimento especial à Santa Catarina. 

 

Alegro-me imensamente por esta oportunidade de poder exprimir toda a 
minha gratidão a esta Santa, doutora da Igreja. No curso da nossa história, 

com mais de quarenta anos, ela sempre esteve muito perto de nós, como uma 

irmã espiritual extraordinária, como uma amiga fiel, como um modelo 
maravilhoso ao qual podemos olhar para nos inspiramos, para 

permanecermos confortados no nosso caminho, tão semelhante ao seu, 

embora tão diferente, mas, sobretudo para termos uma confirmação através 
da sua espiritualidade, dos fundamentos da nossa (LUBICH. In: Mariápolis, 

1987a, n. 9, p. 11). 

 

 

 Neste discurso, Chiara fez muitas citações relacionando a sua exposição às várias 

cartas de Santa Catarina.  

Percebe-se mais uma vez o uso das cartas dos santos como fonte e inspiração para a 

prática formativa de Chiara. 
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SANTA TERESA D’ÁVILA  

 

Teresa nasceu em Ávila, Espanha, em 1515, com o nome de Teresa de Ahumada. 

Ficou órfã aos 12 anos e pediu à Virgem Santíssima que fosse sua mãe. A experiência como 

aluna das freiras agostinianas de Santa Maria das Graças, de Ávila, e a leitura de livros 

espirituais, em sua maioria clássicos da espiritualidade franciscana, ensinaram-lhe o 

recolhimento e a oração. Aos 20 anos, entrou para o Convento Carmelita da Encarnação, em 

Ávila.   

Teresa escreveu mais de vinte mil cartas num espaço de vinte anos. Correspondeu-se 

com muitas autoridades da época, na Espanha e fora dela; entre eles: cardeais, bispos e reis. 

Teresa conseguiu tecer relações de amizade espiritual com muitos santos, especialmente com 

São João da Cruz, com quem, em 1568, construiu, em Duruelo, perto de Ávila, o primeiro 

convento das Carmelitas Descalças.  Era formada espiritualmente pela leitura dos Padres da 

Igreja: São Jerônimo, São Gregório Magno, Santo Agostinho, dentre outros. 

 De acordo com Uhle (2002), 

 
Teresa d’Ávila, [...] reformadora do Carmelo e primeira doutora da Igreja 
Católica, produziu ao longo de quarenta anos uma obra educacional que 

sobrevive ainda hoje na organização e nos princípios de escolas 

confessionais. A correspondência ativa e passiva da santa espanhola tece a 
malha que envolve o espírito do Carmelo como o lugar onde se desenvolvem 

as virtudes. É da formação para o encontro com Deus que a correspondência 

se ocupa, deixando lições de educação exemplar. Aqui também a obra vai 
sendo construída aos poucos, no diálogo com teólogos, com confessores e 

com amigos. Tomando o cuidado para não provocar a Santa Inquisição, 

Teresa faz propostas, afirma princípios de educação (UHLE, 2002, p. 11). 

 

 

Em 1566, Teresa escreveu o "Caminho da perfeição", uma espécie de manual com 

instruções formativas, chamado por ela de "Admoestações e conselhos" que dava às suas 

religiosas. As destinatárias são as doze noviças do Carmelo de São José, em Ávila. Teresa 

lhes propôs um intenso programa de vida contemplativa ao serviço da Igreja, em cuja base 

estavam as virtudes evangélicas e a oração. 

Alguns temas presentes nos escritos de Teresa são: amizade, amor, castelo interior, 

céu, boas companhias, conhecimento próprio, contemplação, fé, bom exemplo, paz, 

ingratidão, inspiração, leitura, obediência, paciência, humildade, dentre outros.  

Falecida em 1582, Teresa D’Avila foi canonizada em 1622 e proclamada padroeira 

dos escritores. Em 1970, o papa Paulo VI a declarou doutora da Igreja, ao lado de outros 
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santos como Agostinho e Tomás de Aquino. Foi a primeira mulher a receber este título, 

seguida no mesmo ano por Catarina de Sena. 

Olhando a vida de Santa Teresa, podemos pensar algumas questões ligadas à 

educação: ela desenvolveu uma intensa atividade docente no século XVII; foi a primeira 

mulher a receber o título de doutora da Igreja (o que só aconteceu mais de 400 anos após a sua 

morte); sua festa litúrgica acontece no dia 15 de outubro. Como nesse dia se comemora no 

Brasil o dia do professor, ela é também considerada, para os brasileiros, padroeira dos 

professores.  

Que tipo de aproximação pode-se perceber entre Chiara e esta Santa? Chiara escreveu 

diversas vezes sobre Teresa e utilizou muitas de suas frases em livros, nos diversos discursos 

que realizou e em suas cartas. Em um rápido olhar por sua biblioteca, foi possível encontrar 

muitas obras sobre Teresa. Segundo Lubich (1995, p. 58) “a Santa parece um ostensório que 

expõe Deus ao mundo das almas sedentas de contemplação. Deus em alto relevo, uma 

fotografia em três dimensões, a realidade do amor”. 

Em 11 de agosto de 1977 (festa de Santa Clara de Assis), durante as comemorações de 

seu onomástico, Chiara disse algumas palavras enfatizando o desejo dos cristãos de alcançar a 

santidade. Citou a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4, 3: “Esta é a vontade de 

Deus, a vossa santificação”. E citou uma frase de Santa Teresa que enfatiza o desejo de fazer 

sempre a vontade de Deus: “para rezar não é preciso nem tempo nem solidão!” Ela explicou 

que mesmo que nem sempre se possa orar, sempre é possível amar a Deus, fazendo a Sua 

vontade. (LUBICH apud ROBERTSON, 1979, p. 205). 

Mas a aproximação de Chiara com Santa Teresa vai além destes aspectos. Chiara 

designou Teresa como a protetora da formação, dos estudos, da sabedoria no Movimento. Em 

15 de outubro de 1981, ela inaugurou uma escola de formação que chamou de “Universidade 

Popular Mariana”
178

 e a colocou sob a particular proteção de Santa Teresa D’Ávila. Esta 

“Universidade Popular” é responsável pela formação dos membros do Movimento nos cinco 

continentes. 

 

                                                
178 Chiara, pensando na formação doutrinal e espiritual de todos os membros do Movimento, propôs cursos e 

escolas de formação catequéticas e teológicas. E para que estes estudos tivessem uma continuidade e um 

aprofundamento com instruções permanentes, fez nascer a UPM, com cursos anuais em todas as regiões onde o 

Movimento está presente. Estes cursos são confiados e elaborados por uma equipe com diversos especialistas do 

Centro do Movimento na Itália e depois traduzidos e reproduzidos nos demais países. A secretaria regional mais 

próxima de Aracaju está localizada em Recife e possui uma parceria com a Editora da Universidade Federal de 

Pernambuco para elaboração e impressão dos livros e provas. 
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APÊNDICE D 

Quadro 2: Cartas publicadas no livro “Lettere dei primi tempi” 

DESTINATÁRIO 

 

LOCAL DA 

ESCRITA E 

DATA 

SAUDAÇÃO INICIAL SAUDAÇÃO FINAL ASSINATURA OBS.: 

Jovens da Ordem 

Terceira 

Franciscana 
(p.27-29) 

Trento (fim de 

1943-início de 

1944) 

Ave Maria! 

Minhas queridas 

irmãzinhas [...] 

Enamorar-se por Deus sobre a terra 

significa enamorar-se da sua 

vontade! Até que a nossa alma vivida 
a este serviço divino O verá e O terá 

consigo para sempre. 

Sorella Chiara Assinatura franciscana. 

À irmã Liliana 
(p.30-33) 

Trento 30 de 
janeiro de 

1944 

Lillianetta minha, 
irmãzinha minha, ontem 

te disse que te quero bem 

e hoje quero demonstrar 

[...] 

Reze a Deus para compreender este 
Ideal que une todos [...] Agora talvez 

não está claro, não, não! Mas te 

explicarei mais. 

Silvietta tua que 
te ama com 

aquele afeto que 

nunca morre. 

Assinatura familiar. 

Fosca Pellegrini 

(p.34-36) 

Trento 8 de 

março de 1944 

Caríssima senhorita 

Fosca, talvez você nem 

imagina quem te escreve 

Que o Senhor doe aquilo que o seu 

coração deseja.  

Chiara que lhe 

quer bem. 

Esta é uma das pessoas que 

participou das reuniões com 

Chiara promovidas pelos 
padres Capuchinhos. 

Fosca Pellegrini 

(p. 37-39) 

Trento 15 de 

março de 1944 

Caríssima Fosca, recebi 

agora a tua cartinha que 

me trouxe um pouco da 
tua vida [...] 

Gostaria que você fosse feliz assim 

como eu sou.  

Silvia Chiara  

Jovens da Ordem 

Terceira 

Franciscana 
(p.40-42) 

Trento - 1944 Irmãzinhas minhas! [...] Só assim caminharemos em 

direção ao paraíso. 

Irmã Chiara Escreve sobre São Francisco 

de Assis. 

Elena Molignoni 

(p.43-44) 

Trento 16 de 

abril de 1944 

III domingo de abril 

“Omnia meã tua sunt” 
Elena caríssima 

[...] Creio que Deus me ama e em 

nome deste amor peço à minha vida e 
à vida daquelas almas que caminham 

no meu ideal coisas grandes, dignas 

de quem sabe que é amado por um 

Deus. 

Chiara A destinatária é de Val di Sole, 

como já descrito 
anteriormente, Chiara lhe 

confiou acompanhar as jovens 

da Ação Católica. 

Elena Molignoni Trento 7 de Vigília de Corpus Leia sempre aquilo que lhe escrevi Silvia Entre a carta anterior e esta, 
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(p.46-47) junho de 1944 Domini! 

Caríssima Elena, louvado 

seja Deus que me quer 
ainda viva [...] 

com o coração na mão e se de mim 

nada mais souber reza a Deus por 

mim [...] 

aconteceu o bombardeio do dia 

13 de maio de 1944 que 

destruiu a casa de Chiara e fez 
seus pais abandonarem a 

cidade. 

Chiara começou a carta com 
trechos do Cântico das 

Criaturas de S. Francisco de 

Assis. 

Jovem da Ordem 
Terceira 

Franciscana 

(p.48-50) 

Trento, junho 
de fogo de 

1944 

Irmã minha, no imenso 
amor de Deus. Escute, lhe 

peço, a voz deste pequeno 

coração! 

Que Deus te dê Amor, um Amor de 
luz e chama. 

Irmã Chiara Esta é uma das jovens que 
conheceu Chiara em uma das 

reuniões promovidas pelos 

Capuchinhos. 

Duccia Calderari 
(p.51-56) 

Trento, 
Advento  1944  

Reino do amor 

Advento do Reino do 
Amor. 

Caríssima Duccia, logo 

que te deixei te abandonei 
ao Amor, para que faça de 

você a Santa Catarina dos 

novos tempos [...] 

Duccia foi o Amor que me disse para 
te escrever assim. Quanto Deus te 

ama, Duccietta mia! 

Tua Silvia Uma carta de 4 páginas onde 
se percebe como se  Chiara 

sentisse um chamado divino a 

escrever.  
Expressão de afeto... 

Diz que foi a S. Marco, estaria 

em Veneza? 

À irmã Liliana 
(p.57-58) 

Trento, 
possivelmente 

outono de 

1944 

Caríssima Liana, você 
saiu da casinha e me 

deixou no coração o 

perfume da tua silenciosa 
bondade [...] 

Te beijo forte, forte, forte. Tua Silvia Expressão de afeto. 

Rosetta Zanoni 

(p.59-61) 

Trento, 

novembro de 

1944 

Rosetta cara, te conheço 

somente de vista, mas já 

muito com o coração. 

Meu coração está vizinho a você, te 

quero bem. 

Dar-me-ia muita alegria se você 
puder me escrever! 

Silvia O desejo de Chiara de receber 

cartas. 

Rosetta Zanoni 

(p.62-63) 

Trento 8 de 

dezembro de 
1944 

Imaculada 1944. 

Caríssima Rosetta, faz 
tempo que queria te 

escrever e agora chegou o 

momento. 

Que a Imaculada te coloque embaixo 

do Seu manto, mais brilhante que o 
sol e te conceda viver plenamente o 

Ideal. Todas as nossas irmãzinhas 

que estão aqui presentes te saúdam. 

Chiara A Igreja Católica festeja a 

Imaculada Conceição no dia 8 
de dezembro. Chiara faz 

alusão a essa festa. 

Pierita Folgheraiter Trento, Natal Pierina caríssima Que o Amor te faça compreender Tua Silvia Esta é a colega para a qual 
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(p.64-65) de 1944 A tua cartinha chegou e 

com ela as felicitações do 

teu bom coração 

quanto te amou e te ama!  

Beijos 

havia desenhado o alfabeto e 

os números no final da década 

de 30. Essa é a única carta que 
apresenta a cópia original 

manuscrita, onde é possível 

ver as marcas e ênfase dada 
por Chiara a determinadas 

palavras. 

À Mãe 

(p.68-71) 

Trento, Natal 

de 1944 

No Natal do novo reino 

do Amor. 
Caríssima mãezinha, faz 

alguns dias que estou com 

o coração angustiado [...] 

Com um coração que talvez você 

ainda não conheça, mãezinha, te 
beijo. 

Silvia Uma carta de 3 páginas onde 

Chiara tenta explicar à mãe sua 
escolha de vida. 

À irmã Liliana 
(p.72-74) 

Trento, 1º de 
janeiro de 

1945 

Janny minha, também 
hoje transcorreu no Amor 

o dia que alguns 

desejariam que fosse feio 
e cruel [...] 

Desejo-te Janny minha, que este ano 
leve a ti todo Amor e como dom 

grande de Amor: Paolo teu caríssimo 

esposo. 

Tua Lila Chiara fala sobre as seis horas 
que permaneceu no refúgio por 

conta dos bombardeios e tenta 

explicar à irmã que tem uma 
missão a cumprir em Trento. 

Expressões de afeto e 

assinatura familiar. 

Às irmãs Liliana e 

Chiarella (Carla) 

(p. 75-76) 

Trento 9 de 

janeiro de 

1945 

Caríssimas irmãzinhas 

minhas. Esperei-vos, mas 

em vão. Vós sabeis o 
porquê. 

[...] sejais fieis a Ele sempre e 

herdareis do meu coração o único 

tesouro que possuo: o desejo infinito 
de amá-Lo como ninguém o amou. 

Vossa Lila Os organizadores dizem não 

identificar quem é Chiarella, 

no entanto pela forma de 
escrita, conteúdo e modo como 

assina, não resta dúvidas de 

que se trata de sua irmã mais 
nova: Carla. 

Nessa carta Chiara diz que 

continuará a escrever para elas, 
a falar-lhes sobre Deus. Pede 

para que leiam esses escritos, 

que os escreveu 

particularmente para elas, mas 
pede que não mostrem a 

ninguém até que ela autorize. 



271 

 

 

Penso que caracteriza o 

momento de perseguições em 

Trento. 

À irmã Liliana 

(p.77-79) 

Trento 11 de 

janeiro de 

1945 

Caríssima Janny minha, 

me deu muita alegria a tua 

cartinha que me revelou o 

teu pensamento e, 
sobretudo o teu desejo 

Creia, creia no Amor. Tua Lila Assinatura familiar e a 

reciprocidade na comunicação. 

A Vittoria 

Salizzoni (Aletta) 
(p.80-82) 

Talvez do 

inicio de 1945 

Oh minha querida irmã 

em São Francisco, como 
te escrevo com alegria, 

sabendo que estais 

encaminhada a Jesus, ao 

Amor [...] 
Escuta a Santa: “não há 

nada que importa mais ao 

amor, do que a 
humildade”. 

Te peço pelo Amor abandonado não 

mande embora o amor, mas deixa 
crescer em ti a humildade, onde ele te 

complete e tu sejas a asa (um voo) do 

seu pequeno paraíso na terra. 

Tua irmã Chiara Chiara se fundamenta em 

textos de Santa Teresa d’Ávila. 

A Vittoria 

Salizzoni (Aletta) 

(p.83-84) 

Antes de 25 de 

abril de 1945 

Pequena Ala do amor 

abandonado [...] 

Vamos para frente! Que a virgem 

transforme em realidade a nossa 

vontade. 

Irmã Chiara Chiara fala sobre muitas 

pessoas que têm morrido 

durante a guerra e sugere que a 
destinatária se fortaleça lendo 

alguns versículos da carta do 

Apóstolo Paulo aos Filipenses. 

A uma destinatária 

desconhecida 

(p.85-86) 

Próxima à 

páscoa de 

1945 

Irmãzinha minha em São 

Francisco 

Que tudo que te desejo se torne 

realidade. 

Chiara Chiara se baseia em escritos de 

Santa Matilde. 

Os organizadores classificaram 

como cartas a desconhecidos, 
as correspondências que não 

possibilitaram identificar os 

interlocutores. Contudo, o fato 
de Chiara escrever Irmãzinha, 

pressupõe que se tratava de 

uma pessoa da Ordem Terceira 
Franciscana. 
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Fosca Pellegrini 

(p.87-88) 

Do refúgio, 

abril de 1945 

Querida Fosca, tive a 

sorte de reencontrar hoje 

o teu endereço [...] faz 
muito tempo que não sei 

nada sobre você. Os 

acontecimentos 
interromperam nossa 

correspondência [...] 

Escreve-me sobre você, diga-me 

como estás [...] Te beijo  

Chiara Perder e encontrar envelopes; 

A guerra interrompera a 

intensidade das cartas 
Expressões de afeto. 

Fosca Pellegrini 

(p. 89-90) 

10-12 de abril 

de 1945 

Pequeno coração 

chamado ao Amor, deixa 
que te fale hoje um 

pouquinho [...] 

Só sei que: Jesus Crucificado e 

Abandonado deu aos corações que 
Lhe dão tudo: Salvação e santidade. 

Naquele Coração 

Chiara Santidade, referência ao Amor. 

Fosca Pellegrini 

(p.91-93) 

15 de abril de 

1945 – II 
domingo 

depois da 

Páscoa 

Pequeno coração 

chamado ao Amor 

Jesus tudo te dará, toda a plenitude 

de sua alegria: Que Ele lhe dê tudo. 

Chiara Domingo, referência ao Amor. 

Fosca Pellegrini 

(p.94-95) 

22 de abril de 

1945 – III 

domingo 

depois da 
Páscoa 

Pequeno coração 

chamado ao Amor 

Que pelo Amor do Amor 

Abandonado, sempre mais rápido tu 

doe o teu coração ao Amor. Só assim 

verei Ele em você. 

Chiara Domingo, referência ao Amor. 

Fosca Pellegrini 

(p. 96-98) 

Agosto de 

1945 

Minha querida Fosca Fosca, Fosca, se me amas, sobretudo 

se O amas, faça também você assim! 
Verás, verás! 

Tua Chiara Junção de 3 cartas em uma. 

Rosetta Zanoni 

(Eli) 

(p.100-101) 

30 de outubro 

de 1945 

“Eli,Eli, lamma 

sabactani?” 

Minha querida Rosetta 
está se aproximando o dia 

do teu onomástico: Santa 

Elena – 7 de novembro. É 
por isso que te escrevo, 

mas, sobretudo para 

responder às tuas breves 

palavras. 

Peço a Santa Clara que do céu, mais 

luminosa que nunca, te abençoe. 

Chiara Chiara cita textos de Santa 

Clara. Percebe-se a gentileza 

da saudação pelo onomástico e 
também que existe um vivo 

intercâmbio epistolar entre as 

duas. 
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Anna Melchiori 

(p.102-103) 

29 de 

novembro 

(provavelment
e de 1945) 

Querida Anna, que Santa 

Clara te doe hoje [...] toda 

a Sua chama da salvação 
e o seu amor apaixonado 

por Cristo Abandonado. 

Ou a unidade ou a morte. Grita com 

fatos. 

Chiara Chiara cita textos de Santa 

Clara; 

Duvida quanto a datas das 
cartas.  

Anna Melchiori 

(p.104-107) 

Primeiros 

meses de 1946 

Querida Anna, quanta 

alegria me dão os teus 
escritos [...] 

Quero-te bem. Chiara Reciprocidade na comunicação 

Irmã Josefina e 

Irmã Fidente 
(p.108-114) 

3 de outubro 

(1946?) 

Ave Maria! 

“Senhor concede-me 
passar pelo mundo como 

um mar de chamas, tudo 

incendiando de amor por 

Te.” 

Em nome de nosso Jesus vos beijo 

com imenso carinho. 

Chiara vossa 

irmãzinha 
W. Gesù! 

 

Uma carta em três partes; 

Escrita em diferentes 
momentos. 

Duvida quanto ao ano... 

Referência ao Amor, a São 

Francisco e Santa Clara. 

Irmã Josefina e 

Irmã Fidente 

(p.115-119) 

14 de outubro 

de 1946 

Ave Maria, Mater Dei! 

Minhas irmãzinhas 

Maledictus homo qui 
confidit in homine! 

Amo-vos tanto, tanto. Chiara 

W Dio! 

Citações em latim. 

Chiara chama atenção das 

Freiras para Deus. Lembra que 
ela, Chiara, passará, morrerá, 

mas Deus permanece e é 

TUDO. 

A um grupo de 
jovens próximas 

(p.120-122) 

8 de dezembro 
de 1946 

À Imaculada, Rainha das 
virgens. 

Minhas irmãzinhas 

queridas entre todas 

No Coração Imaculado de Maria. Irmã Chiara Chiara fala sobre um encontro 
entre as jovens que tinham 

aderido ao Movimento. Diz 

que escreveram os nomes 
delas atrás de um quadro do 

Imaculado Coração de Maria 

(Chiara escreveu o nome das 

que estavam ausentes). Diz 
também que há três anos era 

ela sozinha que naquele ano já 

eram 40. 

A um grupo de 

jovens próximas 

(p.123-125) 

Natal de 1946 Ou a unidade ou a morte. 

Queridas irmãs, próximas 

e distantes! 

Tudo isso novamente desejo e peço 

por vocês. 

Chiara Chiara deseja votos de feliz 

Natal. Os organizadores do 

livro chamam atenção para o 

método do seu ensinamento: 
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deixar no coração do 

destinatário uma única palavra: 

“Sim”.  
Em vários trechos da carta ela 

fala sobre o “‘Sim’ vivíssimo, 

fortíssimo, totalitário à 
Vontade de Deus”. 

 

A um grupo de 

jovens próximas 
(p.126-128) 

1 de janeiro de 

1947 

Queridas irmãzinhas, 

próximas e distantes. 
Nestes dias chegaram 

tantas cartinhas que não 

sei como responder a 
todas. Devagarzinho farei 

o meu dever, porque vos 

amo a todas, uma a uma 

[...] 

[...] onde todos esperamos para estar 

toda eternidade juntos a ver, 
contemplar e amar Jesus, único 

vínculo que nos faz próximas e 

distantes. 
 

 

 

 

Chiara Chiara fala sobre a ideia da 

unidade, baseando-se na 
oração universal de Jesus: Que 

todos sejam um. 

Irmã Josefina e 

Irmã Fidente (?) 

(p.129-132) 

5 de janeiro de 

1947 

Vigília da Epifania, o 

Nome Santo de Jesus. 

Queridas irmãzinhas, 
Em muitos momentos 

quis responder às vossas 

cartinhas pessoalmente, 

mas na realidade me 
faltou o tempo. 

Vivam o momento presente e no 

presente, amem de serem como Ele. 

Sentirei cada jugo suave e cada fardo 
leve. 

Chiara Dúvida quanto às destinatárias 

da carta. 

 

Padre Raffaele 

Massimei, ofm 
conv. 

(p.134-136) 

Assis 6 de 

agosto de 1947 

Transfiguração 1947 

Revmo. Padre, 
Respondo imediatamente 

ao telegrama 

 

Abençoe-me como sua filha. 

Permaneço a Assis até o dia 13. 
Rezarei muito aos nossos dois santos. 

Tudo pela unidade. 

“Mater unitatis ora pro noi!”.   

Chiara Dentre outras coisas, Chiara 

diz estar certa que Deus a 
escolheu para esse trabalho 

porque ela O conhece e 

conhece Suas palavras. 

Carmelina e 
amigas 

(p.138) 

Fiera di 
Primiero, 6 de 

setembro de 

1947 

“Façam tudo aquilo que 
Ele vos disser!” (Jo 2,5) 

Querida Carmelina e 

amigas, daqui a alguns 
dias nos conheceremos 

Vos saúdo uma a uma junto a todas 
as almas que partilham conosco lutas 

e ideais. 

Perdoem-me o lápis, estou nas 
montanhas. 

Irmã Chiara Essas jovens são de Anagni 
(próximo a Roma) e nessa 

carta Chiara ainda não as 

conhecia pessoalmente. 
Chiara pede desculpas por ter 
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também pessoalmente. escrito a lápis. 

Citação de versículo do 

Evangelho. 

Irene Maragliani e 

amigas.  

(p. 139-140) 

Fiera di 

Primiero, 6 de 

setembro de 

1947 

“Façam tudo aquilo que 

Ele vos disser!” (Jo 2,5 

Querida Irene e amigas, 

faz tanto tempo que não 
nos vemos [...] 

Ver-nos-emos breve em Assis. 

Perdoem-me o lápis, estou nas 

montanhas. 

Irmã Chiara Essas jovens são de Anzio 

(próximo a Roma) 

Chiara as tinha conhecido em 

uma visita anterior.  
Citação do Evangelho. 

A um grupo de 

jovens e adultas 
(p.141-143) 

6 de novembro 

de 1947 

“Quem permanece em 

mim e eu Nele, este 
portará frutos grandes” 

(Jo 15,5). 

Queridas irmãzinhas, após 

o meu retorno do Lazio, 
lembro de vocês todas e a 

cada uma, amo como a 

mim mesma: jovens e 
adultas. [...] 

Todas as irmãs daqui conhecidas e 

desconhecidas vos saúdam, estão 
unidas a vocês e lhes desejam tudo 

que Deus deseja a vocês. 

No Coração Imaculado de Maria.  

Chiara Viagens de Chiara 

Padre Bonaventura 

da Malé, ofm cap. 

(p.144-147) 

13 de março 

de 1948 

“Vigiai e orai para não 

caíres em tentação” (Mt 

26,41) 
Irmão querido em Jesus 

[...] 

Boa Páscoa irmão, a você e a todas 

as almas a você unidas em Jesus! 

Ressurgir: amor. 
Reze por mim. 

Em Jesus, irmã 

Chiara 

Citação de versículo do 

Evangelho. 

Referência a diferentes frases 
do Evangelho (Palavra de 

Vida) 

Padre Bonaventura 
da Malé, ofm cap. 

(p.148-150) 

30 de março 
de 1948 

“Meu Deus, meu Deus, 
por que me abandonaste”? 

(Mt 27,46) 

Irmão querido em Jesus 

[...] 

[...] A Jesus falta Deus. Para consolá-
lo prometamos doar-lhe sempre a 

presença de Jesus entre nós. “Onde 

dois ou mais... eu estarei no meio 

deles” (Mt 18,20). 
E Jesus consolará Jesus que grita. 

Meu Jesus! Nosso Jesus!  

Chiara de Jesus 
Abandonado 

Essa carta parece confirmar a 
análise da capa do livro o 

verde da presença de Jesus no 

meio como remédio para a 

escuridão, para a ausência da 
luz para o “Jesus 

Abandonado”. 

Às jovens que 
entraram na 

comunidade dos 

“focolares” 

(p.152-154) 

Trento, abril 
de 1948 

Queridas todas do 
focolare internas e 

externas 

Levai a unidade a todos os ambientes 
e que Deus vos ilumine. 

*** Aparentemente já era clara a 
distinção entre Ordem Terceira 

e Focolares. 

Chiara não estava bem de 

saúde e deu algumas 
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orientações para aquelas 

moças que já estavam há mais 

tempo com ela. Talvez os três 
asteriscos signifiquem um 

anonimato por conta das 

perseguições quanto a nova 
doutrina que ela estava 

pregando, ou lembravam os 

três cravos vermelhos. 

Padre Valeriano 
Valeriani, ofm 

conv. E outros 

frades de Assis 
(p.155-158) 

Trento, 1 de 
abril de 1948 

“Vigiai e orai para não 
caíres em tentação” (Mt 

26,41) 

Queridos irmãos em 
Jesus, só agora posso 

escrever a vocês [...] 

Agora vos deixo! Uma infinidade de 
almas espera uma palavra, uma 

ajuda, um conforto. Corramos a 

todos. Levantemos todos. Amemos 
todos. Que Deus vos queime em seu 

Amor. 

Irmã Chiara Chiara dá instruções sobre 
como fazer; dá a entender que 

precisa escrever para outras 

pessoas. 

Padre Raffaele 

Massimei, ofm 
conv. 

(p.159-162) 

Trento, 23 de 

abril de 1948 

“Vigilate et orate ut non 

intretis in tentationem” 
(Mt 26,41) 

Padre Massimei [...] 

[...] Hoje a saúde não está bem, mas 

também isso é Jesus Crucificado. 
Viva! 

Até outro dia. Abençoe-me 

Saudações a todos. 

Chiara Chiara continua seus escritos 

doutrinários. 

A um grupo de 
religiosos 

(p.163-165) 

29 de abril de 
1948 

Ave Maria! 
Ut omnes unum sint (Jo 

17,21) 

Queridos irmãos em Jesus 
[...] 

Que Deus nos abençoe e nos ajude a 
trabalhar pelo seu desígnio de Amor. 

S.C. Chiara continua seus escritos 
doutrinários. 

Padre Raffaele 

Massimei, ofm 

conv. 
(p.166-168) 

Trento, 10 de 

maio de 1948 

“Buscai as coisas do alto. 

Pensai nas coisas do alto, 

não as da terra” (Col 3,1). 
Revmo. Padre, respondo 

imediatamente a sua carta 

[...] 

Tudo se pode se tudo se pede a si e 

aos outros. É preciso amar como 

amemos a nós e dar forças como a 
nós. Esperemos tudo! Verás... 

Abençoe-me Chiara continua seus escritos 

doutrinários e sem 

identificação. 

Padre Bonaventura 

da Malé, ofm cap. 

(p.169-173) 

11 de maio de 

1948 

Ave Maria! 

Querido irmão em Jesus e 

no nosso Pai Salvador, 

Também eu não sei aquilo 

São Francisco não estará contente até 

que você não o reviva e não o faça 

reviver nos seus irmãos. Comece. 

Conseguirá! Saudações e votos de 

S.C. Chiara continua seus escritos 

doutrinários 
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que lhe escreverei [...] unidade a todos os irmãos e irmãs. 

Pedimos unânimes a sua benção e 

queremos de você uma Suíça 
incendiada de amor.  

Padre Raffaele 

Massimei, ofm 

conv. 
(p.174-177) 

Trento, 15 de 

junho de 1948 

“Buscai as coisas do 

alto”. (Col 3,1) 

Padre Massimei, obrigada 
pelo seu cartão [...] 

[...] Jesus, louco de amor por mim: 

como te vejo, como te amo! Pegue 

estas almas que sinto tão próximas! 
Consuma-as em te! Daí o impulso do 

amor infinito! A Mãe o deseja. 

Chiara Chiara faz quase uma oração 

Chiara fala sobre o período de 

provações que tem vivido, 
sobre quanto tem sofrido com 

as calúnias e desaprovações de 

suas ideias. E fala sobre Jesus 
Abandonado. 

A todos os 

membros do 

Movimento 
nascente 

(p.179-181) 

Julho de 1948 

 

“...et sine sanguinis 

effusione, non fit remissio 

(Hb 9,22) 
Irmãos e irmãs na 

unidade. Mês de julho, o 

mês do Sangue de Jesus 
[...] 

“Amai-vos uns aos outros. Como eu 

vos tenho amado, assim também vós 

deveis amar-vos uns aos outros. 
Nisto todos conhecerão que sois 

meus discípulos, se vos amardes uns 

aos outros.” (Jo 13,34-35) 
 

Caridade-

Unidade 

Caridade-Unidade é o nome de 

um suplemento do jornal 

católico “O amigo Seráfico”. 
Abaixo da carta Chiara escreve 

um bilhete para um Padre, 

possivelmente o responsável 
pelo impresso. Presumo que o 

texto da carta era para 

publicação no suplemento e 
seria o início das publicações 

da Palavra de Vida.  

A uma destinatária 

desconhecida 
(p.182-184) 

16 de Julho de 

1948 

A Unidade “Maria” 

Caríssima, te mando um 
pequeno relatório de tudo 

que disse hoje à Unidade 

”Maria” [...] 

Uma notícia boa: lemos num jornal 

que um Padre Beda tem o nosso 
mesmo Ideal e gostaria de difundi-lo. 

A unidade de todos os católicos seria 

para ele a única solução dos atuais 
tempos cheios de dificuldades. Deo 

gratias! 

Chiara Unidade ”Maria” era como ela 

chamava o grupo das 
focolarinas que estavam mais 

próximas a ela. 

Chiara utilizava várias vezes o 
latim. 

A uma religiosa 

(p.185-187) 

17 de agosto 

de 1948 

Tive grande alegria em 

receber sua cartinha [...] 

Qual o maior amor? No infinito amor 

de Deus te deixo e invoco a Mãe do 
céu para que ilumine você. 

*** Chiara fala sobre a prática de 

viver a Palavra de Vida. 

Padre Bonaventura 

da Malé, ofm cap. 

(p.188-190) 

Ortisei – 

Roncadizza, 

(Alto Adige) 2 

“Ave Maria” “Ut omnes 

unum sint” 

Padre Bonaventura, [...] 

Abençoe-me 

Por favor, continue rezando por 

nossa viagem a Roma. 

Silvia L. 

W Gesù! 

Na verdade são duas cartas em 

uma. A primeira parte foi 

escrita no dia 2 e a segunda no 
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de setembro de 

1948 

 dia 3 de setembro. 

Carmelina de 
Anagni 

(p.191-193) 

5 de setembro 
de 1948 

“Ut omnes unum sint” 
Querida Carmelina, 

respondo à tua e às tão 

lindas cartinhas [...] 

Jesus nos ama. Amemo-Lo com 
fatos, sacrifícios, humilhações, fé e 

unidade! 

Chiara Esta é uma ex-aluna de 
Castello. 

Padre Bonaventura 
da Malé, ofm cap 

(p.194-198) 

Ortisei, 8 de 
setembro de 

1948 

“Ut omnes unum sint”  
Ver. Padre Bonaventura, 

irmão querido em Jesus. 

[...] 

Abençoe-me Irmã Chiara Chiara está respondendo a uma 
carta do Padre. 

Padre Raffaele 

Massimei, ofm 

conv. 

(p.199-201) 

Trento, 23 de 

outubro de 

1948 

“Quem quiser vim após 

mim, renuncie a si 

mesmo, tome sua cruz e 

me siga”. (Mt 16,24) 
Padre Massimei, [...] 

Abençoe-me Irmã Chiara Chiara dá várias informações 

ao Padre. 

 

 

A um grupo de 

Anagni 
(p.202-205) 

Trento, 4 de 

novembro de 
1948 

Queridas irmãs de 

Anagni, é presente em 
nosso coração a 

recordação de vocês 

conosco aqui em Trento 

[...] 

[...] Isto é amor de Deus. Chiara Anagni fica na região do Lázio 

em Roma. 

Padre Bonaventura 

da Malé, ofm cap. 

(p.206-209) 

Trento, 27 de 

dezembro de 

1948 

“Que todos sejam Um!” 

Padre Bonaventura, 

verdadeiramente grande, 

grande grande é o Senhor! 
[...] 

Que 1949 seja rico de benção para 

toda Unidade. Os irmãos e irmãs de 

Trento, saúdam com alegria o novo 

Reino da Unidade 

Irmã Chiara A carta tem 4 páginas e ela diz 

que não tinha tempo para 

escrever como gostaria... 

Chiara diz também como 
última observação que estão 

em contato com o Frade 

Girolamo. 

A quatro religiosos 

(p.210-212) 

17 de fevereiro 

de 1949 

“Que todos sejam Um!” 

Nossos irmãos na unidade 

em Jesus nosso tudo! 

Nós, com vocês, acreditamos no 

Amor. 

Por toda Unidade. 

S.C. Ela escreve em dois momentos 

diferentes, começa dia 17 e 

termina dia 18. 

A um grupo da 
Sardenha 

(p.213-216) 

Roma, 4 de 
maio de 1949 

“Bem aventurados os que 
choram porque serão 

consolados” (Mt 5,4) 

Queridos irmãos e irmãs 

Rezemos uns pelos outros sempre. Jesus entre nós No inicio da carta ela coloca 
uma observação pedindo que a 

carta seja lida por todos os 

irmãos e irmãs, religiosos e 
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em Jesus, eis-nos 

novamente na capital, 

centro e coração do 
catolicismo. 

laicos. Na carta, fala sobre as 

atividades e visitas que está 

realizando em Roma e diz que 
logo, logo Jesus levará o Seu 

Ideal para outros países da 

Europa, Américas, Índia.  

Padre Giovanni 
Pinesi 

(p.217-218) 

Roma, 26 de 
junho de 1949 

Revmo. Padre Giovanni 
irmão querido em Jesus. 

Recebemos com grande 

alegria sua cartinha com 
as assinaturas de outras 

almas [...] 

Toda a comunidade de Roma lhe 
saúda. 

Irmã Chiara  

A comunidade de 

Roma 
(p.219-222) 

Fim de junho 

de 1949 

Queridos irmãos e irmãs 

na unidade 

Escrevam-nos! Nosso endereço em 

Trento é: Piazza Cappuccini, 2 – 
Trento. Nós lhes responderemos. 

Jesus entre nós será nosso único guia, 

único mestre, único pai, não faltará a 
ninguém. Por Ele acreditamos em 

vocês e vocês podem confiar em nós. 

Chiara, Giosi, 

Graziella, Livio. 

Chiara está retornando a 

Trento com as outras 
focolarinas e escreve aos 

membros da comunidade de 

Roma 

Quadro elaborado pela autora. Fonte: LUBICH, Chiara.  Lettere dei primi tempi (1943-1949): alle origini di uma nuova spiritualità. Roma: Città Nuova, 2010. 
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APÊNDICE E 

 

Quadro 3: Análise do livro  “A vida uma viagem...” 

TÍTULO/ 

LOCAL/ 

DATA E 

PÁGINA 

SAUDAÇÃO 

INICIAL 

PALAVRA DE 

VIDA/ 

LIVROS E OU 

LEITURAS 

CITADAS 

NARRATIVA: 

MENSAGEM 

PRINCIPAL 

PETIÇÃO: 

PEDAGOGIA DE 

CHIARA 

SAUDAÇÃO 

FINAL 

 

TEMAS 

RECORRENTES E 

OUTRAS 

OBSERVAÇÕES 

1 
A Santa Viagem 

 

Rocca di Papa  

 
3/9/81 

 

(p.11-12) 

Caros amigos, o 
motivo que me 

leva a dirigir-me 

a vocês é o 

desejo de 
avaliarmos 

juntos a que 

ponto estamos 
em relação à 

nossa 

santificação. 

 “Bem-
aventurado o 

homem que põe 

a sua confiança 

em ti e decide 
no seu coração 

a santa viagem” 

(Salmo 84, 5). 
 

“A Santa Viagem”. De 
que viagem fala a 

Escritura? Certamente 

da caminhada do 

homem em direção a 
Deus, em direção ao 

céu. A viagem, 

portanto, da própria 
santificação, que nos 

abre o paraíso. 

Esta decisão de iniciar 

a Santa Viagem nós 
todos a tomamos 

quando aderimos à 

nossa vocação: ser 
focolarinos. De fato, 

para nós, enquanto 

consagrados, aspirar à 
perfeição é um 

empenho mais 

obrigatório do que 

para os outros.  

E agora? Será que 
também neste 

momento, estamos 

verdadeiramente 

encaminhados na Santa 
Viagem? 

Hoje é o 246º dia 

contado a partir do 
início do ano de 1981 

[...] o 246º dia! 

Paremos um pouco e 

façamos um breve 
exame, sozinhos, diante 

de Deus, apenas para 

dar-Lhe glória. Quais 
foram os resultados? 

Será que melhoramos, 

por exemplo, no fazer a 
vontade de Deus? No 

amor, no amor 

recíproco? Na renúncia 

a nós mesmos? Nas 
mortificações? Em 

suma, no amor a Jesus 

Abandonado? Se a 
resposta é sim, 

E, então, avante! 
Queremos muito 

saborear, juntos a 

bem aventurança 

da Santa Viagem! 

Chiara conta os dias 
do ano, questiona, 

manda pensar, 

encoraja e como boa 

professora fala de 
respostas afirmativas e 

negativas. 

Faz perguntas, dá 
respostas e possibilita 

que o destinatário faça 

um exame de 

consciência. 
 

Essa mensagem foi 

mediada por uma carta 
que Chiara havia 

recebido de uma 

focolarina com a 
citação do livro dos 

salmos. Ela parece ter 

aprendido uma lição 

com a frase que era 
nova para ela e logo 

passou adiante, 

ensinou a todos. 
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agradeçamos a Deus e 

sigamos adiante. Se for 

não, agradeçamos-Lhe 
por ainda termos a vida 

para recomeçar. 

2 

Declarar guerra 
à nossa vontade 

 

Ottmaring 
(Alemanha) 

 

17/9/81 
 

(p.13) 

Caros amigos, 

estamos, 
portanto 

encaminhados 

na Santa 
Viagem. Talvez 

vocês queiram 

saber qual é o 
leitmotiv desses 

dias. 

Não faz 

referência a 
nenhuma leitura 

ou citação 

bíblica. 

Pois bem, é este: 

Declarar guerra à 
nossa vontade, visto 

que para caminhar 

nesta Santa Viagem é 
necessário fazer a 

vontade de Deus. 

Assim sendo, estamos 
todos juntos, vivendo 

o nosso momento 

presente, procurando 

sacrificar a nossa 
vontade para 

assumirmos 

plenamente a vontade 
de Deus. 

Faltam agora, pensem 

bem, apenas cento e 
cinco dias para 

terminar este ano de 

graça pela tensão em 
comum a santidade. 

Estes são, portanto, os 

meus votos: que 
consigamos todos 

santificarmo-nos; que 

possamos apresentar a 

nossa santidade a 
Nossa Senhora pelas 

mãos do Anjo da 

guarda. 

É, pois; com esta 

perspectiva e com 
estes propósitos 

que convido vocês 

para o próximo 
“collegamento”. 

Neste Collegamento 

Chiara fala de outro 
país.  

Novamente fala sobre 

a santificação, Santa 
Viagem e a vontade de 

Deus, contagem 

regressiva. 
Nas cartas individuais 

Chiara já escrevia 

sobre a santificação, 

mas nas mensagens do 
collegamento adquire 

uma dimensão maior, 

de santificação 
coletiva. 

Leitmotiv = fio 

condutor. 

3 
Palavra de 

ordem: cortar 

 
Rocca di Papa  

 

1/10/81 
 

(p.14-15) 

Caros amigos, 
agora estamos 

correndo. 

Faltam apenas 
três meses para 

o fim do ano. N. 

Sª. nos conduziu 
– para satisfazer 

o nosso desejo 

de santidade – 

pelo caminho da 
ascética cristã. 

Evangelho de 
Mateus 

Nós sabemos que 
quem ama o próximo 

perfeitamente (e é este 

o nosso caminho) já 
está morto para si 

mesmo. Mas Jesus 

sabia que na vida nem 
sempre temos, por 

exemplo, próximos 

para amar. É por este 

motivo que Ele fala de 
renúncia e de maneira 

O que Ele quer dizer 
com isso? Quer afirmar 

com vigor a 

necessidade de 
livrarmo-nos de tudo 

aquilo que for 

obstáculo para a 
comunhão com Ele. É 

um convite para que 

nós evitemos, não 

apenas o mal, mas 
também que anulemos 

Qual a palavra de 
ordem para estes 

quinze dias? 

Cortar. Se algo nos 
impede de amar a 

Deus, de fazer a 

sua vontade, que 
seja destruído. 

Chiara explica a 
passagem do 

Evangelho dá 

instruções sobre o que 
precisa ser feito. Usa a 

didática, a autoridade 

de mestre. 
Mais uma vez fala 

sobre a Vontade de 

Deus e o amor a Deus. 

Enfatiza a corrida, o 
movimento, a ação. 
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às vezes muito forte. 

Nestes dias, 

impressionei-me com 
estas suas palavras: 

“Se a tua mão e o teu 

pé te escandaliza, 
corta-os e atira-os para 

longe de ti. [...] E, se o 

teu olho te 

escandaliza, arranca-o 
e tira-o para longe de 

ti...” (Mt 18,8-9). 

todos os laços que não 

sejam relacionados 

com Ele. 
É assim, portanto que 

retorna a ideia de 

cortar, bombardear, 
renunciar, liquidar, 

fazer guerra a tudo 

aquilo que não seja Ele, 

que não seja a sua 
vontade no momento 

presente. Não há outra 

forma de viver. Jesus 
Abandonado que se 

esconde atrás destes 

cortes, destas perdas, 
será o nosso único 

amor. 

 

Semelhante aos santos, 

Chiara incentiva a 
santificação. 

4 

Anistia 
completa. 

Acender fogos 

de amor por 
toda a parte 

 

 

Rocca di Papa  
 

15/10/81 

 
(p.16-18) 

Caros amigos é 

isto que quero 
enfatizar hoje 

para todos 

vocês: a 
unidade. A 

unidade deve 

triunfar: a 

unidade com 
Deus, a unidade 

entre todos os 

homens. 

Perdoar setenta 

vezes sete (Mt 
18,22). 

 

Evangelho de 
Mateus 

 

1 Carta de São 

Paulo aos 
Coríntios 9,19-

23 

“Fazer-se 
qualquer coisa 

para com todos 

– fazer-se um 

com todos para 
ganhar a Cristo 

De que forma? 

Amando todos com 
aquele amor de 

misericórdia que era 

característico nos 
primeiros tempos do 

Movimento, quando 

nos decidimos a ver, a 

cada manhã e durante 
o dia inteiro, o 

próximo que 

encontrássemos na 
família, na escola, no 

trabalho, em qualquer 

lugar; vê-lo novo, 

novíssimo, sem 
recordar, de nenhuma 

Mas e agora? 

Construir, por toda 
parte, células de 

unidade: na própria 

família, no bairro, com 
aqueles com quem se 

joga ou se estuda ou se 

trabalha; com todos, o 

quanto for possível, 
acender esta chama por 

toda a parte. É nisto 

que devemos 
concentrar o maior 

esforço, porque amar 

desta maneira, até obter 

este resultado, exige 
sacrifícios, 

Hoje levem 

somente este 
pensamento e 

durante estes 

quinze dias 
vivamos assim: 

tornarmo-nos “um” 

com os outros para 

acender 
verdadeiras 

fogueiras de amor 

sobrenatural por 
todo o mundo. 

Fazer-se um 

Chiara questiona. Ela 
formula a pergunta e 

dá a resposta, orienta e 

fala sobre a unidade. 
A proposta de 

construir células de 

unidade consiste em 

proporcionar nos 
espaços onde aquelas 

pessoas vivem, a 

disseminação do 
Evangelho de tal modo 

que surjam  outros que 

comunguem com os 

mesmos ideais, com a 
mesma espiritualidade. 
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o maior número 

possível.” 

maneira, das suas 

pequenas 

imperfeições, dos seus 
defeitos, cobrindo 

tudo, tudo com o 

amor. [...] Pois bem, se 
nós nos fizermos um 

com o próximo 

facilitados por este 

perdão, poderemos 
passar o nosso Ideal 

para os outros. E 

quando já tivermos 
conseguido isso, 

poderemos estabelecer 

a presença de Jesus 
Ressuscitado, de Jesus 

que prometeu estar 

sempre conosco. 

mortificações, 

renúncias, perdas, 

exige o 
bombardeamento 

contínuo da nossa 

vontade para fazermos 
a do próximo. 

A nova orientação que 

devemos dar ao nosso 

Movimento no mundo 
é exatamente esta: 

acender estas chamas, 

fazer com que “Jesus 
no meio” viva em todo 

lugar. Se Ele está 

presente, se com a Sua 
graça trabalhamos para 

dar-Lhe vida, Ele fará 

com que floresçam 

também no nosso 
coração, as mais belas 

virtudes. 

5 
Abraçar as dores 

pessoais para 

estar prontos 

para amar 
 

 

Roma  
 

5/11/81 

 

(p.19-20) 

Caros amigos, 
Faltam 

cinquenta e seis 

dias para o fim 

do ano, este ano 
maravilhoso 

para nós, que 

viu a partida 
decidida de 

muitos 

muitíssimos até 

sem vacilações 
ou perplexidade, 

Bem-
aventurados os 

aflitos, porque 

serão 

consolados (Mt 
5,5). 

 

Evangelho de 
Mateus 

 

Eles nos oferecem a 
possibilidade de 

recuperar o terreno 

que porventura 

tivermos perdido. 
Portanto, queremos 

fazer-nos santos, mas 

todos juntos. 
Qual será a meta que 

deveremos alcançar 

até o próximo 

collegamento? Vocês 
já sabem: o nosso 

Da seguinte forma: 
vivendo muito bem, dia 

após dia, a Palavra 

como uma ajuda para 

atuar a unidade. Em 
resumo, viver a Palavra 

em função da unidade.  

Explicando melhor: 
devemos nos revestir 

dessa bem-

aventurança; devemos 

experimentar esta 
consolação. [...] Se 

Simplificando: 
devemos abraçar 

bem as dores 

pessoais para 

estarmos prontos a 
amar os próximos. 

Eis o caminho que 

nos propomos, 
todos juntos, para 

os próximos quinze 

dias. 

Portanto, coragem 
e avante! 

Mais uma vez Chiara 
usa a matemática, 

explica, encoraja, fala 

de fazer avaliação. 

Os termos recorrentes 
são: unidade; fazer-se 

um; santa viagem; 

Santificar-se juntos. 
 

Chiara faz a pergunta, 

dá a resposta, faz a 

revisão e fala em 
avaliação. Usa vários 
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para a Santa 

Viagem. No 

final do ano 
faremos uma 

avaliação e 

veremos o 
quanto 

progredimos, 

com a ajuda de 

Deus e para Sua 
Glória. 

Enquanto isso, 

porém, devemos 
considerar 

preciosos esses 

dias que ainda 
nos restam, se 

Deus nos 

conceder! 

Ideal, a vontade de 

Deus em relação a nós 

e que está sempre 
particularmente 

enfatizada neste novo 

ano que já iniciamos, é 
a unidade. Ao mesmo 

tempo, a cada mês é 

proposta uma Palavra 

de Vida, tirada da 
liturgia, para ser vivida 

em profundidade. 

Como poderemos 
viver a Unidade e, ao 

mesmo tempo, a nova 

Palavra? 

assim o fizermos, a dor 

se transformará em 

alegria, em paz, em 
consolação. E estando 

na paz, nós poderemos 

amar todos aqueles 
com quem 

encontrarmos, nos 

sentiremos livres e 

aptos a fazermo-nos 
um com ele e 

viveremos, portanto, a 

unidade. 
No final do ano 

faremos uma avaliação 

e veremos o quanto 
progredimos, com a 

ajuda de Deus e para a 

Sua Glória. 

 
 

termos do ambiente 

escolar. 

6 

Reparar para 
amar melhor 

 

Rocca di Papa  

 
19/11/81 

 

(p.21-22) 
 

Caros amigos, 

Estamos, ainda 
por alguns dias 

no mês de 

novembro, 

portanto temos 
ainda cerca de 

dez dias para 

viver bem e em 
profundidade, a 

Palavra de Vida, 

desfrutando, 

para a glória de 
Deus e para a 

Bem-

aventurados os 
aflitos, porque 

serão 

consolados (Mt 

5,5). 
 

Evangelho de 

Mateus 

 

Como vocês sabem, a 

Palavra de Deus não é 
como as palavras 

humanas. Nela está 

uma das presenças de 

Deus, do Verbo, que é 
a Palavra pronunciada 

desde a eternidade 

pelo Pai. Assim sendo, 
nutrindo-nos da 

Palavra nutrimo-nos 

de Deus, de luz para 

iluminarmos também 
aos outros, e de amor 

E então? 

Eu direi o que fazer. 
Para viver bem a 

Palavra de Vida, todas 

as vezes que 

constatarmos ter errado 
em alguma coisa, 

procuremos fazer 

alguma penitência para 
reparar o bem não 

praticado. Por 

exemplo: tivemos 

algum atrito com o 
próximo? Nós o 

Concluindo e 

resumindo: reparar 
para poder amar 

melhor. 

Chiara retoma a 

Palavra de Vida do 
mês anterior, fala de 

santificação individual 

e coletiva. Novamente 

fala sobre a Santa 
Viagem. Diz o que se 

deve fazer, dar 

exemplos e instruções. 
Diz que primeiro fez a 

experiência. Faz um 

resumo na conclusão. 

 
Chiara parte da 
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nossa 

santificação, 

tanto individual 
quanto coletiva, 

de todo o seu 

riquíssimo e 
divino conteúdo.   

que aquece o nosso 

coração e pode 

inflamar os irmãos. 
 

Como devemos viver a 

Palavra nestes dias? 
Penso que se são bem-

aventurados os aflitos 

que se submetem à dor 

que não procuram, 
mas que chegam 

assim, de fora, são 

também bem-
aventurados – e talvez 

muito mais – aqueles 

que a procuram por 
amor a Deus, para 

seguir Jesus, para 

caminhar mais rápido 

na Santa Viagem. [...] 
 

ferimos ou nós o 

julgamos mal? 

Procuremos remediar o 
erro duplicando a 

delicadeza, falando 

bem do próximo, 
defendendo-o se 

necessário, esquecendo 

completamente as 

eventuais ofensas, 
como se nada tivesse 

acontecido. 

Outro exemplo: 
comemos sem pensar 

em refrear a gula? Na 

refeição seguinte 
ofereçamos a Jesus 

uma mortificação 

adequada. E assim por 

diante. Existem mil 
modos de reparar um 

erro. 

Também eu 
experimentei fazer isso. 

E asseguro a vocês que 

surge na alma certa 
paz, certa alegria. 

experiência. Repara o 

erro = experiência do 

aluno na década de 30 
do século XX. 

 

Conclui com um 
resumo, tem a 

preocupação em fazer-

se entender. 

 
Sugere um tipo 

diferente de 

penitência. 

7 

Campeões da 

Unidade 
 

Rocca di Papa  

 

3/12/81 
 

Caros amigos 

Eis que estamos 

no último mês 
do ano. Através 

de cartas, das 

comunicações e 

dos telegramas 
que vocês me 

Eu sou a serva 

do Senhor; 

faça-se em mim 
segundo a tua 

palavra! (Lc 

1,38) 

 
 

O que dizer-lhes hoje? 

[...] nestes dias, vi pela 

televisão, atletas, 
muito jovens, [...] que 

se exibiam em 

maravilhosos 

exercícios de ginástica 
olímpica. [...] Que 

Mas vocês sabem 

quanto treinamento foi 

necessário para essas 
jovens? Vocês sabem 

que dia após dia, hora 

após hora, elas repetem 

os mesmos exercícios, 
sem nunca se 

Coragem e para 

frente! Treinemos 

sem perder 
minutos preciosos! 

O que nos aguarda, 

não é uma medalha 

de ouro, mas o 
Paraíso, e, em 

Chiara fala da 

reciprocidade na 

comunicação, através 
das cartas e telegramas 

recebidos. Ela dialoga, 

com os destinatários 

questiona: o que dizer-
lhes hoje? Que Palavra 
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(p.23-24) 

 

enviaram soube 

que alguns, que 

ainda não 
tinham se 

decidido pela 

Santa Viagem, 
embarcaram 

decididamente 

“no trem”, 

prontos para 
viajar com todos 

os outros aos 

quais chega este 
Collegamento 

Evangelho de 

Lucas 

 
São Francisco 

de Sales disse 

que não existe 
índole tão boa 

que, de tanto 

repetir atos 

viciosos não 
possa adquirir o 

vício. E então, 

pode-se pensar 
que não existe 

índole tão 

perversa que à 
força de atos 

virtuosos não 

possa 

conquistar a 
virtude. 

 

perfeição! Quanta 

harmonia e quanta 

graça! [...] Enquanto 
as admirava, senti 

várias vezes dentro de 

mim, um convite 
urgente (talvez do 

Espírito Santo). Era 

como se alguém me 

dissesse: você 
também, e vocês 

todos, também devem 

tornar-se campeões do 
mundo. Mas campeões 

em que? No amor a 

Deus. 

renderem? Você 

também, e vocês todos, 

também, devem fazer o 
mesmo. Quando? No 

momento presente. 

Sempre, sem parar 
jamais. Fazendo assim, 

eis que um desejo 

enorme nasceu dentro 

do meu coração: o de 
trabalhar, momento a 

momento, para atingir a 

perfeição. 
Portanto, coragem! Se 

treinarmos, nós nos 

tornaremos campeões 
do mundo no amor a 

Deus. 

Que Palavra disse Deus 

ao nosso Movimento? 
Nós sabemos: Unidade. 

Assim sendo, devemos 

nos tronar campeões da 
unidade com Deus, 

com a sua vontade no 

momento presente, e 
campeões da unidade 

com o próximo. 

consequência, 

através da 

Comunhão dos 
Santos, tantas 

graças para todos 

os nossos irmãos. 

disse Deus ao 

Movimento? 

Em vários momentos 
encoraja, 

particularmente e 

como grupo. Chiara 
fala das inspirações do 

Espírito Santo e do 

que sente como dito 

por Deus. Tem postura 
disciplinar e sugere 

exercícios. 

Dentre os termos 
recorrentes aparece a 

unidade, a Palavra, a 

Santa Viagem 
Chiara usa exemplos 

da atualidade para 

fundamentar seu 

carisma. 
Na introdução, Chiara, 

como no início de uma 

aula é como se 
perguntasse: qual a 

lição de hoje? 

8 

Que Jesus viva 
entre nós 

 

Tóquio 

17/12/81 
 

Caros amigos 

Dentro de 
poucos dias 

chegará o Natal. 

E antes que nos 

comuniquemos 
novamente, se 

Eu sou a serva 

do Senhor; 
faça-se em mim 

segundo a tua 

palavra! (Lc 

1,38) 
 

Como vocês sabem, O 

natal nos recorda um 
ponto essencial da 

nossa espiritualidade 

uma norma 

fundamental do nosso 
modo característico de 

E então? Então, penso 

que o caminho justo 
para nós seja 

exatamente este: 

estabelecer e 

restabelecer a sua 
presença entre nós com 

Finalmente, a 

todos, Feliz Natal! 
E não esqueçam 

que Jesus pode 

estar entre nós 

mesmo a distância. 
Mais uma vez 

Chiara fala de outro 

país. Mas continua 
questionando e dando 

diretrizes para que os 

membros do 

Movimento possam 
seguir. Dentre os 
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(p.25-26) concluirá o 

primeiro ano do 

nosso comum e 
decidido 

empenho pela 

santificação. 
 

 

Evangelho de 

Lucas 

 

viver. Porém, o que o 

Natal nos relembra 

mais do que um 
simples ponto, é mais 

do que uma norma: é 

uma realidade, é a 
grande realidade que 

todos nós somos 

chamados a oferecer 

ao mundo. É Jesus 
que, de certo modo, 

nasce e vive no meio 

de nós, se vivermos e 
renovarmos sempre o 

nosso amor recíproco. 

Fazer com que Jesus 
viva em nós é o nosso 

principal dever. É a 

razão fundamental do 

nosso Movimento. E é, 
talvez, por este motivo 

que, nestes dias, me 

passa pela mente, um 
pensamento que é 

também uma 

advertência: “não 
podes dar-te ao luxo 

de te fazeres santa, se 

o Santo não estiver 

entre nós. Não podes 
te iludir em te tornares 

perfeita, se o Perfeito 

não estiver entre nós”. 

aquele amor de serviço, 

de compreensão, de 

participação nos 
sofrimentos, nos 

fardos, nas angústias e 

nas alegrias dos nossos 
irmãos, com aquele 

amor que tudo cobre, 

tudo perdoa, típico do 

cristianismo. 
Assegurar-se de que 

através deste amor o 

Ressuscitado, que 
prometeu estar com a 

sua Igreja até o fim do 

mundo, esteja também 
entre nós. E sobre esta 

base, viver bem a cada 

momento, a vontade de 

Deus, de forma 
perfeita, com a mais 

radical renúncia à 

nossa vontade. 
Isso é o que devemos 

fazer nestes últimos 

quinze dias do ano, no 
qual a Palavra de Vida 

nos incita a fazer a 

Vontade de Deus, 

como Maria. Para nós, 
[...] a principal Vontade 

de Deus é a de fazer 

com que Jesus esteja 
vivo entre nós. Assim, 

nos aperfeiçoaremos 

saudações a todos! termos recorrentes 

aparecem: 

santificação; Vontade 
de Deus; Jesus em 

meio a nós. 
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verdadeiramente como 

campeões da unidade 

com os irmãos e com 
Deus. 

9 

A Vela Acesa 
 

Hong Kong 

 
7/1/1982 

 

(p. 27-28) 

Caros amigos 

Hoje, a minha 
saudação é de 

Hong Kong. 

1982 já 
começou. 

Completamos 

um ano de nossa 
“Santa Viagem”. 

Agradeçamos a 

Deus. 

Esperamos que 
tenha sido 

possível cantar o 

Te Deum pela 
diminuição dos 

pecados e pelo 

aumento dos 
atos de amor, 

graças à 

“Tensão para a 

Santidade” 
vivida durante o 

ano de 1981. 

Agora em 1982, 
devemos 

acelerar a nossa 

caminhada. 

Não faz 

referência a 
nenhuma leitura 

ou citação 

bíblica 

Nestes dias, o Extremo 

Oriente levou-nos a 
outros propósitos. 

Citando dois deles, o 

primeiro é tornarmo-
nos todos 

“locomotivas”. De fato 

muitos jovens 
desenham ou 

constroem um trem 

para representar a 

“Santa Viagem”. E 
muitas vezes colocam 

o meu nome na 

locomotiva. Porém só 
Deus sabe quem é que 

mais a impulsiona. 

Certamente é aquele 
que mais ama! 

Depois o segundo: em 

contato com os nossos 

irmãos budistas 
soubemos que um de 

seus símbolos é a vela 

apagada. Ela significa 
mortificação total, 

ausência completa de 

desejos. E eles são 

Seja como for, deste 

fato devemos colher 
um propósito: neste 

ano, nenhuma das 43 

mil pessoas
179

 que 
estão a caminho na 

“Santa Viagem” pode 

dar-se ao luxo de ser 
um simples vagão. 

Todos deverão ser 

locomotivas. Como? 

Levando conosco, 
nesta corrida em 

direção a Deus, pelo 

menos uma pessoa. 
Este é o primeiro 

propósito. 

Nós cristãos, ao 
contrário, temos a vela 

acesa. Jesus de fato, 

trouxe-nos a graça, a 

vida divina. Acendeu o 
fogo nos nossos 

corações. Com esse 

fogo podemos e 
devemos amar a Deus e 

ao próximo, realizando 

a vontade de Deus 

Portanto, nesses 

próximos quinze 
dias, locomotivas e 

velas acesas. 

Também neste 

Collegamento Chiara 
fala de outro país. 

Aparecem como 

termos recorrentes: 
santificação; Santa 

Viagem; Vontade de 

Deus; fazer-se um. 
O local de onde ela 

fala influencia em seus 

argumentos. 

Chiara cita 
locomotivas, velas, 

usa exemplos 

representativos, fala 
do desenho. 

Cita os budistas a 

maneira como são fiéis 
às suas práticas. 

                                                
179 Este era o número dos membros do Movimento que recebiam o “Collegamento”, naquela época. 
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dignos da nossa 

admiração pela 

maneira como 
colocam isso em 

prática. 

plenamente no 

momento presente e 

fazendo-nos um com o 
próximo. Deste modo 

morre também em nós 

aquilo que é terreno, 
apagam-se os desejos e 

as paixões. E eis então 

o segundo propósito: 

velas acesas! 

10 

Organizar-se 

“em cachos” 
 

Tagaytay 

(Filipinas) 

 
21/1/1982 

 

(p. 29-30) 
 

Organizar em 

cacho, significa 
um grupo de 

pessoas, com 

um responsável. 

Caros amigos 

No último 

“collegamento” 
decidimos, para 

este novo ano, 

não sermos 

como vagões 
nesta Santa 

Viagem, mas 

sim 
locomotivas, 

que conduzem 

os outros. E se 
assim fizermos, 

a nossa 

organização 

deverá ser em 
forma de cachos. 

Não faz 

referências a 

leituras nem a 
textos bíblicos, 

apenas à 

viagem à Ásia. 

Uma das alegrias que 

experimentei, nesta 

rápida passagem pela 
região asiática, foi 

constatar como aqui 

tudo se leva a sério e 

se coloca rapidamente 
em prática. Em Hong 

Kong, por exemplo, no 

final de um encontro 
inflamado, um gen 

dirige-se a uma de nós 

e diz: “Apresento-lhe 
o meu cacho” e mostra 

alguns jovens com 

quem compartilha o 

mesmo Ideal que ele 
segue, ama, serve, e 

para que possam se 

santificar juntos. Em 
seguida acrescenta: “E 

agora lhe apresento o 

meu responsável” e 

lhe mostra aquele que 
cuida dele. 

Queridos amigos, 

gostaria que todos nós 

pudéssemos dizer, o 
mais rápido possível, 

como aquele Gen; 

gostaria que todos nós 

pudéssemos nos 
apresentar uns aos 

outros daquela 

maneira. 
Principalmente diante 

de Deus, agora e no fim 

da vida.  
Desejaria que todos nós 

imitássemos também 

aquelas maravilhosas 

voluntárias de um 
núcleo de Manila [...] 

elas me saudaram, 

quando aqui cheguei, 
com um cartaz: no 

centro uma foto de um 

grupo, com seus rostos, 

belos luminosos, 
seguros, e ao redor 

Exatamente assim 

devemos fazer 

todos nós. Este é o 
empenho para os 

próximos quinze 

dias. Que Deus Pai 

não tenha 
necessidade de 

perguntar-nos: 

“Onde estão os 
teus irmãos?” 

Também neste 

Collegamento Chiara 

fala de outro país.  
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delas, as suas 

assinaturas, sob cada 

uma, um cacho 
diferente. 

11 

Sempre em 
frente! 

 

Melbourne 
 

2/2/1982 

 
(p. 31-32) 

Caros amigos 

Hoje lhes mando 
uma saudação 

da Austrália. 

Ainda estamos 
caminhando na 

“Santa Viagem” 

e não podemos 
parar e muito 

menos voltar 

para trás. Jesus 

disse: “Quem 
põe a mão no 

arado e olha 

para trás não é 
apto para o 

Reino de Deus 

(Lc 9,62)”. 

“Para os fracos, 

fiz-me fraco, 
[...]. Tornei-me 

tudo para todos, 

[...] a fim de 
ganhar o maior 

número 

possível”  
(1 Cor 9,22.19) 

 

 

 
 

Evangelho de 

Lucas 

 

Livro dos 

Salmos 

 

Carta de São 

Paulo aos 

Coríntios 

Este jovem continente, 

a Austrália, lembra-
nos isto com seu 

brasão, onde estão 

representados dois 
animais típicos da 

região, escolhidos 

propositalmente 
porque não sabem 

andar para trás: o 

canguru [...] e uma 

grande ave cujo nome 
é “emu”. (Também 

conhecida como o 

avestruz australiano). 
Nós também devemos 

caminhar sempre para 

frente, com coragem. 
E sabemos que, para 

caminhar, temos a 

Palavra de Vida. Ela é, 

como diz o salmo: 
“...lâmpada para os 

meus passos e luz para 

o meu caminho” (Sal 
118,105). 

[...] Jesus fez-se 

verdadeiramente fraco 

com os fracos. E assim 
iniciou o caminho para 

Nós somos chamados 

para participar da 
realização do “Ut 

Omens” e então, antes 

de tudo, devemos 
reavivar a nossa fé no 

sentido de que cada 

homem é chamado a 
unidade porque Deus 

ama a todos. E não 

arranjamos desculpas 

tais como: “Aquele ali 
nunca vai entender”, 

“Aquele outro é meu 

parente e eu o conheço 
bem, é apegado às 

coisas da terra”, Este 

aqui acredita no 
Espiritismo”, Aquele é 

de outra religião”, Este 

é muito velho para 

mudar”, etc. Não! 
Deixemos de lado 

todas estas desculpas! 

Deus ama a todos e a 
todos espera. O nosso 

único dever é amar a 

cada um, servir-lhe, 

fazendo-se um até o 
fim, exceto no pecado. 

E agora para 

concluir: qual é o 
esforço destes 15 

dias? Rever o 

nosso 
relacionamento 

com todos os 

próximos, fazer-
nos um com cada 

pessoa a fim de 

organizar bem a 

nossa batalha para 
a realização do “Ut 

Omnes” (Que 

todos sejam um). 

Também neste 

Collegamento Chiara 
fala de outro país. 

Aparecem como 

termos recorrentes: 
Santa Viagem, 

unidade, fazer-se um. 

 
Chiara utiliza 

exemplos práticos para 

explicar suas ideias. 

 
Ela utiliza os adjetivos 

do ambiente onde está 

para escrever: 
canguru, avestruz, 

cana de bambu. 

Fala do Brasão da 
Austrália - cultura 

 

Dá o exemplo dizendo 

que fez a experiência. 
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o “Ut Omnes”. 

Dobrou-se em nossa 

direção mas não se 
quebrou, exatamente 

como a cana de 

bambu, que nas 
Filipinas, por exemplo, 

é bastante utilizada 

porque se dobra mas 

não se quebra. 

Jesus vai conquistá-lo, 

se não for agora, daqui 

a dez, vinte ou trinta 
anos. Esta é a minha 

experiência. 

12 

Ampliar o 

círculo 
 

Rocca di Papa  

 

18/2/82 
 

(p.33-34) 

Caros amigos 

Eis hoje, mais 

alguns 
pensamentos 

para encorajar-

nos 

reciprocamente 
na “Santa 

Viagem” que 

iniciamos todos 
juntos, isto é, no 

caminho em 

direção à nossa 
santificação 

coletiva, com a 

ajuda da graça 

de Deus e 
somente para a 

sua glória! 

“Para os fracos, 

fiz-me fraco, 

[...]. Tornei-me 
tudo para todos, 

[...] a fim de 

ganhar o maior 

número 
possível”  

(1 Cor 9,22.19) 

 
 

Livro do 

Profeta Isaias 
 

 

Carta de São 

Paulo aos 
Coríntios. 

Como todos sabemos, 

para viajar temos a 

lâmpada da Palavra de 
Deus. A Palavra de 

Deus! Será que temos 

consciência real do 

que significa a Palavra 
de Deus? [...] devemos 

ter um imenso respeito 

para com a Palavra de 
Deus. Devemos nos 

examinar sobre o 

modo como muitas 
vezes a consideramos. 

Quantas vezes a 

limitamos com o nosso 

raciocínio limitado; às 
vezes até achamos que 

já a conhecemos 

bastante; às vezes não 
a consideramos útil 

para o nosso caso e a 

eliminamos; ou então, 

depois de tê-la vivido 
um pouco, parece que 

Então o que fazer? Ter 

dela o conceito mais 

certo possível, como de 
uma das presenças de 

Cristo, pois isto é o que 

ela é, e sentir toda 

honra em poder vivê-la, 
em poder nos 

impregnar dela. [...] 

Alguém nos perguntou: 
até que ponto devo 

fazer-me um com cada 

próximo para amá-lo, 
para servir-lhe, para 

cedo ou tarde chegar à 

unidade?  É o próprio 

Jesus quem nos dá a 
resposta. Ele se fez um 

conosco. [...] 

Experimentou tudo o 
que se refere à nossa 

condição, com exceção 

do pecado. Também 

nós devemos nos fazer 
um com quem quer que 

Então, sempre 

avante! Ampliemos 

o círculo do Reino 
de Deus. Estarei 

sempre com todos 

vocês. 

Chiara fala da Palavra; 

Santa Viagem, fazer-

se um. 
Chiara fala sobre  uma 

comparação que a 

Bíblia faz entre a 

Palavra de Deus e o 
homem: “Cada 

homem é como a erva 

e toda a sua glória é 
como flor do campo. 

A erva seca, a flor 

murcha, mas a palavra 
do nosso Deus dura 

eternamente” (Is 40,6-

8).  
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já a esgotamos. Muitas 

vezes não a 

compreendemos como 
deveríamos. O fato é 

que nós passamos e ela 

permanece. As 
palavras de Jesus 

nunca passarão! 

encontremos no 

momento presente da 

vida. Devemos viver as 
suas preocupações, as 

suas dores, as suas 

alegrias, todas as 
coisas, exceto o 

pecado. 

13 

Sermos a sua 
palavra 

 

Sierre 
 

15/3/82 

 

 
(p.35-37) 

 

Caros amigos, 

estamos ainda – 
e esperamos 

estar por toda a 

vida – na “Santa 
Viagem”, que 

propusemos a 

fazer juntos. E 

não é 
certamente, por 

mania de 

perfeição ou 
para alimentar o 

nosso possível 

orgulho nem 
para sermos 

melhores do que 

os outros, mas 

para nos 
santificarmos 

para a glória de 

Deus porque Ele 
o quer. 

1 Ts 4,3 “É esta 

a vontade de 
Deus: a vossa 

santificação.” 

 
Palavra de 

Vida: “Se 

alguém quer 

servir-me, siga-
me e onde estou 

Eu aí também 

estará o meu 
servo. Se 

alguém me 

serve, meu Pai 
o honrará” (Jo 

12,26) 

Um dia, Madre Teresa 

de Calcutá escreveu-
me: Seja santa porque 

Jesus é santo. 

Exatamente isso: 
devemos nos tornar 

santos porque Jesus é 

santo. E seremos 

santos, vivendo a 
Palavra. Aliás, já o 

sabemos: quem vive a 

Palavra, pelo menos 
naquele momento em 

que a vive, já é santo. 

“Quem escuta a 
palavra (isto é, quem a 

acolhe no coração e a 

pratica) já está 

purificado”, disse 
Jesus. Então se é 

assim, é claro que nos 

tronaremos santos na 
medida em que 

formos, a cada 

momento - e, portanto, 

também agora – a 
Palavra de Deus viva, 

Caros amigos, hoje 

queremos entender 
melhor como viver 

bem a Palavra. A 

Palavra deve ser vivida 
como a coisa mais 

importante a ser feita 

na vida. Mas quantas 

vezes o nosso coração é 
atraído por tantas 

coisas do mundo que 

nos circunda ou que 
estão dentro de nós! E 

quantas vezes 

colocamos em primeiro 
lugar, por exemplo, o 

trabalho, o apostolado 

ou o estudo, talvez até 

um hobby, ou 
divertimento. Quantas 

vezes somos 

dominados por uma 
vaidade, presos por um 

afeto, quando não 

somos escravos de 

coisas que não agradam 
a Deus, de modo 

Qualquer objetivo 

que se quiser 
atingir, também 

neste mundo, 

requer disciplina, 
suor, sacrifício, 

treinamento. Do 

mesmo modo, a 

perfeição cristã: 
requer renúncia e 

cruz. São Palavras 

duras, mas 
sabemos que a 

Santa Viagem 

exige muito 
empenho. E este é 

o cristianismo: 

viver a morte de 

Jesus para que Ele 
ressuscite em nós, 

momento por 

momento. 
Portanto, podar o 

‘homem velho’ 

(uso de São Paulo) 

para que a árvore 
da nossa vida não 

Chiara está na Suíça 

Fala sobre a carta de 
Madre Teresa de 

Calcutá. 

Trata sobre entender 
como viver a palavra, 

dá explicações. 

Sugere que olhem para 

Maria, que foi Palavra 
viva e conservava as 

palavras no coração. 

Sugere que olhem para 
Jesus, que viveu como 

nós, foi carpinteiro, 

cansou-se, fez 
apostolado, repousou, 

alimentou-se, amou 

Maria e José, instruiu 

os discípulos e fez 
milagres, saciou o 

povo. E explica quem 

era Jesus: Não era Ele 
o verbo, isto é, a 

Palavra de Deus que 

se encarnou?  

Disse que serão 
verdadeiros cristãos e 



293 

 

 

fomos a “Palavra”. algum. Geralmente 

vivemos a nossa vida 

distribuindo a atenção 
da nossa inteligência o 

afeto do nosso coração, 

a tensão da nossa 
vontade, praticamente 

só em coisas desta 

terra. E então, que 

lugar ocupa a Palavra? 
Nós nos lembramos 

dela de vez em quando 

e é só. 
Não! Esta não é a vida 

que Jesus nos pede. A 

Palavra deve ser, entre 
todos, o nosso primeiro 

amor. Deve ser o pilar 

sobre o qual se apoia a 

nossa experiência, a 
raiz da qual floresce a 

nossa vida. É a palavra 

que deve iluminar 
momento por 

momento, todas as 

nossas atividades, 
retificar e corrigir todos 

os atos da nossa vida. 

permaneça um 

arbusto inútil, mas 

dê frutos 
saborosos. Não 

queremos esperar 

somente o último 
momento para 

oferecer a Deus a 

nossa morte, 

quando ela já for 
inevitável. O amor 

por Ele nos diz: 

morrer com a sua 
ajuda, dia após dia, 

para ressuscitar dia 

após dia, momento 
por momento. 

santos se preencherem 

toda a vida com a 

Palavra. 
 

Fala de raiz, cansaço, 

suor, repouso, 
treinamento... 

 

Temas recorrentes: A 

Palavra, a Santa 
Viagem 

 

 

14 

Está tudo em 
ordem? 

 

Roma 

 
1/4/82 

Caros amigos, a 

palavra de vida 
de abril me fez 

lembrar, pela 

sua radicalidade, 

um fato que 
aconteceu há 

“Se, portanto, 

Eu, o mestre e o 
senhor vos lavei 

os pés, também 

deveis lavar-vos 

os pés uns aos 
outros” (Jo 

Uma jovem mãe, com 

dez filhos, atingida por 
um tumor, confiou 

cada um de seus 

filhos, à famílias 

diferentes. Sentindo-se 
próxima da morte, foi 

Na última vez que nos 

comunicamos, 
compreendemos que 

devemos ser a Palavra 

de Deus viva. Como 

fazer agora para 
encarnar o mais 

Fiquei 

impressionada com 
o lema da Holanda. 

Realmente essa 

nação na sua luta 

contínua para 
aumentar seu 

Exemplo de um fato 

de uma época recente. 
Revisão. 

Chiara utilizava os 

recursos que tinha para 

propagar o Evangelho, 
para converter, para 
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(p.38-39) 
 

 

alguns anos 

atrás e que 

muito me 
impressionou.  

13,14) 

 

Lava pés: “dei-
vos o exemplo 

para que como 

Eu vos fiz, 
também vós o 

façais. [...] Se 

compreenderdes 

isto e o 
praticardes, 

felizes sereis” 

(Jo 13,15-17). 

visitá-los, pela última 

vez, fazendo uma 

longa e cansativa 
viagem. Após ter 

cumprido este último 

dever, estendendo-se 
no leito, disse: “tudo 

está em ordem”. Esta 

mãe nos ensina 

realmente o que é o 
amor. 

Também a nós Deus 

confiou pessoas para 
amar, cuidar, ajudar, 

para que percorramos 

juntos a Santa Viagem 
da vida, da melhor 

forma possível, 

pagando o nosso 

débito de amor. 

perfeitamente possível 

a Palavra deste mês, 

que é esplêndida e que 
nos propõe um 

exemplo incomparável, 

dado por Jesus sobre o 
modo cristão de amar? 

Penso que seria um 

bom sistema se nos 

examinássemos, todas 
as noites, pensando 

naqueles que estão 

confiados a nós, para 
ver se também 

podemos repetir como 

aquela mãe: “tudo está 
em ordem”. 

território, 

tomando-o ao mar, 

deve ter 
experimentado 

muitas vezes essa 

verdade. Também 
Jesus quer que os 

seus seguidores 

estejam sempre de 

acordo, ou melhor 
pede-lhes algo 

mais do que isto: 

que o amor 
recíproco seja a 

base de suas vidas. 

Aquele amor que 
dá valor a tudo que 

fazemos e que faz 

florescer entre nós 

a sua própria 
presença. 

fazer uma 

transformação mental 

em seus destinatários, 
para que eles 

assimilassem o seu 

jeito de ser e pensar. 
Exame de consciência 

Termos recorrentes: a 

palavra, a Santa 

Viagem, amor 
recíproco. 

 

Chiara fala de uma 
viagem que fez a 

Holanda e do lema da 

nação: “Com a 
concórdia, as pequenas 

coisas tornam-se 

grandes”. 

15 

Povo da Páscoa 
 

Rocca di Papa  

 

14/4/82 
 

(p.40-42) 

 
 

 

Caros amigos, 

vivemos a 
pouco, os 

importantes dias 

da Semana 

Santa, e ainda 
permanecem no 

nosso coração os 

grandes temas 
que ela nos faz 

lembrar: O 

Mandamento 

Chiara não cita 

uma passagem 
bíblica ou uma 

leitura 

específica, fala 

dos momento 
vividos na 

celebração da 

morte e 
ressurreição de 

Jesus. 

Estes fatos, todos 

extraordinários, fazem 
parte de uma realidade 

sobrenatural da qual é 

difícil nos 

desligarmos, como se 
desejássemos que toda 

a nossa vida fosse uma 

longa Semana Santa. 
Aliás, todos estes são 

acontecimentos que o 

cristão é chamado a 

Durante estes quinze 

dias, fixemos bem no 
nosso coração que 

devemos ter um único 

grande amor: Jesus 

crucificado e 
abandonado. Amemos 

Jesus sobretudo nas 

dores, abraçando-as 
sempre, imediatamente 

com alegria [...]. 

amemos Jesus 

Sim, nós da Obra 

de Maria, 
queremos ser o 

“Povo da 

Páscoa”
180

, como 

nos recordou o 
Primaz da Igreja da 

Inglaterra, o Dr. R. 

Runcie. E o 
seremos se 

amarmos Jesus 

Abandonado. E 

Chiara fala sobre o 

tema de sua 
argumentação, em 

seguida questiona e 

depois dá as sugestões. 

 
Temas recorrentes: 

Santa Viagem, fazer-

se um, vontade de 
Deus, momento 

presente, Jesus 

Abandonado, Jesus em 

                                                
180 Expressão que o então Arcebispo da Igreja Anglicana de Canterbury usava para definir os membros do Movimento que ele encontrava em suas viagens pelo mundo.  



295 

 

 

Novo, com o 

lava-pés, [...] a 

instituição da 
Eucaristia, o 

Testamento de 

Jesus, na 5ª-feira 
Santa [...]; a 

paixão e o 

Abandono de 

Jesus na sexta-
feira santa e a 

ressurreição no 

dia da Páscoa 
que, neste ano, 

sentimos, mais 

do que nunca, 
como uma festa 

particularmente 

nossa. 

viver a cada dia de sua 

vida, até mesmo a 

cada momento. De 
fato, todos os dias, 

todas as horas, 

devemos morrer para 
nós mesmos e 

ressurgir n’Ele para 

que a nossa vida seja 

uma Santa Viagem. 
Assim sendo, como 

devemos viver a nossa 

existência de modo 
que estas realidades 

estejam sempre 

presentes e estes 
intensos dons 

frutifiquem o máximo? 

Abandonado estando 

completamente 

projetados naquela 
Vontade de Deus do 

momento presente [...] 

Amemos Jesus, 
também fazendo-nos 

um com cada próximo 

que encontrarmos, 

identificando-nos 
totalmente com ele, em 

tudo, exceto no pecado. 

E isso exige a morte do 
nosso eu. Asseguro a 

vocês que, se fizermos 

assim, nada daquilo 
que a Semana Santa 

nos trouxe e nos fez 

lembrar se perderá. [...] 

com a nossa Santa 

Viagem, 

arrastaremos para 
Deus um grande 

número de 

corações, convictos 
de que Cristo 

realmente 

ressuscitou porque 

também O 
descobriram no 

meio de nós. 

meio. 

 

Anteriormente Chiara 
cita o exemplo dos 

budistas, aqui Chiara 

cita uma frase de um 
bispo anglicano, 

ressaltando a 

admiração e o respeito 

pelas outras igrejas e 
religiões. 

16 
Um diamante 

com sete faces 

 
Rocca di Papa  

 

6/5/82 

 
(p.43-45) 

 

 

Caros amigos, o 
momento solene 

da Jornada 

Sacerdotal já 
passou. 

Esperamos que 

através dela 

tenha sido dada 
muita glória a 

Deus e à Igreja. 

Mas aquilo que 
ficará deste dia 

será, sobretudo, 

o quanto cada 

um de nós 
percorreu na 

“Vós já estais 
puros, por causa 

da Palavra que 

vos fiz ouvir” 
(Jo 15,3). 

 

Chamou-me a 

atenção um 
estudo sobre os 

sete fundadores 

dos Servos de 
Maria, que um 

amigo nosso 

[...] definiu: um 

cacho da 
videira.  

Também hoje 
devemos caminhar em 

direção à meta 

ancorados na Palavra. 
E o que Jesus nos 

anunciou? 

Sabemos que o nosso 

Movimento se apoia 
em dois pilares: a 

unidade e Jesus 

Abandonado. A 
unidade como fruto do 

amor a Jesus 

Abandonado. De fato, 

se O amarmos, 
teremos também a 

Caros amigos, que 
vontade de imitá-los! 

Vocês não sentem o 

coração arder com o 
desejo de repetir, no 

nosso século, este 

extraordinário 

exemplo? 
Vocês não percebem 

que ainda temos a vida, 

que possuímos uma 
maravilhosa 

espiritualidade 

comunitária e que 

pertencemos a uma 
Obra concebida de tal 

Portanto, sigamos, 
sem parar, 

amando-nos por 

amor a Jesus 
Abandonado, 

principalmente 

quando este amor 

nos lembra de seu 
abandono. Avante! 

Se acolhermos em 

nós a sua Palavra, 
que é tudo aquilo 

que entendemos 

por Jesus 

Abandonado, já 
estaremos puros. 

Refere-se a um evento 
dos Padres do 

Movimento com 7000 

participantes e com a 
presença do Papa João 

Paulo II. 

 

 
Termos recorrentes: 

Santa Viagem, a 

Palavra, a unidade, 
Jesus Abandonado, 

Maria, amor recíproco, 

cachos. 

 
Mês de maio=Maria 
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Santa Viagem, 

nestas horas. 

Entre o dia de 
hoje e o dia 30 

de abril, não 

existe muita 
diferença. 

Li esse trabalho 

com grande 

interesse, 
constatando 

mais uma vez 

que as obras 
inspiradas na 

Virgem têm 

uma profunda 

analogia entre 
si. 

 

Cita Teresa de 
Lisieux 

unidade. Neste mês 

queremos oferecer a 

Maria uma profunda 
adesão a esta Palavra, 

a tudo aquilo que 

significa Jesus 
Abandonado. 

Queremos Amá-Lo, 

queremos vivê-Lo. 

Estes sete fundadores 
leigos, dos quais 

alguns eram casados 

[...] atingiram a 
santidade juntos, 

porque fizeram do 

amor recíproco e do 
testemunho 

comunitário a razão de 

suas vidas, nutridos 

por um particular amor 
a N. Senhora. Lê-se a 

respeito deles que 

eram como “um 
diamante de sete 

faces” e que, embora 

todos os sete fossem 
santos, não fundaram 

sete famílias religiosas 

mais uma só. 

modo que ambas 

podem nos colocar em 

condições de oferecer a 
Deus e ao mundo, 

nestes tempos, não 

somente um cacho, mas 
uma videira carregada 

de cachos, ou melhor, 

uma vinha estendida 

pelo mundo para doar a 
muitas pessoas, de 

todas as nações e raças, 

o vinho inebriante do 
amor a Deus e ao 

próximo? E porventura, 

não somos nós, a Obra 
de Maria, a vinha de 

Jesus Abandonado?  

Nada extraordinário, 

portanto, se 
realizarmos tudo isso. 

Puros. O que 

significa puros? 

Significa 
justamente santos. 

Santa Terezinha 

rezava assim: “Eu 
tenho apenas este 

dia transitório para 

dar-te como fruto 

de amor, este cacho 
do qual cada fruto 

é uma alma. Dá-me 

tu o fogo de um 
apóstolo, Jesus e 

que seja hoje.” 

 

Chiara fala das 

notícias recebidas após 
sua mensagem sobre 

os “cachos”: desenhos 

esculturas, artigos, 
orações e fábulas. 

Refere-se a leituras 

realizadas. 

Chiara exprime o que 
sente em seu coração. 

E questiona. 

 
Palavras conhecidas: 

videira, vinho. 

 
O ícone de Maria 

padroeira da Ordem 

dos Servos de Maria 

tem 7 espadas 
cravadas no coração. 

17 
Uma 

competição de 

fidelidade 

 
Rocca di Papa  

Caros amigos, 
estamos aqui 

novamente para 

o nosso encontro 

quinzenal, que 
nasceu para 

“Vós já estais 
puros, por causa 

da Palavra que 

vos fiz ouvir”. 

(Jo 15,3). 

Quinze dias atrás 
vimos que a Palavra de 

Deus anunciada a nós, 

ao nosso Movimento, 

é tudo aquilo que 
entendemos por “Jesus 

Portanto, quando não 
vivemos deste modo, 

quando não ferimos o 

nosso eu com a 

renúncia a nós mesmos, 
com saltos como de 

Pois bem, este é o 
propósito para 

estes próximos 

dias: competir com 

a Sua fidelidade. 
Estamos, nós 

Termos recorrentes: 
Santa Viagem, a 

Palavra, Jesus 

Abandonado, Vontade 

de Deus, fazer-se um. 
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20/5/82 

 
(p.46-48) 

 

 

ajudarmo-nos 

uns aos outros a 

fazer da nossa 
vida uma Santa 

Viagem, ou seja, 

para ajudarmo-
nos a utilizar, da 

melhor maneira 

possível, o 

tempo que nos 
resta, como 

Jesus nos 

ensinou. 

Abandonado”, “amar 

Jesus Abandonado.” 

Eu acredito e espero 
que tenhamos feito 

tudo o que estava ao 

nosso alcance para 
viver desta maneira. 

Eu também procurei 

manter-me nesta linha 

durante os dias 
passados e, mais uma 

vez, vi, constatei que 

Jesus Abandonado é 
verdadeiramente a 

vida para nós. Todo 

ato de amor dá um 
novo impulso ao nosso 

caminhar, é um 

tonificante para a 

alma. E torna-se 
espontâneo dizer: O 

Evangelho tem razão 

mesmo. Realmente, é 
morrendo que se vive. 

Verdadeiramente. É a 

experiência de todos 
os dias de todas as 

horas. 

canguru, para 

desprendermo-nos da 

nossa vontade, e 
sermos a vontade de 

Deus; com a 

mortificação do nosso 
eu para fazer-mo-nos 

um com os nossos 

próximos, temos a 

impressão não de viver, 
mas de vegetar. 

Então, durante estes 

últimos dias de maio, 
reavivemos mais o 

nosso amor a J.A. 

Um fato que 
impressiona sempre e 

que comove é constatar 

como Jesus 

Abandonado é fiel em 
nossa vida. Ele se fez 

completamente um 

com todos, e em todas 
as dificuldades da 

nossa existência, 

principalmente nos 
momentos dolorosos. 

também lá onde 

Ele está. Em pé, 

prontos a amá-lo, a 
abraça-Lo. 

Ele está presente 

em nossas dores 
pessoais e em 

nossa família que 

sofre? Nós também 

estaremos com Ele. 
Sim, vamos 

competir c Ele. Ele 

ficará contente e 
feliz, e nos dirá: 

“Vós estais puros, 

por causa da 
Palavra que vos fiz 

ouvir”. Portanto, se 

já estamos puros 

(santos) podemos 
ter a certeza de 

estar realizando 

uma verdadeira 
Santa Viagem. 

Ela dialoga com o 

leitor, diz que acredita 

nele e que espera uma 
ação e que ela também 

procurou fazer a parte 

dela. Experiência 
pessoal 

18 

Tornar fácil a 
vida de Jesus 

entre nós 

 

Rocca di Papa  
 

Caros amigos, 

tendo passado a 
última semana 

em Loppiano, 

não pude deixar 

de dedicar um 
par de horas a 

“Eis que estou 

convosco todos 
os dias até a 

consumação 

dos séculos” 

(Mt 28,20). 

Lá, diante das 

preciosas relíquias, 
depois de ter saudado 

Jesus e Maria, a quem 

tanto amaram, pedi aos 

sete que fossem os 
protetores particulares 

Qual deverá ser então a 

nossa atitude? 
Infinitamente gratos 

por sua decisão, 

devemos a saber estar 

com Ele, da melhor 
maneira possível. [...] 

Assim sendo, 

nestes 15 dias, 
busquemos um 

lugar para Ele no 

meio de nós, 

principalmente 
entre as pessoas do 

Chiara leu a história 

dos Sete Santos, ficou 
impressionada, foi 

visitar o santuário e 

rezou para que eles 

fossem os protetores 
do collegamento. 
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3/6/82 

 

(p.49-51) 
 

uma visita ao 

Santuário de 

Monte Senário, 
onde estão 

sepultados seus 

sete santos 
fundadores que 

no século XIII, 

conseguiram 

alcançar a 
santidade, todos 

juntos. 

deste nosso 

“collegamento” 

quinzenal, do qual nos 
servimos para nos 

ajudarmos na nossa 

santificação coletiva. 
Terminada a breve 

oração, pude admirar 

numa das paredes da 

pequena igreja um 
afresco que 

representava um 

milagre daqueles 
santos: em pleno 

inverno, uma videira 

começou a cobrir-se 
de brotos, a florescer e 

a dar maravilhosos 

cachos. Este fato 

extraordinário 
significou para eles 

um sinal da vontade de 

Deus, para que 
acolhessem na sua 

família religiosa 

muitos outros 
membros. 

Naturalmente, como 

vocês podem entender, 

esta feliz coincidência 
entre os sete 

fundadores, a videira e 

os cachos, foi motivo 
de alegria, tornando-se 

ainda mais vivo e 

Ora, sabemos que o 

próprio Jesus está 

conosco, todos os dias, 
até o fim do mundo. O 

que devemos 

fazer?Antes de mais 
nada, penso que seria 

bom individualizar 

onde Ele pode estar. 

Nós sabemos que ele 
está presente, aqui na 

terra, na Santíssima 

Eucaristia, nos pobres, 
naqueles que agem e 

falam em Seu nome, na 

sua Palavra, e em cada 
um de nós pela graça. 

Mas este ano, 

compreendemos que 

Ele quer ser encontrado 
pelos membros do 

nosso Movimento, 

principalmente num 
lugar: no meio deles. 

Assim Ele o quer, 

assim o deseja. De fato, 
podemos pensar que 

uma das finalidades 

para a qual Ele suscitou 

a nossa Obra fosse a de 
poder estabelecer em 

todos os lugares, 

mesmo fora das igrejas, 
em meio às pessoas, 

nos lugares em que elas 

nosso cacho, de 

onde poderá 

irradiar amor e luz 
para tantos outros 

no mundo. 

Reavivando o 
nosso dever de 

serviço, fazendo-

nos um 

reciprocamente 
entre nós, 

tornaremos a vida 

possível e fácil 
para Ele. Que Ele 

possa reinar entre 

nós. Que 
permaneça conosco 

e assim poderemos 

estar com Ele, pelo 

menos por 15 dias. 
Não poderíamos 

desejar melhor 

amigo para a nossa 
viagem. E nem 

poderemos avaliar 

os efeitos desta 
divina companhia.  

Eis então um lema 

útil para estes dias: 

tornemos fácil para 
Jesus sua presença 

entre nós.  

 

Viagem a Loppiano 

 
Termos recorrentes: 

Santa Viagem, a 

vontade de Deus, 
santidade, cacho, Jesus 

Abandonado, a 

Palavra, Jesus em 

meio, fazer-se um. 
 

Pergunta e resposta. 

 
15 dias: uma carta 

com período de 

validade. 
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insistente o desejo de 

fazer florescer no 

inverno deste mundo 
enregelado pelo 

materialismo, a 

mística vinha de Jesus 
Abandonado 

vivem, onde quer que 

elas se encontrem.  

19 

Jesus 

Abandonado e 
as doze estrelas 

da perfeição 

 
Rocca di Papa  

 

16/6/82 

 
(p.52-54) 

 

Caros amigos, 

aqui estamos 

novamente para 
o nosso encontro 

quinzenal, que 

tem como 
finalidade 

fortalecer ainda 

mais a nossa 

unidade e 
encorajar-nos 

sempre mais no 

caminho da 
nossa 

santificação 

coletiva. 

Obras 

completas de 

São João da 
Cruz 

 

“Eis que estou 
convosco todos 

os dias até a 

consumação 

dos séculos” 
(Mt 28,20). 

Desta vez penso que 

vocês gostarão de 

conhecer uma recente 
experiência minha. 

Como talvez já 

saibam, estou 
dedicando alguns dias 

do mês de junho para 

aprofundar aquele 

ponto central da nossa 
espiritualidade que nos 

próximos anos será o 

tema de formação para 
os membros do nosso 

Movimento. Trata-se 

de Jesus Abandonado, 
chave da unidade. Este 

tema me tocou 

profundamente, 

pareceu-me tão 
interessante e atraente 

que me impeliu a vivê-

lo imediatamente no 
momento presente, 

levando-me quase a 

esquecer do empenho 

da “tensão à 
santidade” como tal. 

Eu já as conhecia bem, 

ou melhor, de tanto 

meditar sobre elas, já 
havia decorado. Mas 

aquele dias realmente 

não pensava nelas 
porque estava 

totalmente absorvida 

no empenho de amar 

somente Jesus 
Abandonado. E então 

tive uma surpresa, uma 

alegre surpresa, como 
uma redescoberta. 

Relendo estas estrelas, 

durante a meditação, 
percebi que amando 

Jesus Abandonado 

tinha feito com que 

estas doze estrelas 
brilhassem um pouco 

mais em minha alma. 

Eu havia amado a Deus 
um pouco mais porque 

havia amado a Jesus 

que é Deus. Havia 

amado o próximo 
porque por amor a 

Caros amigos, hoje 

não posso desejar-

lhes nada melhor 
do que isto: façam 

vocês também esta 

experiência. 
Provem! Amem 

Jesus Abandonado 

nas dores, nas 

renúncias no 
morrer para fazer-

se um com todo 

próximo, 
principalmente de 

modo como 

falamos hoje. 
Assim estaremos 

também em 

harmonia com a 

Palavra de Vida 
deste mês que fala 

da presença do 

Ressuscitado entre 
nós. Que Jesus 

Abandonado se 

torne tudo para 

nós. E a nossa 
santidade coletiva 

Continuação do tema 

tratado na mensagem 

anterior. 
 

Termos recorrentes: 

Santa Viagem, 
unidade, santificação 

coletiva, Jesus 

Abandonado, 

momento presente a 
Palavra. 

 

Chiara conta o que ela 
está fazendo e como 

tem vivido, notícias 

sobre ela. Cita 
exemplos de como 

viveu. 

 

Pede que todos façam 
a experiência. 

 

Chiara a cada ano 
desenvolve um tema 

para a formação dos 

Membros do 

Movimento. 
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Em resumo, pus-me a 

amar Jesus 

Abandonado, 
abraçando-o sob os 

seus variados aspectos. 

Mas justamente 
naqueles dias, durante 

a meditação da manhã, 

caíram-me sob os 

olhos o que para S. 
João da Cruz são as 

“Doze estrelas da 

perfeição, isto é, o 
amor a Deus, o amor 

ao próximo, a 

castidade, a pobreza, a 
obediência, a paz, o 

silêncio, a humildade, 

a mortificação, a 

penitência, a oração 
em comum e a 

individual. 

Jesus Abandonado 

tinha me esforçado 

para fazer-me um com 
todos. [...] Portanto, 

tudo melhorou por 

causa do amor a Jesus 
Abandonado. Eu sabia 

que Jesus Abandonado 

é, como nós dizemos, 

um monumento de 
santidade, mas ainda 

não havia 

experimentado, com 
tanta evidência, que 

vivê-lo significa 

verdadeiramente 
tender, com frutos, à 

santidade. 

estará garantida. 

20 
Agir no amor 

 

Sierre 

 
5/8/82 

 

(p.55-56) 
 

Caros amigos, 
estamos aqui, 

unidos 

novamente 

através do 
collegamento. 

Estou 

verdadeiramente 
grata a Deus 

porque pude 

constatar como 

o amor a Jesus 
Abandonado, 

“Não é o que 
entra pela boca 

que torna o 

homem impuro, 

mas o que sai 
dela, isto sim, é 

o que o torna 

impuro” (Mt 
15,11)  

Estamos agora em 
agosto e a Palavra de 

vida nos coloca, como 

lemos no comentário, 

diante da necessidade 
de viver cada 

momento do nosso dia 

no amor para com 
Deus e para com o 

próximo. De fato, é 

somente esta atitude 

que nos garante que 
tudo quanto sai do 

Não são propriamente 
– assim esperamos – os 

furtos, os homicídios, 

os adultérios, as 

maldades, os enganos 
etc., que 

obscurecessem a nossa 

vida que é cristã e quer 
ser empenhada, mas, 

com certa frequência, 

são as pequenas 

vaidades, apegos, 
julgamentos, 

E fazer isso, não só 
e não tanto para 

sermos perfeitos, 

mas porque 

queremos bem a 
Jesus. 

Então, comecemos! 

Atenção àquilo que 
motiva todas as 

nossas ações! Que 

seja só o amor. À 

noite, não teremos 
motivo para nos 

Termos recorrentes: 
Jesus Abandonado, 

“Santa Viagem”, a 

Palavra, Vontade de 

Deus 
 

Chiara por primeiro 

coloca em prática, 
depois estimula os 

outros a também 

viverem. 

 
Perguntas e respostas 
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durante o mês de 

julho, fez brilhar 

um pouco mais, 
em muitos de 

nós, as doze 

estrelas da 
perfeição. 

nosso íntimo é bom, 

digno de pessoas que 

veem a vida como uma 
“Santa Viagem.” 

Caros amigos, nesses 

dias de agosto, junto 
com vocês, procurei 

colocar em prática esta 

nova Palavra, tanto 

para fazer a vontade de 
Deus, quanto para 

comunicar-lhes um 

pouco da minha 
experiência e assim 

encorajarmo-nos 

reciprocamente nessa 
caminhada.  

Constatei que à noite, 

fazendo o exame de 

consciência, se tenho 
que arrepender de 

alguma coisa é sempre 

daquilo que não foi 
fruto, efeito do amor, 

de tudo aquilo que não 

teve raízes no amor. É 
provável que assim foi 

de algum modo com 

todos vocês. 

ressentimentos, certo 

egoísmo, umas pontas 

de orgulho, distrações 
nas orações, pequenas 

invejas, a pressa ou o 

pouco empenhos nas 
obrigações, pecados de 

gula... os defeitos que 

prejudicam a Santa 

Viagem. 
E então? 

Então, eis a Palavra de 

ordem: amar! Amar a 
Deus e ao próximo. 

Como? Com todo os 

coração, sem reservar 
nem sequer uma 

migalha para outras 

coisas. E assim, poder 

dizer, de cada instante 
do nosso dia: “Sim 

Jesus, naquele 

momento, naquela ação 
que fiz, te amei com 

todo o coração.”  

lamentar, mas o 

nosso coração 

estará cheio de 
gratidão para com 

Deus. 

21 
Colocar em jogo 

a própria vida 

 

Sierre 
 

Caros amigos, 
quinze dias atrás 

nos deixamos 

com o desejo de 

dar boas raízes à 
nossa vida 

“Não é o que 
entra pela boca 

que torna o 

homem impuro, 

mas o que sai 
dela, isto sim, é 

Que experiência posso 
comunicar a vocês 

para nos ajudarmos 

nesta Santa Viagem? 

Procurando amar a 
Deus e aos irmãos, 

Vi que ter certa 
compreensão dos 

outros, interessarmo-

nos um pouco por suas 

dores, procurar 
compartilhar de algum 

Estou certa de que 
assim fazendo, a 

nossa vida de amor 

dará um salto de 

qualidade, um 
grande salto de 

Ela faz uma 
continuidade da 

mensagem anterior (do 

encontro) como se 

dissesse em minha 
última carta 
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19/8/82 

 

(p.57-59) 
 

 

cristã, vivida 

momento por 

momento, e de 
colocar, com 

esta finalidade, o 

amor como 
motivo de todas 

as nossas ações. 

E este nos 

pareceu o 
melhor modo de 

viver a Palavra 

de vida do mês. 

o que o torna 

impuro” (Mt 

15,11) 

compreendi que nós 

cristãos só somos, 

realmente, nós 
mesmos, se amamos, 

isto é, se não 

pensamos somente em 
nós, mas em Deus, na 

sua vontade, que é 

principalmente essa: a 

de amar o próximo. 
Deus nos pede isso 

[...] 

Para nos realizarmos 
como cristãos [...] 

devemos viver, não a 

nossa vontade, mas a 
de Deus, fazermos 

nossa, a vida do irmão. 

Fazendo assim, 

seremos 
verdadeiramente nós 

mesmos. 

Caros amigos, eu 
também procurei viver 

deste modo, procurei 

amar. Mar percebi que 
existe amor e amor.  

modo de seus 

problemas, amar, em 

suma, assim-assim 
(mais ou menos) não 

basta para sermos 

como Jesus nos quer. 
Deus nos pede um 

amor, atos de amor que 

tenham (pelo menos na 

intenção e na decisão) a 
medida do seu amor. 

“Amai-vos, como Eu 

vos amei” (Jo 13,34) 
[...] 

Somente um amor 

assim agrada a Jesus, 
não um amor qualquer, 

não um verniz de amor, 

mas um amor tão 

grande a ponto de 
colocar em jogo a 

nossa vida [...].Então, 

nestes próximos 15 
dias, toda vez que 

encontrarmos um 

próximo ou falarmos 
com ele por telefone, 

ou comunicarmo-nos 

através de alguma 

carta, ou ainda 
prepararmos para ele 

algum tema ou 

pusermos ao seu 
serviço o nosso 

trabalho cotidiano, 

qualitativo. 

Então, 

perguntemo-nos, 
dez, vinte vezes ao 

dia, todas as vezes 

que fizermos 
alguma coisa pelo 

próximo: estou 

pronto a dar a vida 

por ele? 

 

Termos recorrentes: 

Jesus Abandonado, 
“Santa Viagem”, amar 

o próximo, a vontade 

de Deus. 
 

Chiara fala de escrever 

carta 
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perguntemo-nos 

sempre: Estou pronto a 

morrer por ele? 

22 

Cortar para 

amar melhor 

 
Sierre 

 

2/9/82 
 

(p.60-62) 

 

Caros amigos, 

estamos no 

último mês deste 

“ano ideal”, 
durante o qual 

todo o 

Movimento, no 
mundo inteiro 

procurou 

aprofundar e 
viver a realidade 

da presença de 

Jesus 

Ressuscitado 
entre nós. De 

fato, em outubro 

começa um 
novo ano. O 

Mês de 

setembro nos 
convida a viver 

uma nova 

Palavra de Vida 

“Se teu pé te 

escandalizar, 

corta-o: melhor 

é entrares com 
um só pé para a 

vida do que, 

tendo os dois 
pés seres 

atirado na 

Geena” (Mc 
9,45). 

Com estas palavras 

Jesus não nos pede, 

evidentemente, para 

mutilarmos os nossos 
membros, mas, usando 

expressões deste tipo, 

faz com que 
entendamos o quanto é 

exigente o seu 

ensinamento moral: 
diante de 

circunstâncias que 

poderiam nos fazer 

cair no mal, é 
necessário cortar e 

cortar com decisão. 

Como viver então 

durante este mês? Se 

até hoje procuramos 

afastar as más 
tentações, de onde quer 

que viessem, durante 

este mês, a nossa 
reação deverá ser ainda 

mais rápida e mais 

decidida. Cortar 
imediatamente e sem 

piedade. Mas para nós 

que queremos percorrer 

até o fim da vida esta 
Santa Viagem, isto não 

basta. Não é suficiente 

evitar o mal. É 
necessário também 

fazer o bem. 

Qual? Aquele que a 
vontade de Deus nos 

pede no momento 

presente. E já que ainda 

estamos no ano de 
Jesus Ressuscitado no 

meio de nós, é 

necessário, de um 
modo particular, viver 

bem a unidade, 

realizando 

perfeitamente o fazer-
se um com cada 

E então, para 

concluir bem este 

ano, ao menos 

como operário de 
última hora, 

recordemo-nos 

destas poucas 
palavras: cortar 

para sermos mais 

livres, mais 
totalitários no 

amor. Cortar para 

amar melhor. E se 

durante a nossa 
jornada nos 

empenharmos em 

viver desse modo, 
não só faremos o 

bem com maior 

perfeição, como 
evitaremos também 

o mal, porque 

quem se faz um 

ama, e quem ama 
não peca. Portanto, 

sigamos em frente: 

cortar para amar 
melhor. 

O ano Ideal 

corresponde quase ao 

ano escolar na Itália – 

coincidência? De 
outubro a setembro. 

Referência ao ano 

ideal, diferente do ano 
civil. 

 

Pergunta e resposta 
 

Termos recorrentes:, 

“Santa Viagem, a 

Palavra, fazer-se um, 
vontade de deus, 

momento presente, a 

unidade, Jesus em 
meio. 
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próximo, cortando tudo 

aquilo que pode nos 

impedir de agir assim. 
[...] Como podemos 

então nos fazer um e 

como as preocupações, 
as dores, as angústias 

do irmão podem entrar 

em nosso coração? 

É realmente necessário 
cortar ou por de lado, 

tudo aquilo que 

preenche a nossa mente 
e o nosso coração, para 

fazer-nos um com os 

outros. 

23 
Sim a Jesus, não 

ao nosso eu 

 
Sierre 

 

16/9/82 
 

(p.63-64) 

 

Caros amigos, 
passamos os 

primeiros dias 

de setembro 
procurando 

“cortar para 

amar melhor”, 
para colocar em 

prática a Palavra 

de vida. Agora 

nos restam 
outras duas 

semanas para 

aprofundá-la 
juntos, com a 

finalidade de 

realizar melhor a 

unidade, nossa 
vocação 

“Se teu pé te 
escandalizar, 

corta-o: melhor 

é entrares com 
um só pé para a 

vida do que, 

tendo os dois 
pés seres 

atirado na 

Geena” (Mc 

9,45). 

Nestes dias que 
passaram, lendo uma 

página maravilhosa 

das cartas de Paulo, o 
Apóstolo , pareceu-me 

ter compreendido 

como ele vivia 
pessoalmente os cortes 

a que Jesus se refere. 

Após ter convidado os 

cristãos para imitar os 
atletas que fazem 

tantos sacrifícios para 

conquistar um troféu, 
falando de si mesmo 

afirma: “Trato 

duramente meu corpo 

e reduzo-o à servidão, 
a fim de que não 

Você está se rebelando 
contra a vontade de 

Deus? Não quer 

trabalhar nem estudar 
como se deve? [...] É o 

momento de tratar 

duramente a nós 
mesmos, de dizer não 

ao nosso eu, sem 

compaixão. Dizer não, 

não, não; dez, vinte 
vezes por dia. Mas nós 

sabemos que existe um 

modo tipicamente 
nosso de dizer não ao 

nosso eu, não só dez, 

vinte vezes por dia, 

mas o dia inteiro. É o 
dizer sim a Jesus, à sua 

Então, nestes 
quinze dias, 

digamos sempre 

sim a Jesus no 
momento presente, 

e se o nosso eu se 

rebelar tornemo-lo 
escravo com um 

belo não. 

Sim a Jesus, não ao 

nosso “eu”. 

Termos recorrentes: 
Jesus em meio, cacho, 

vontade de Deus 

 
Referência às cartas de 

Paulo 

Convida a seguir o 
exemplo do apóstolo 

Chiara diz que Paulo 

devia cultivar o seu 

cacho, as suas videiras 
repletas de cachos... 

Ora de São Paulo tinha 

cachos e se ela propõe 
cachos aos membros 

do Movimento seria 

uma maneira de imitar 

a prática do apóstolo? 
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específica, isto 

é, de fazer viver 

Jesus 
ressuscitado no 

meio de nós. 

aconteça que, tendo 

proclamado a 

mensagem aos outros, 
venha eu mesmo a ser 

reprovado” (1 Cor 

9,27). De fato, Paulo 
deveria cultivar o seu 

cacho, ou melhor, as 

suas videiras repletas 

de cachos, espalhadas 
em todas as regiões 

por ele evangelizadas. 

Eis o que se passa na 
sua alma ao pensar em 

todas estas pessoas a 

ele confiadas. Ele se 
apercebe do desejo, 

sente o impulso, a 

exigência de ser 

exemplo para todos, e 
para isso, como ele 

diz, trata duramente o 

seu corpo e o reduz à 
servidão. É isso que 

devemos fazer com o 

nosso eu. 

vontade, dizer sim aos 

próximos, em tudo 

exceto no pecado. 
Dizer sim sempre, 

sempre, com todo o 

coração. 
Estes sim a Jesus são 

um solene não ao nosso 

eu. Com estes sim a 

Jesus não damos a 
chance ao nosso eu e o 

tornamos escravo, estes 

sim a Jesus são o 
túmulo do nosso “eu”.  

Faz perguntas e dá 

respostas. 

 
Fala de estudar como 

se deve 

24 
Serviço 

concreto 

 
Rocca di Papa  

 

7/10/82 

 
(p.65-66) 

Caros amigos, 
como sabemos, 

a unidade entre 

nós, Jesus 
Ressuscitado 

vivo no meio de 

nós é o 

estupendo, o 
divino, o 

“Aquele que 
dentre vós 

quiser ser 

grande, seja o 
vosso servidor” 

(Mc 10,43) 

 

 
Chiara cita 

Sempre causa 
profunda impressão a 

frase de São João 

Evangelista, que diz: 
“Se nos amarmos uns 

aos outros, Deus 

permanece em nós, e o 

seu amor em nós é 
perfeito” (1 Jo 4,12). 

Nós devemos servir o 
próximo, qualquer 

próximo. Como? Como 

quer Jesus, que pensava 
num verdadeiro serviço 

concreto, como por 

exemplo, lavar os pés 

dos discípulos. [...] A 
Palavra de vida nos 

A palavra de vida 
deste mês nos 

ajudará realmente a 

realizar a unidade, 
que é a nossa 

finalidade deste 

ano e a de sempre, 

porque nós, da 
Obra de Maria, 

Termos recorrentes: a 
unidade, Jesus em 

meio, Santa Viagem, 

Jesus Ressuscitado, a 
Palavra, fazer-se um, 

amor recíproco, 

palavra de ordem. 

 
Pergunta e resposta 
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formidável tema 

deste ano, 

motivo pelo qual 
vivemos a meta 

para a qual nós 

tendemos 
constantemente. 

[...] 

também a 

primeira carta 

de São João e o 
Evangelho de 

João 17, 21 

“Que todos 
sejam um” 

O amor de Deus em 

nós é perfeito, se nos 

amarmos. E, se nos 
amarmos, Jesus 

Ressuscitado estará 

entre nós. Na unidade 
com Jesus 

Ressuscitado no meio 

de nós somos perfeitos 

e portanto santos, 
seguros de realizarmos 

na nossa vida uma 

Santa Viagem. Então, 
Durante este mês, 

vivamos sempre de tal 

modo que o 
Ressuscitado 

resplandeça entre os 

homens. A Palavra de 

vida do mês de 
outubro pode ajudar-

nos nisto. 

solicita a preencher o 

nosso dia com serviços 

concretos, humildes e 
inteligentes, todos 

aqueles serviços 

necessários para nos 
fazermos um com cada 

próximo, que 

encontramos durante a 

jornada, como por 
exemplo, preparar a 

mesa, arrumar a casa, 

fazer alguma compra, 
medicar, instruir, 

consolar, doar algo 

daquilo que é nosso, ou 
até quando tivermos 

que repreender alguém, 

façamos com amor. E 

nós sabemos que se nos 
fizermos um com os 

outros, cedo ou tarde se 

realizará o amor 
recíproco, e o 

Ressuscitado estará no 

meio de nós. 

somos chamados a 

gerar, com a nossa 

Mãe, Cristo entre 
os homens. E para 

que isto se realize 

concentremo-nos 
este mês, no 

serviço concreto. 

Lembremo-nos 

desta frase: serviço 
concreto é a nossa 

palavra de ordem. 

 

Chiara fala de 

atividades concretas 
do dia a dia e até da 

necessidade de 

repreender alguém. 

25 
Com 

Maximiliano 

Kolbe, prontos a 
morrer pelo 

irmão 

 

Rocca di Papa  
 

Caros amigos, 
estamos ainda 

no clima de festa 

que caracterizou 
a santificação de 

Maximiliano 

Kolbe [...] 

Biografia de 
Maximiliano 

Kolbe 

 
“Aquele que 

dentre vós 

quiser ser 

grande, seja o 
vosso servidor” 

Mas o que mais me 
impressionou ao ler 

uma de suas biografias 

foi o fato de que este 
novo santo (muito 

próximo de nós por 

causa de seu amor 

apaixonado por Nossa 
Senhora e por haver 

Caros amigos, nós 
também, muitas vezes 

durante o dia, 

cumprimos tarefas que 
são importantes pelo 

menos aos nossos 

olhos. E às vezes, 

enquanto estamos 
ocupados com estas 

Diante de cada 
pessoa devemos 

saber esquecer tudo 

que fazemos [...] e 
estarmos prontos a 

fazer-nos um 

totalmente com o 

próximo. Então 
como viveremos 

Maximiliano Kolbe, 
morreu em 1941, foi 

canonizado em 10 de 

outubro de 1982 por 
João Paulo II 

 

Chiara escreve sobre 

atualidades da Igreja 
Católica 
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21/10/82 

 

(p.67-68) 

(Mc 10,43) 

 

amado tanto quanto 

Jesus amou, até o 

ponto de dar sua 
própria vida) diante de 

um prisioneiro 

destinado a morrer de 
fome no bunker da 

morte, [...] esqueceu 

todas as suas 

atividades [...] os seus 
escritos (eu o vi em 

uma foto, diante de 

uma escrivaninha 
repleta de papeis), para 

tomar o lugar de outro. 

Não poderia o Pe. 
Maximiliano Kolbe 

pensar que sua obra, 

que iniciara na Igreja, 

poderia glorificar a 
Deus muito mais se 

continuasse vivo? Ele, 

entretanto, não hesitou 
e ofereceu a sua vida 

para salvar a de um pai 

de família. 

tarefas somos 

“importunados” – 

assim pensamos nós – 
por alguém próximo, 

que se introduz na 

nossa vida, 
inesperadamente, para 

pedir-nos alguma coisa, 

ou pessoalmente, ou 

por telefone, por carta, 
ou de alguma outra 

forma. Então, 

convencidos da 
importância (assim nos 

parece) do trabalho que 

estamos realizando, nós 
não lhe dirigimos 

sequer um olhar, não 

prestamos atenção a 

nenhum de seus 
pedidos, nós o 

mandamos embora e 

até o tratamos mal. E é 
a este propósito que o 

Pe. Kolbe nos dá uma 

solene lição. Não é 
assim que se ama o 

próximo, não é assim 

que se serve. 

neste mês a Palavra 

de Vida que nos 

fala do serviço? 
Colocando-nos na 

disposição de 

estarmos sempre 
prontos a morrer 

por todos aqueles 

para quem 

realizamos os 
nossos trabalhos 

quotidianos e 

especialmente por 
aqueles que 

chegam 

inesperadamente. 
Repitamos no 

nosso coração: 

“Como M. Kolbe, 

prontos a morrer”. 

 

Cita a carta como 

meio de comunicação 
 

Termos recorrentes: a 

Palavra, fazer-se um, 
santificação 

 

Pergunta e resposta 

26 
‘Fazermo-nos 

um’ com Deus, 

cada vez mais 

 
Rocca di Papa  

Caros amigos, 
nestes últimos 

meses da Santa 

Viagem, 

procuramos 
cuidar do amor 

“Vai, a tua fé te 
curou” (Mc 

10,52) 

 

Como colocá-la 
em prática da 

Como já lemos no 
comentário, a fé, que 

floresce no coração, é 

apenas o primeiro 

passo em direção 
àquilo que Deus quer 

Concentremo-nos 
naqueles momentos 

especiais em que a 

nossa união com Deus 

se exprime: fazer jorrar 
verdadeiramente do 

Portanto sejamos 
fiéis àqueles 

momentos que são 

reservados 

diretamente a 
Deus. Vivamos 

Termos recorrentes: 
Santa Viagem, amor 

ao próximo, fazer-se 

um, Jesus 

Ressuscitado, Jesus no 
meio, a Palavra, 
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4/11/82 

 
(p.69-71) 

ao próximo, do 

fazer-se um com 

todos, a fim de 
que, se o amor 

se tornasse 

recíproco, Jesus 
Ressuscitado 

pudesse viver no 

meio de nós. [...] 

Por outro lado, 
neste mês de 

novembro nos é 

proposta uma 
Palavra que 

coloca em 

relevo a fé, a fé 
em Deus o 

Onipotente, a fé 

que obtém 

graças. 

melhor maneira 

possível? 

do homem; é uma 

confiança que já é um 

relacionamento com 
Ele, mas que deve 

aprofundar-se e tronar-

se comunhão. Se assim 
é, para bem interpretar 

a vontade expressa por 

Jesus nesta Palavra, 

nada melhor do que 
cultivar a união com 

Deus, aprofundá-la. 

[...]  
Portanto, união com 

Deus. Viver em 

profundidade o dia 
todo, fazendo a sua 

vontade. 

coração aquelas 

maravilhosas orações 

que repetimos de 
manhã, à noite ou 

quando vamos visitá-lo 

no tabernáculo [...] 
Mergulhemos na união 

com Ele durante a 

meditação para 

sentirmos novamente 
aquele vigor sempre 

novo que se lança no 

nosso espírito quando 
lemos a Sagrada 

Escritura ou quando 

aprofundamos a nossa 
espiritualidade ou 

penetramos os 

pensamentos dos 

santos... [...] Então se a 
comunhão com Deus 

for cada vez mais 

perfeita, todo o resto do 
nosso dia não tardará a 

sentir os efeitos 

benéficos. 

estes momentos 

perfeitamente, 

tanto íntima quanto 
externamente. Sim, 

também o sinal da 

cruz deverá ser 
bem feito, dignos 

daquele cujo nome 

pronunciamos. [...] 

Com o trem da 
nossa viagem, 

subiremos para o 

alto, mais próximo 
d’Ele e com o amor 

que cresce, 

aumentará a fé, 
faremos tudo de 

acordo com Ele, 

nós lhe 

confiaremos as 
angústias da vida e 

O ouviremos 

repetir: “Vai a tua 
fé te curou”. 

vontade de Deus. 

 

Chiara fala sobre 
como viver melhor a 

união com Deus e 

sobre os efeitos dessa 
união. 

27 
Grande fé para 

amar melhor 

 
Rocca di Papa  

 

18/11/82 

 
(p.72-73) 

Caros amigos, 
esta é a Palavra 

de Vida que 

estamos 
aprofundando 

neste mês e 

estamos 

procurando 
viver. Quanta 

“Vai, a tua fé te 
curou” (Mc 

10,52) 

 

Nós, na nossa 
espiritualidade, 

estamos acostumados 

a dar maior destaque 
ao amor, à caridade. E 

isso é justo. A 

perfeição no amor é de 

fato, a primeira 
finalidade da nossa 

E agora? E agora 
vejamos a Palavra de 

Vida deste mês, com a 

qual Jesus nos indica 
um remédio 

extraordinário para 

“nos curar” como diz 

ele, não somente dos 
males físicos, mas 

Peçamos esta graça 
com fé, com fé 

ardente, reavivada 

pela convicção de 
que, na realidade, 

não estamos 

pedindo senão 

aquilo que Ele quer 
de nós e que, 

Termos recorrentes: 
Santa Viagem, amor 

ao próximo, santidade 

 
 

Chiara volta a contar 

os dias, - a matemática 

de Chiara. Fala de 
exame, de remédio 
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importância 

Jesus dá à fé!  

vida. Mas se é esta a 

nossa vocação, será 

que nós pensamos 
suficientemente na 

contribuição 

insubstituível que a fé 
pode nos dar 

justamente para atingir 

o fim para o qual Deus 

suscitou o nosso 
Movimento? 

Para sermos perfeitos 

no amor nós 
procuramos alcançar a 

sua perfeição dia após 

dia, hora após hora, e 
já vivemos quase 700 

dias nesta nossa Santa 

Viagem. [...] Mas, 

mesmo sabendo que 
sem a graça de Deus 

não se consegue nada 

neste sentido, talvez 
estejamos vivendo a 

nossa tensão à 

santidade, confiando 
demais em nossas 

forças, como se tudo 

fosse um problema só 

nosso, dependente da 
nossa vontade. E 

apesar do nosso 

empenho quotidiano, 
ainda nos vemos 

cheios de defeitos. 

também dos males 

morais: os nossos maus 

hábitos, os defeitos, os 
apegos, as fraquezas, 

os vícios que ainda 

continuam existindo 
em nós. Este remédio é 

a fé: “Vai, a tua fé te 

curou”. 

Esta é a hora, é o 
momento de não 

deixarmos passar em 

vão este promissor 
convite de Jesus, esta 

ocasião para darmos 

sérios passos para 
frente. É a hora de 

reavivarmos a nossa fé. 

Nestes últimos dias de 

novembro seria bom 
rezarmos 

principalmente com 

este objetivo [...]  

certamente, Ele nos 

dará se, de nossa 

parte, existir a 
certeza de que 

apoiamos a nossa 

segurança n’Ele e 
não em nós. Então, 

estamos de acordo! 

Grande fé para 

amar melhor. Este 
é o lema. 

para curar. 

 

Pergunta e resposta 
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Quando examinamos a 

nossa consciência, 

observamos que o 
resultado não é 

proporcional ao nosso 

esforço e, 
principalmente, ao 

longo do período de 

empenho: mais de 120 

semanas de viagem! 

28 

Chegar a Deus 

através do irmão 
 

Rocca di Papa  

 

2/12/82 
 

(p.74-75) 

Caros amigos, 

estamos no mês 

de dezembro, 
como uma nova 

Palavra de Vida 

que deve 

iluminar a nossa 
Santa Viagem 

“Preparai o 

caminho do 

Senhor, aplainai 
as suas veredas” 

(Mc 1,3). 

 

O fato é que o 
Senhor está 

para chegar; 

aproxima-se o 
Natal e a 

liturgia nos 

convida a 
prepara-lhe o 

caminho. [...] 

Quais os obstáculos 

que podem obstruir o 

caminho para Jesus? 
São todos os desejos 

que surgem na nossa 

alma e que não se 

identificam com a 
Vontade de Deus, são 

os apegos que a 

aprisionam. [...] Eles 
surgem na nossa alma 

e a invadem 

totalmente. É 
necessário apagar 

esses desejos com 

decisão, remover estes 

obstáculos e 
recolocarmo-nos na 

vontade de Deus para 

prepararmos o 
caminho do Senhor. É 

preciso, diz a Palavra, 

endireitar as suas 

veredas. Endireitar, 
exatamente isto. Os 

Existe porém um 

sistema tipicamente 

nosso para termos a 
certeza de caminhar 

por uma via direta, que 

certamente nos leva à 

meta: Deus. Ela tem 
uma passagem 

obrigatória que se 

chama o irmão. Neste 
mês, lancemo-nos para 

amar cada irmão que 

encontrarmos durante o 
dia. Acendamos no 

nosso coração aquele 

ardentíssimo e 

louvadíssimo desejo 
que certamente é o que 

Deus quer: o desejo de 

amar cada próximo, 
fazendo-nos um com 

ele em tudo, com um 

amor desinteressado e 

sem limites. 
Permaneçamos nesta 

Desse modo, para 

o Natal, podemos 

preparar como 
presente para Jesus 

que nasce, o nosso 

fruto, rico, 

suculento, e o 
nosso coração 

ardente, consumido 

de amor. Então, o 
lema que nos 

recordará este 

propósito poderá 
ser: chegar a Deus 

através do irmão. 

Termos recorrentes: 

Santa Viagem, 

vontade de Deus, 
fazer-se um, Jesus 

Abandonado, cacho, a 

Palavra. 

 
Pergunta e resposta 



311 

 

 

desejos desviam o 

nosso caminho. 

Apagando-os, 
recolocamo-nos no 

raio da vontade de 

Deus e reencontramos 
o caminho. 

atitude, principalmente 

com relação àquelas 

pessoas que, na grande 
vinha de Jesus 

Abandonado, a Obra de 

Maria, formam o nosso 
cacho. [...] 

29 

Para sermos 

aquilo que 
somos, sejamos 

o amor 

 
Rocca di Papa  

 

16/12/82 

 
(p.76-77) 

Caros amigos, 

estamos ainda 

no mês de 
dezembro, mês 

do Advento, 

com o Natal já 
às portas. E a 

Palavra de Vida 

nos repete: 

“Preparai o 
caminho.” 

“Preparai o 

caminho do 

Senhor, aplainai 
as suas veredas” 

(Mc 1,3). 

 
Cita São Paulo 

e São João da 

Cruz 

Há quinze dias, 

falamos das pontas a 

serem aplainadas, das 
pequenas montanhas 

nos caminhos da nossa 

vida que devem ser 
nivelados. E é 

exatamente a propósito 

de pequenas 

montanhas que eu 
queria comunicar hoje 

a vocês a 

extraordinária 
impressão que me 

causou uma frase de 

São Paulo: “Purificai-
vos do velho fermento 

para serdes nova 

massa, já que sois 

massa sem fermento” 
(1 Cor 5,7). 

Mas o que faz o 

fermento? O fermento 
faz inchar. Vocês 

conhecem o cream 

cracker, aquele 

biscoito todo cheio de 
bolinhas? São do 

Aqui surge uma 

pergunta: Como São 

Paulo pede para 
tirarmos o fermento e 

ao mesmo tempo 

afirma que somos 
ázimos e, portanto... 

Sem fermento? Aqui se 

vê toda a moral de São 

Paulo [...]. Vocês ainda 
poderiam me 

perguntar: porque esta 

frase de São Paulo 
causou tanta impressão 

em você? Esta frase me 

tocou porque vejo nela 
o resumo de todo o 

nosso Ideal, toda a 

nossa espiritualidade. 

Nós não queremos ser 
nada além daquilo que 

já somos: ser 

verdadeiros, autênticos 
cristãos 

individualmente, e 

corpo de Cristo, 

coletivamente. É isto 
que nós queremos. Foi 

O amor contem 

tudo: o amor vence 

o fermento do mal 
em nós, prepara um 

caminho digno 

para aquele que 
vem.  

Portanto, nestes 

dias, não nos 

esqueçamos: 
sermos aquilo que 

somos. 

E este poderá ser o 
nosso lema: para 

sermos aquilo que 

somos, deveremos 
ser o amor. 

 

Termos recorrentes: 

Santa Viagem, a 

Palavra, amor ao 
irmão, Jesus em meio, 

Maria. 

 
Perguntas e respostas 

 

Refere-se a São Paulo 

e se inspira nos 
ensinamentos do santo 

para este pensamento. 

 
Utiliza palavra 

ilustrativas do dia a 

dia: fermento, biscoito 
cream cracker  
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fermento que, para São 

Paulo, nesta frase, é o 

símbolo do mal. De 
fato, o mal parece 

saciar os nossos 

desejos, os apetites – 
como diria São João 

da Cruz. Parece 

preencher a alma, mas 

é só uma aparência. E 
São Paulo nos convida 

a eliminar este inchaço 

porque, diz ele, sois 
ázimos, isto é, sem 

fermento. 

para isto que o Espírito 

Santo nos impulsionou, 

também com o Ideal: 
sermos aquilo que 

somos. [...] 

 

30 

Aproveitar a 
ocasião 

 

Sierre 
 

4/1/83 

 
(p.78-80) 

 

Caros amigos, 

terminamos o 
ano de 1982 e 

iniciamos 1983. 

Estamos 
portanto, nos 

dias de 

avaliações e de 
propósitos. É 

um balanço de 

dois anos de 

tensão à 
santidade. E o 

propósito é o de 

chegar até o fim, 
isto é, até o dia 

em que 

poderemos 

oferecer a Maria 
o dom da nossa 

“Eu sou a vida” 

(Jo 14,6) 

Neste ano, com toda a 

possibilidade, algum 
de nós partirá e não 

seria mal se, ao menos 

por um momento, 
pensássemos que isso 

poderia acontecer a 

nós. Certamente cedo 
ou tarde a hora 

chegará para todos. 

Nesta perspectiva, a 

vida que nos resta 
(meses, anos...) não 

pode deixar de se 

apresentar a nós como 
uma grande ocasião, 

uma oportunidade 

única que não 

podemos perder, e na 
qual possamos realizar 

Na Palavra de Vida de 

janeiro Jesus queria se 
referir àquela vida 

sobrenatural, vida que 

Ele veio à terra nos 
comunicar: uma vida 

extraordinária, que não 

morre, que dura 
sempre. 

É com aquela vida que 

nós podemos 

transformar a nossa 
vida terrena em algo 

maravilhoso, divino, 

grande; que podemos 
colaborar para a 

realização do desígnio 

de Deus para a 

humanidade, e produzir 
frutos extraordinários, 

Nestes próximos 

15 dias, esforcemo-
nos para atuarmos 

aquela palavra que 

está na base da 
caminhada de todo 

o nosso 

Movimento e que é 
a síntese do 

cristianismo: 

amemo-nos como 

Ele nos amou. 
Jesus nos amou até 

o abandono [...]. 

Portanto 
aproveitemos toda 

ocasião para 

amarmo-nos com a 

medida de Jesus, 
fazendo-nos um 

Termos recorrentes: 

tensão à santidade, 
Maria, a Palavra, Jesus 

ressuscitado, fazer-se 

um. 
 

Termos da Pedagogia: 

Avaliação,  
 

Chiara fala do 

calendário dos 

mariapolitas celestes: 
a data em que 

crianças, jovens e 

adultos do movimento 
morreram. Ela diz que 

não é grande a 

diferença entre as 

gerações do número 
dos que morreram. 
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santidade. [...] algo de 

verdadeiramente belo, 

grande, santo. Mas, 
como? 

imperecíveis. 

Então, para 

aproveitarmos bem a 
oportunidade de vida 

que temos, devemos 

enxertar nesta vida 
aquela vida superior 

que é o próprio Jesus. 

[...] 

com todos, até que 

o Ressuscitado 

esteja no meio de 
nós. 

31 
Cuidar da sua 

vinha 

 
Sierre 

 

20/1/83 

 
(p.81-83) 

 

Caros amigos, 
“Eu sou a Vida” 

é a Palavra que 

Jesus nos repete 
ainda nesta 

segunda metade 

do mês de 

janeiro. E “Eu 
sou... a tua 

vida!” sussurra 

também Ele a 
cada um de nós. 

Sim, porque, 

pela graça de 
Deus e pela 

nossa  

correspondência, 

a sua vida 
floresce nos 

nossos corações. 

[...] 

“Eu sou a vida” 
(Jo 14,6) 

 

Citou um 
pensamento do 

Papa João 

XXIII 

Nós sabemos que a 
Obra de Maria é a 

vinha de Jesus 

Abandonado. E, 
individualmente, cada 

um de nós é uma 

videira. Videira que 

tem a vida em si: a 
vida que é Jesus: “Eu 

sou a vida”. 

Nestes dias de inverno 
fiquei muito 

impressionada em ver 

como as videiras são 
cultivadas, aqui em 

Vallese, na Suíça, a 

quantos cuidados e a 

quanta disciplina são 
submetidas. Dão um 

ótimo vinho, é 

verdade, mas que 
trabalho assíduo elas 

exigem. Nós a vemos, 

plantadas em filas 

retilíneas, 
perfeitamente 

Pensei em nós, na 
plantinha, na vida de 

Jesus que cresceu em 

nós e nos cuidados que 
devemos ter com ela. 

Antes de tudo devemos 

mantê-la ao sol, bem 

exposta à presença de 
Deus na oração, 

quando dialogamos 

com Jesus no nosso 
coração. Devemos 

podá-la de todos os 

galhos supérfluos, isto 
é, de todas as 

atividades que 

desejaríamos 

desenvolver, mas que 
não são vontade de 

Deus para nós. 

Devemos mantê-la 
fortemente ligada a 

Jesus Abandonado, que 

nos faz amar as dores 

que sobrevierem ou 
aquelas decorrentes das 

Eis tudo o que 
devemos fazer 

nestes dias que 

ainda nos restam: 
cultivar muito bem 

a vida de Jesus em 

nós para que a 

grande vinha de 
Jesus Abandonado, 

no mundo, cresça e 

se desenvolva cada 
vez mais em 

direção ao “ut 

omnes” (que todos 
sejam um). 

[...] Para fazer tudo 

aquilo que foi dito, 

e, desta forma, 
cultivar a nossa 

amadíssima 

videira, basta 
lançarmo-nos 

totalmente, em 

tudo o que Deus 

deseja de nós em 
cada momento 

Termos recorrentes: a 
Palavra, vontade de 

Deus, Jesus 

Abandonado, Jesus no 
meio. 

 

Termos da Pedagogia: 

disciplina. 
 

Experiência de 

observação às vinhas 
da Suíça e comparação 

com a vida do membro 

do movimento. 
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equidistantes a fim de 

que cada uma fique 

bem exposta ao sol. 
Nós as observamos, 

podadas de todos os 

ramos supérfluos, para 
que, às vezes, um só 

ramo produza seu 

fruto abundante, seus 

cachos suculentos. São 
amarradas fortemente 

a uma estaca para que 

se mantenham na 
vertical e não se 

arrastem no chão. As 

folhas que caíram 
durante a vindima são 

recolhidas para que a 

terra em torno delas 

fique limpa. Quando 
pequeninas, elas são 

protegidas por uma 

tela cilíndrica. E 
muitos outros 

cuidados ainda. 

renúncias. Devemos 

manter o terreno ao 

redor dela sempre 
limpo, afastando de nós 

aquelas coisas ou 

pessoas que são causa 
de tentações na nossa 

vida passada: amizades 

nocivas, pequenos 

vícios, programas de 
televisão 

inconvenientes, objetos 

inúteis, coisas vãs... E, 
além de tudo isso, se a 

plantinha é ainda muito 

pequena em nós, 
devemos protegê-la 

com a unidade dos 

amigos que 

compartilham o mesmo 
Ideal. 

presente e repetir 

no nosso coração o 

pensamento do 
Papa João XXIII 

“Devo fazer cada 

coisa... como se 
não tivesse mais 

nada a fazer, como 

se tivesse nascido 

unicamente para 
fazer bem isso”. 

Então faremos 

assim, totalmente 
conscientes daquilo 

que Deus quer de 

nós no momento 
presente, como se 

tivéssemos nascido 

somente para isso. 

32 

Contigo 
 

Rocca di Papa  

 
3/2/83 

 

(p.84-86) 

Caros amigos, 

“quem não 
progride, 

regride”. Este é 

o pensamento de 
São Bernardo e 

de diversos 

padres da Igreja 

no que diz 
respeito à vida 

“Por causa de 

tua palavra 
lançarei as 

redes” (Lc 5,5) 

 
Cita São 

Bernardo e 

Padres da Igreja 

“Quem não progride”, 

isto é quem não 
melhora, fica parado: 

retrocede. É por isso 

que temos realmente 
necessidade de 

permanecer unidos, 

como os alpinistas, 

unidos à mesma corda, 
para nos ajudarmos e 

E de que maneira 

podemos realizar esta 
pesca? São Pedro 

responde: “Por causa 

da tua palavra...” O 
meio, a causa, o 

segredo da pesca 

milagrosa é acreditar 

naquilo que Jesus diz, 
acreditar na sua Palavra 

Portanto, “com 

Ele”, abandonado, 
é o lema que 

resume no 

momento presente, 
o nosso empenho 

nesses próximos 

dias. Contigo, 

Jesus crucificado e 
abandonado, a fim 

Termos recorrentes: 

Santa viagem: 
“lâmpada para os 

nossos passos”, a 

Palavra, testamento de 
Jesus, fazer-se um, 

Jesus Abandonado, 

momento presente, 

resumo. 
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interior, ao 

caminho que 

leva à santidade 
ou, como 

costumamos 

dizer, ao nosso 
progredir na 

Santa Viagem 

estimularmo-nos a 

caminhar, a dar 

sempre alguns passos 
e assim não corrermos 

o risco de retroceder. 

Neste sentido a 
Palavra de Vida nos dá 

grande ajuda, pois, 

como sabemos, ela é a 

“lâmpada para os 
nossos passos”.  

Também nós somos 

chamados a uma pesca 
extraordinária, e a 

sermos pescadores, 

não de peixes, mas de 
homens, de muitos 

homens: somos 

chamados a realizar o 

testamento de Jesus: 
“que todos sejam um” 

e dar-lhe a nossa 

adesão. 

A palavra portanto, é 
luz para o nosso 

caminho, a palavra que 

nos dá a certeza de não 
retrocedermos, mas de 

progredirmos sempre, e 

é ela também a causa 

da pesca milagrosa. 
Devemos nos apoiar na 

Palavra, fixar-nos nela, 

permanecer em sua 
companhia. [...] 

Nesses quinze dias, 

portanto, vamos aderir 
a Ele, permanecendo 

com Ele durante o dia 

inteiro, ou melhor, 

digamos a Ele no 
momento presente 

“Contigo...” 

de progredirmos na 

caminhada, pois 

“Quem não 
progride, regride”. 

“Contigo!”. 

33 
Arriscar na sua 

palavra 

 

Rocca di Papa  
 

17/2/83 

 
(p.87-89) 

Caros amigos, 
continuamos, 

portanto, sempre 

“em viagem”; o 

tempo não para, 
a meta se 

aproxima e nós 

não podemos 
ficar parados. 

De fato, já faz 

mais de dois 

anos que 
estamos nos 

“Por causa de 
tua palavra 

lançarei as 

redes” (Lc 5,5) 

 

Pode acontecer que em 
certos momentos tais 

progressos não sejam 

completamente 

positivos para todos. 
[...] Ou talvez, 

sintamos a necessidade 

que aconteça alguma 
coisa que possa nos 

ajudar a retomar a 

corrida com novo 

alento. [...] O que 
fazer? Também nestes 

E então? Como 
solucionar o estado de 

cansaço espiritual no 

qual às vezes podemos 

nos encontrar? 
Enfrentando o desafio 

da sua Palavra. 

Muitas vezes 
influenciados pela 

mentalidade do mundo 

em que vivemos, 

também nós passamos 
a acreditar, às vezes, 

Coragem, então! 
Que o lema destes 

quinze dias seja: 

arriscar na sua 

Palavra para uma 
pesca milagrosa de 

felicidade e 

corações que amem 
a Deus. 

Termos recorrentes: 
Santa viagem, a 

Palavra, coragem! 
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esforçando em 

“caminhar”. 

Mas quais os 
efeitos, quais os 

progressos? 

casos, também para 

estes casos, o que nos 

pode ajudar é a 
Palavra [...] Para que 

Pedro pudesse 

experimentar a 
potência de Deus, 

Jesus lhe pediu a fé: 

crer n’Ele, acreditar 

até mesmo em algo 
que, humanamente 

falando, era 

impossível, absurdo: 
pescar de dia, quando 

a noite tinha sido tão 

avarenta. 
Também nós, se 

quisermos que a vida 

retorne, se desejarmos 

uma pesca milagrosa 
de felicidade, devemos 

acreditar e enfrentar, 

se necessário, o risco 
do absurdo, que às 

vezes a sua Palavra 

implica. [...] 

que a felicidade 

consiste em possuir, em 

se impor, em divertir-
se, em dominar os 

outros [...] mas não é 

assim! 
Vamos tentar enfrentar 

o risco de cortar todas 

essas coisas. Deixemos 

que o nosso eu corra o 
risco da morte 

completa. Vamos 

arriscar, vamos 
arriscar! Uma, duas, 

dez vezes por dia. 

O que acontecerá? À 
noite sentiremos brotar, 

suavemente no 

coração, o amor, 

reencontraremos a 
união com Deus [...] 

Mas é preciso correr o 

risco da morte, do 
nada, do desapego. 

Este é o preço. 

34 
Como se fosse a 

sua mãe 

 
Rocca di Papa  

 

3/3/83 

 
(p.90-92) 

Caros amigos, 
espero 

verdadeiramente 

que estejamos 
todos a caminho. 

E se alguém fez 

uma trégua 

esperamos que 
tenha 

“Quem dentre 
vós que não tem 

pecado seja o 

primeiro a lhe 
atirar uma 

pedra” (Jo 8,7). 

Portanto, avante na 
Santa Viagem! É 

muito importante! 

Importante para nós e 
para muitas pessoas. 

[...] Ora, o que nos 

ajuda, a trilha estreita 

que nos permite 
caminhar para o alto, 

Então, como nos 
comportaremos? Da 

seguinte maneira: 

nestes quinze dias, 
diante de cada próximo 

em casa, no trabalho, 

pela rua, aqueles com 

quem estivermos 
falando, aquelas 

Como se fosse a 
sua mãe, é este o 

pensamento que 

deve prevalecer 
nesses próximos 

quinze dias. 

Este deverá ser o 

nosso empenho 
para nos 

Termos recorrentes: 
Santa viagem, a 

Palavra, Maria, amor 

ao irmão. 
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recomeçado 

bem, que tenha 

compreendido 
que, nesta terra, 

a atitude de 

fundo que 
devemos ter é a 

de estar sempre 

prontos a 

recomeçar, 
agradecendo a 

Deus que nos dá 

ainda o tempo 
para isso. 

para o cume da 

perfeição sem o perigo 

de cairmos no 
precipício é a Palavra. 

[...] Todavia, desta 

Palavra parece 
possível deduzir-se 

que alguém possa 

atirar a pedra: aquele 

que não tiver pecado. 
Certamente que não se 

trata de nenhum de 

nós, pois somos todos 
pecadores. Mas só 

sabemos que há uma 

criatura sem pecado. É 
a Mãe de Deus. 

Portanto, poderia 

Maria atirar uma pedra 

em alguém que tenha 
errado? Será que Ela 

fez isso alguma vez 

em sua vida? [...] 
Maria não atira pedras. 

Pelo contrário, 

ninguém depois de 
Jesus, difunde o amor 

como Ela. Por quê? 

Porque é Mãe. Uma 

mãe só sabe amar. 
Parece-me que não há 

nenhum outro modo 

de podermos viver 
melhor esta nova 

Palavra senão 

pessoas com quem 

estivermos falando pelo 

telefone, aqueles em 
cujo benefício 

devolvemos o nosso 

trabalho, diante de cada 
um devemos 

simplesmente pensar o 

seguinte: devo 

comportar-me como se 
eu fosse a sua mãe. E 

agir nesse sentido. 

Uma mãe serve, serve 
sempre. Uma mãe 

desculpa, desculpa 

sempre. Uma mãe 
espera, espera sempre.  

certificarmos de 

que não atiraremos 

pedras e de que 
poderemos ser para 

todos a presença de 

Maria sobre a terra. 
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imitando Maria. 

Também nós podemos 

encontrar alguma coisa 
de nós mesmos nos 

outros. De fato, 

devemos ver Jesus 
tanto em nós mesmos 

como nos nossos 

irmãos. 

35 
Como medirmos 

seremos 

medidos 
 

Rocca di Papa  

 

17/3/83 
 

(p.93-94) 

Caros amigos, 
para viver a 

Palavra deste 

mês, nos dias 
anteriores, 

olhamos para 

Maria que sendo 

nossa Mãe, não 
julga, mas 

sempre desculpa 

seus filhos e 
sempre espera, 

espera até o fim. 

Esta Palavra de 
vida nos mostra 

de fato, aquilo 

que é central na 

mensagem do 
Evangelho: o 

amor de Deus 

pelo homem. 
Deus quer que 

ele seja salvo. E 

para isso 

ofereceu o seu 
próprio Filho. 

“Quem dentre 
vós que não tem 

pecado seja o 

primeiro a lhe 
atirar uma 

pedra” (Jo 8,7). 

Mas se Deus ama 
desta forma os 

homens, também nós 

devemos fazer o 
mesmo, uns para com 

os outros. Assim 

estaremos, além do 

mais, vivendo 
plenamente a nossa 

vocação, porque o 

amor para com o 
próximo constitui o 

coração da nossa 

espiritualidade. 
Continuemos então, 

também nos próximos 

quinze dias, nesta 

mesma linha. Daremos 
certamente muitos 

passos para frente no 

caminho para a 
santificação. E para 

melhor praticar esse 

amor que tudo 

desculpa, tudo espera, 
tudo crê, lembremo-

[...] O nosso 
comportamento para 

com o próximo é como 

um bumerangue que 
vai e volta, abatendo-se 

sobre nós. Julgamos 

severamente? 

Receberemos um 
julgamento severo. 

Agimos com 

misericórdia? Teremos 
de volta misericórdia. 

Procuramos medir o 

próximo atenuando as 
suas responsabilidades? 

Serão atenuadas 

também as nossas. 

Medimos o próximo 
procurando descobrir o 

lado bom da questão, 

desculpando, não nos 
comportando como 

juízes, nem mesmo nos 

casos mais evidentes, 

mas deixando todo 
veredicto a Deus? 

Nestes quinze dias 
comportemo-nos 

deste modo com 

cada próximo do 
qual estivermos 

falando, também 

com aqueles com 

os quais nos 
deparamos, por 

exemplo, lendo o 

jornal e olhando a 
televisão, com a 

gente simples ou 

com 
personalidades 

públicas, com 

todos. “Como 

medirmos seremos 
medidos”.  

Termos recorrentes: 
Palavra, Maria, 

santificação, amor ao 

próximo. 
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Diz a maneira que os 

membros dos 

Focolares devem se 
comportar 
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nos que um dia ele terá 

um peso determinante 

no julgamento que 
Deus pronunciará 

sobre nós.  

Assim fará Deus 

conosco. 

36 

Abrir 
completamente 

o coração à 

cruz, para abri-
lo 

completamente 

a Jesus 
 

Rocca di Papa  

 

7/4/83 
 

(p.95-97) 

Caros amigos, 

como vocês já 
souberam, na 

segunda-feira da 

Semana Santa 
fui convidada a 

almoçar com o 

Santo Padre 
João Paulo II. 

Comigo veio Eli 

Folonari. No 

final, antes da 
despedida, ele 

quis nos 

presentear com 
um maravilhoso 

livro que trata de 

14 das suas 
viagens, cujo 

título é: Abri as 

portas a Cristo. 

Referindo-se a 
esta frase, o 

Santo Padre, 

manifestando 
toda a sua 

grande fé que 

deposita em 

nosso 
Movimento 

Livro de João 

Paulo II: “Abri 
as portas a 

Cristo” 

Caros amigos, nós 

certamente não 
merecemos este 

elogio, porém 

devemos nos 
comportar de tal forma 

que possamos ser 

dignos dele. Abrir 
completamente as 

portas para Cristo. Que 

quer dizer isto? Como 

fazê-lo? Eu creio que 
ninguém abre seu 

coração a Jesus de 

forma melhor do que 
aquele que o abre 

completamente diante 

da cruz, diante d’Ele 
crucificado. 

De fato, é com o 

abraço à cruz que o 

Ressuscitado pode 
viver plenamente em 

nós, em cada um de 

nós. Este é um assunto 
que examinaremos a 

fundo num outro ano. 

Mas isto não nos 

impede de sentir desde 
já os seus efeitos e de 

Eis então como 

devemos nos comportar 
nestes quinze dias: 

descobrir onde se 

encontra a nossa cruz 
do momento presente, 

abrir-lhe 

completamente o 
coração e abraçá-la. Às 

vezes será uma dor 

pessoal, imprevista e 

repentina. Outras vezes 
um sofrimento de quem 

está perto de nós, as 

barreiras entre 
temperamentos 

diversos [...] Portanto, 

vamos abrir 
completamente o 

coração a todas estas 

cruzes e esta será a 

melhor maneira de 
abri-lo totalmente para 

Jesus. 

Nestes dias tive uma 
profunda alegria por ter 

conhecido a 

experiência da Santa 

viagem de uma pessoa 
que caminha conosco 

Agora, após estes 

dois anos de 
“tensão para a 

Santidade”, [...] 

podia constatar que 
aquilo que mais lhe 

interessava era Ele, 

justamente Ele. E 
atribuía este 

resultado ao fato de 

ter-se esforçado 

seriamente para 
amar Jesus 

Abandonado. 

Nestes próximos 
dias, então, 

devemos todos nos 

esforçar para fazer 
o mesmo: abrir 

completamente o 

coração à cruz para 

abri-lo totalmente 
para Jesus. 

Termos recorrentes: 

Jesus Abandonado, 
Jesus Ressuscitado, 

Santa viagem. 

 
Dá notícias: fala sobre 

o almoço com o Papa 

João Paulo II. 
Visibilidade, 

autoridade, 

legitimidade de Chiara 

em almoçar com o 
Papa. 
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disse: “O Papa 

exorta, e os 

focolarinos 
atuam”. 

colocá-lo em prática. 

[...] 

[...]. 

 

37 

Recomeçar do 

princípio 
 

Rocca di Papa  

 
21/4/83 

 

(p.98-100) 

Caros amigos, 

há algum tempo, 

o prior de Taizé, 
Roger Schutz, 

confiou-me 

numa conversa, 
que em contato 

com as pessoas, 

particularmente 
os jovens, deu-

se conta de que 

o mundo está tão 

completamente 
descristianizado 

que não saberia 

por onde 
começar para 

levar-lhes de 

novo Jesus. 

“É preciso 

obedecer antes 

a Deus que aos 
homens” (At 

5,29) 

 
 

Cita o jornal 

L’Osservatore 
Romano, 

16/4/83) 

Na realidade, muitas 

vezes também é esta a 

minha triste 
impressão. Enquanto 

há trinta ou quarenta 

anos atrás a nossa 
sociedade (refiro-me, 

sobretudo à Europa) 

era fundamentalmente 
cristã, e se apoiava, 

portanto sobre 

princípios sólidos, 

agora não é mais 
assim. Em seu lugar 

infiltrou-se uma 

mentalidade 
secularizada, 

materialista, e já que a 

maioria dos homens 
pensa de uma forma 

praticamente pagã, 

crê-se que isto seja 

justo. 
[...] O lamentável é 

que tal mentalidade 

difundiu-se 
progressivamente e de 

tal forma penetrou em 

todo lugar, 

principalmente através 
dos meios de 

Sim, é esta a situação, a 

grave situação em que 

nós vivemos. Como 
devemos nos 

comportar? Como 

reagir? À pergunta 
angustiante do prior de 

Taizè procurei 

responder dizendo que 
a única coisa a ser feita 

neste caso é recomeçar 

do começo. Sim, 

exatamente isto, 
recomeçar, como 

fizeram os primeiros 

cristãos que , no 
entanto, se difundiram 

pelo mundo em pouco 

tempo, dando a 
conhecer o Evangelho 

a muitos povos. [...] 

Caros amigos, também 

nós sabemos que Jesus 
trouxe o amor e 

procuramos realmente 

vivê-lo. 
Porém, talvez nem 

sempre vemos 

claramente que não 

podemos nem devemos 
pertencer ao mundo no 

Sim, no momento 

presente, quando as 

múltiplas pressões 
do mundo nos 

quiserem submeter 

ao seu modo de 
pensar e de agir, 

vamos reagir com 

todas as nossas 
forças. Façamos 

triunfar em nós o 

homem novo, que 

valoriza o amor, as 
outras virtudes e a 

cruz. 

Se o homem novo 
prevalecer em nós, 

que somos muitos, 

também o mundo 
novo não será 

impossível de se 

realizar. Mas 

devemos repetir a 
nós mesmos 

diariamente, a cada 

momento, com o 
zelo dos primeiros 

cristãos: “É preciso 

obedecer antes a 

Deus que aos 
homens.” 

Termos recorrentes: a 

Palavra, momento 

presente, homem 
novo. 

 

Chiara fala do o prior 
de Taizé, Roger 

Schutz 



321 

 

 

comunicação de 

massa, que nos 

encontramos 
envolvidos por ela 

quase sem nos 

apercebermos. 
E temos então o 

doloroso fenômeno em 

que os nossos jovens 

chegam a confessar 
candidamente não 

mais saberem 

distinguir o bem do 
mal e de terem perdido 

até mesmo o conceito 

de pecado. [...] 

qual vivemos, nem 

mesmo ao seu modo de 

pensar [...] E agora? 
Continuemos a lançar a 

nossa revolução de 

amor e olhemos o 
mundo e tudo o que lhe 

diz respeito com 

espírito crítico. A 

Palavra deste mês, 
interpretada no sentido 

espiritual poderá nos 

ajudar, poderá dar-nos 
uma mão. 

38 
Para viver a 

palavra, 

escolher a cruz 
 

Rocca di Papa  

 
3/5/83 

 

(p.101-102) 

Caros amigos, o 
que eu desejo 

hoje é encorajá-

los mais uma 
vez a 

perseverarem na 

Santa Viagem. 
Não devemos 

parar nunca. 

Vocês sabem 

que: quem não 
progride, 

regride. E já que 

muitas vezes 
paramos, 

devemos 

habituar-nos a 

repetir a Jesus, 
cada vez que for 

“Se alguém me 
ama, guardará 

minha palavra e 

meu Pai o 
amará e a ele 

viremos e nele 

estabeleceremos 
morada” (Jo 

14,23) 

 

 
Obras de São 

João da Cruz 

Recomeço a fazer o 
quê? Recomeço a 

viver a Palavra, pois a 

Palavra é luz para os 
meus passos. É a 

Palavra que poderá 

nos conduzir à feliz 
conclusão de uma boa 

caminhada; é ela que 

nos fará alcançar a 

santidade. [...] 
Nestes últimos dias, 

impressionou-me uma 

frase de Jesus com a 
qual – após ter 

afirmado que não viera 

ao mundo para julgar 

os homens, mas para 
salvá-los – Ele diz que 

O mês de maio nos 
encoraja: “Se alguém 

me ama, guardará 

minha palavra...” 
Portanto, Jesus quer 

que nós amemos a Sua 

Palavra, as suas 
palavras. E se assim 

fizermos, Ele nos 

anuncia promessas 

enormes: a Trindade 
estabelecerá em nós a 

Sua morada. 

Qual a Palavra que 
devemos colocar em 

evidência nestes quinze 

dias? Uma palavra que, 

de certo modo possa 
resumir todas as outras. 

Creio que nesta 
escolha esteja 

concentrado tudo 

aquilo que Jesus 
quer de nós. Por 

isso, hoje, 

renovemos 
incondicionalmente 

o nosso amor a 

Jesus Abandonado, 

nas dores que 
surgirem e no 

esforço de 

vencermos a nós 
mesmos. 

Termos recorrentes: a 
Palavra, a Santa 

Viagem; quem não 

progride, regride; 
recomeçar; a Palavra é 

luz para os meus 

passos, Jesus 
Abandonado. 
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preciso: 

“Perdão, eu 

recomeço” 

julgará os homens no 

último dia: a Palavra. 

Será que naquele 
momento tremendo, 

nós nos encontraremos 

em conformidade com 
a Palavra? Seremos 

nós na prática, Palavra 

vivida? Se for assim, 

tudo correrá bem para 
nós. Ou será o 

contrário? Teremos de 

nos submeter ao seu 
julgamento. Portanto, 

mesmo se agora não 

levamos em 
consideração a 

Palavra, chegará o 

momento em que 

deveremos nos 
confrontar com ela. 

Lendo, durante estes 

meses, obras de São 

João da Cruz e 
meditando sobre todas 

as ascensões do amor 

deste incomparável 
místico, até à chamada 

união transformante, 

que inclui a sua viagem 

rumo à santidade, 
percebi uma vez mais 

que o segredo dos 

santos e, portanto o 
segredo da 

extraordinária 

experiência deles é a 
escolha da cruz. 

39 

Produzir muitos 
frutos para dar 

glória a Deus 

 

Rocca di Papa  
 

19/5/83 

 
(p.103-105) 

Caros amigos, o 

mês de maio nos 
convida a viver 

a palavra a fim 

de que a 

Santíssima 
Trindade faça a 

sua morada na 

nossa alma de 
uma maneira 

mais estável. 

Quero portanto 

comunicar-lhes 
uma conclusão a 

“Se alguém me 

ama, guardará 
minha palavra e 

meu Pai o 

amará e a ele 

viremos e nele 
estabeleceremos 

morada” (Jo 

14,23) 

 

Não sei se acontece o 

mesmo com vocês 
mas, de vez em 

quando, eu sinto o 

desejo de que a minha 

vida seja realmente 
uma glória a Deus e, 

portanto, sinto a 

necessidade de 
conhecer o caminho 

para que este objetivo 

seja atingido da 

melhor maneira 
possível. 

Hoje eu gostaria de 

sublinhar a necessidade 
de produzir frutos. E 

aqui, imediatamente, 

ganha relevo o quanto é 

importante aquele dom 
que todos os membros 

do nosso Movimento 

têm, aquele típico de 
produzir frutos, aquele 

pelo qual muitos 

despendem, com 

alegria as suas 
melhores energias: o 

Caros amigos, nos 

próximos quinze 
dias devemos nos 

empenhar, de um 

modo todo 

especial, para 
produzir frutos 

com a alegria de 

saber que desta 
forma, daremos 

glória a Deus. E 

devemos examinar 

todas as 
possibilidades que 

Termos recorrentes: a 

Palavra, Jesus no 
meio, amor ao 

próximo. 

 

Chiara comunica o que 
viveu, o que aconteceu 

com ela. 
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que cheguei 

nestes dias, em 

relação a um 
ensinamento 

particular de 

Jesus. 

Até agora eu 

encontrava a resposta 

sobretudo nos Santos, 
que me davam a 

certeza de que quem 

faz a vontade de Deus 
Lhe dá glória, Lhe dá 

alegria. 

Nestes dias, porém, 

acompanhando a Santa 
Missa no missal, 

tocou-me 

profundamente uma 
frase esclarecedora de 

Jesus relatada por São 

João: “Meu Pai é 
glorificado quando 

produzis muito fruto e 

vos tornais meus 

discípulos” (Jo 15,8). 
Lendo esta Palavra, 

dei-me conta que 

através do nosso 
“Collegamento” nós 

nos temos encorajado 

frequentemente a viver 
a segunda parte, que 

salienta a necessidade 

de nos tornarmos seus 

discípulos. [...] A 
primeira parte, no 

entanto, isto é, a 

necessidade de 
produzir frutos, não foi 

até agora colocada em 

dom, a capacidade de 

comunicar aos outros o 

seu próprio Ideal, 
colocando em ação a 

técnica da unidade – 

como se costuma dizer 
– até o ponto de gerar a 

presença de Jesus no 

meio dos homens, 

aquele Jesus que 
converte os corações e 

dá possibilidade de nos 

tornarmos, desse modo, 
pais e mães de almas. 

Desta vez Jesus, com o 

seu Evangelho, 
confirma-nos que, 

fazendo assim, 

glorificamos 

verdadeiramente o Pai: 
“Meu Pai é glorificado 

quando produzis muito 

fruto e vos tornais 
meus discípulos”. 

tivermos para que 

os frutos sejam 

como Jesus os 
quer: “muitos”. 

Talvez seja 

necessário renovar 
o nosso amor para 

com algum 

próximo, ou então, 

devemos 
restabelecer algum 

contato perdido 

[...]. Examinemos 
tudo. Programemos 

generosamente, de 

acordo com as 
nossas 

possibilidades de 

forças e de tempo e 

sejamos fiéis. 
Todas as noites, 

antes de irmos 

dormir, 
perguntemos a nós 

mesmos: “Produzi 

frutos hoje? E 
produzi em 

abundância”? Se a 

resposta for sim, 

poderemos sentir-
nos confortados: 

foi um dia em que 

demos glória a 
Deus. 
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igual relevo por nós. 

40 

Ser solidário é 
ter segurança 

 

Rocca di Papa  
 

2/6/83 

 
(p.106-108) 

Caros amigos, 

nesta época, se 
percorrermos as 

estradas da 

Suíça, 
deparamo-nos 

com um grande 

cartaz muito 
interessante: 

dois carros, um 

vermelho e 

outro azul, que 
correm juntos e 

se 

cumprimentam 
sorrindo. O azul 

faz um aceno 

com a mão para 
que o vermelho 

passe. O 

vermelho, 

tirando o 
chapéu, 

agradece. A 

legenda diz: 
“Ser solidário é 

ter segurança”, 

isto é ajudarmo-

nos, tratarmo-
nos com 

“Toda a lei está 

contida numa só 
palavra: 

‘Amarás o teu 

próximo como a 
ti mesmo”’. (Gl 

5,14) 

Eu pensei que este 

lema, tomado em 
sentido cristão, não 

vale somente para 

percorrer as estradas 
desta terra, mas pode 

nos ajudar na Santa 

Viagem que 
empreendemos. Para 

aqueles que como nós, 

são chamados ao 

caminho do amor, é, 
sem dúvida, o modo 

mais seguro, ou 

melhor, a estrada 
obrigatória para 

alcançar a meta. Na 

ajuda ao irmão, de 
fato, estão resumidos 

todos os nossos 

deveres. A Palavra de 

Vida do mês de junho 
vem confirmá-lo. Se 

for assim, para nós, 

tensão à santidade 
significa 

concentrarmos toda a 

nossa atenção, o 

esforço, em amar o 
irmão. Realmente, 

Dizíamos, ainda nos 

primeiros tempos do 
Movimento, existem 

duas maneiras de ter 

uma sala limpa: ou 
varrer aquela em que 

nos encontramos ou 

mudar de sala, isto é, 
não mais vivermos 

voltados para nós 

mesmos, mas “viver o 

outro”, o próximo, para 
amá-lo. 

Como viver então estes 

quinze dias? 
Hoje recomecemos 

como se fosse o 

primeiro dia da nossa 
revolução de amor, o 

primeiro dia da nossa 

Santa Viagem. Vamos 

recomeçar sem pensar 
em mais nada, porque 

tudo se resume no 

amor. Vivamos com a 
disposição de amar 

cada próximo como a 

nós mesmos e, por isso, 

na atitude constante de 
assumir plenamente 

Lembremo-nos: 

“Ser solidário é ter 
segurança”. Ter 

segurança de que 

tudo aquilo que 
fazemos é o melhor 

que podemos fazer. 

Ter segurança de 
que, agindo assim, 

vivemos conforme 

o nosso Ideal; ter 

segurança de amar 
a Deus e de 

encontrarmos no 

amor ao irmão 
também todas as 

outras virtudes; ter 

segurança de que 
assim nos 

tornaremos santos. 

“Ser solidário é ter 

segurança.” 

Termos recorrentes: 

Santa Viagem, a 
Palavra, amor ao 

irmão, Maria, tensão à 

santidade. 
 

 

Chiara se inspira em 
uma placa das estradas 

da Suíça e a partir daí 

elabora sua 

mensagem. 
 

Relembra propósito 

dos primeiros tempos 
do Movimento.  
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solidariedade, 

como amigos, é 

garantia de uma 
viagem sem 

perigos. 

para nós, buscar a 

santidade não consiste 

tanto em eliminar os 
nossos defeitos, mas 

em amar, em pensar 

nos outros, 
esquecendo 

completamente de nós 

mesmos.  

cada situação 

particular. 

41 
Serviço perfeito 

 

Rocca di Papa  
 

16/6/83 

 

(p.109-111) 

Caros amigos, 
no último 

collegamento, 

tocados pela 
afirmação 

lapidar de São 

Paulo que 

irradia a luz da 
Palavra neste 

mês de junho, 

dissemos que 
para nós, amar o 

irmão é tudo. 

“Toda a lei está 
contida numa só 

palavra: 

‘Amarás o teu 
próximo como a 

ti mesmo”’. (Gl 

5,14) 

Sim, é realmente tudo. 
Mas porque é tudo? 

Por que é que nós 

sentimos que podemos 
nos realizar 

plenamente no amor 

ao irmão? Nós o 

podemos porque, para 
nós amar o irmão é 

encontrar Deus; 

percorrer o caminho 
do irmão é alcançar o 

Senhor, é o nosso 

Ideal. [...] 
Devemos, portanto, 

santificar-nos, sem 

dúvida, fazermos da 

vida uma santa 
viagem, mas no amor. 

Afinal, como 

poderíamos nós 
trabalhar para “que 

todos sejam um”, sem 

desencadearmos a 

nossa revolução de 
amor? Não é o amor a 

Caros amigos, a nossa 
missão é, portanto, 

amar. É no amor que 

devemos buscar a 
nossa perfeição, ou 

melhor, é preciso 

progredir de perfeição 

em perfeição no amor 
ao próximo, ao qual 

nos dedicamos durante 

o dia. Cuidar bem, por 
exemplo, do almoço, 

da preparação da aula 

que deveremos dar, da 
palestra que deveremos 

fazer e dos assuntos a 

resolver. E mesmo 

quando tivermos a 
impressão de que 

aquilo que estamos 

fazendo é só para o 
nosso proveito pessoal, 

pensemos 

imediatamente que nós 

queremos aprender 
bem aquelas matérias 

Devemos ouvi-la 
bem e realizar 

obras perfeitas. Os 

santos, quando 
atingem o último 

degrau que se 

chama união 

transformante, 
porque já são uma 

só coisa com Jesus, 

eles têm uma série 
de qualidades e 

uma delas é a 

capacidade de 
realizar obras 

perfeitas. 

Esforcemo-nos 

também por amar 
desde agora com 

perfeição. E isto 

quer dizer: serviço 
perfeito ao irmão. 

Fazer com que a 

nossa vida seja um 

serviço perfeito 
será o nosso 

Termos recorrentes: 
Santa Viagem, a 

Palavra, amor ao 

irmão, vontade de 
Deus, fazer-se um. 

 

 

Perguntas e respostas 
 

 

Chiara fala das coisas 
práticas do dia a dia: 

cozinhar, preparar uma 

aula, estudar. Lembra 
que se deve estudar 

bem, não em proveito 

próprio, mas para 

melhor servir. 
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única coisa capaz de 

estabelecer a unidade? 

[...] Sim, nós mesmos, 
o nosso Movimento, 

só somos concebíveis, 

se no amor, com o 
amor, porque esta vida 

que nós vivemos 

floresceu de uma 

renovada manifestação 
de Deus que é amor. 

ou aquela profissão, 

para amanhã sermos 

mais úteis a Jesus que 
vive na nossa 

sociedade. Devemos 

fazer tudo com  
perfeição. E para isso 

devemos escutar bem 

aquela voz dentro de 

nós enquanto ela tiver 
algo a nos corrigir ou a 

nos sugerir.  

esforço constante 

nestes próximos 

quinze dias. 

42 
Nada menos do 

que um amor 

heroico 

 
Sierre 

 

4/8/83 
 

(p.112-115) 

 

Caros amigos, 
nos deixamos a 

última vez com 

o desejo de viver 

com decidido 
empenho, o 

amor ao 

próximo. E pelo 
que eu soube, 

este tem sido o 

motivo que 
impulsionou 

muitos a 

construírem com 

grande amor as 
extraordinárias 

Mariápolis das 

quais recebemos 
ecos e mais ecos 

do mundo 

inteiro. 

“Eis que o reino 
de Deus está 

entre vós” (Lc 

17,21) 

Hoje gostaria de falar-
lhes ainda sobre o 

amor. Exatamente do 

amor ao próximo. 

Como deve ser este 
amor para que ele 

esteja em 

conformidade com 
aquilo que Jesus exige 

de nós? Nós o 

sabemos, é um amor 
que tem como medida 

a morte: estarmos 

prontos a morrer pelos 

outros, por todo 
próximo. [...] É 

portanto, o nosso 

modo típico para fazer 
da vida uma “Santa 

Viagem”. 

O fato é que amando o 

próximo desta forma 
toda a nossa vida 

Caros amigos, amemos 
portanto. O irmão, os 

irmãos são a nossa 

grande oportunidade. 

Não percamos 
nenhuma ocasião 

durante o dia todo. 

Amemos aqueles a 
quem costumamos 

dirigir a nossa atenção 

pelo fato que os vemos 
fisicamente ao nosso 

lado. Amemos aqueles 

que, quem sabe, 

escapam à nossa 
observação; por 

exemplo, aqueles dos 

quais estamos falando 
ou com quem falamos, 

dos quais nos 

lembramos ou pelos 

quais rezamos; aqueles 
dos quais recebemos 

Veremos então os 
efeitos 

excepcionais desse 

amor: luz e alegria! 

E juntamente com 
o amor, o Seu 

Reino estará em 

nós, estará entre 
nós, como nos 

propõe a Palavra 

deste mês. 

Termos recorrentes: 
Santa viagem, Deus-

Amor, a Vontade de 

Deus, o amor ao 

próximo, Jesus 
Abandonado, a 

Palavra, Maria, a 

Igreja, o Espírito 
Santo. 

 

Perguntas e respostas 
 

Chiara fala sobre a sua 

experiência: escreve 

sobre o que pensou e o 
que fez, “escrita de 

si”. 



327 

 

 

espiritual sai 

enriquecida. Foi esta a 

minha descoberta 
nestes dias em que 

também eu, me 

esforcei em viver 
assim, descoberta essa 

que eu gostaria de 

comunicar-lhes. 

Vocês sabem que uma 
espiritualidade é uma 

maneira de viver o 

cristianismo, é uma 
vida e uma vida tem 

mil aspectos. Todavia, 

na nossa 
espiritualidade nós 

consideramos em geral 

dez aspectos que, de 

certa forma, resumem 
em si todos os outros. 

São eles: Deus-Amor, 

a Vontade de Deus, o 
amor ao próximo, 

Jesus Abandonado, a 

Palavra, Maria, a 
Igreja, o Espírito 

Santo. 

Pois bem, nestes dias 

eu compreendi que, 
amando o próximo, eu 

realizo melhor todos 

os outros aspectos da 
nossa espiritualidade. 

[...] 

alguma notícia através 

do jornal ou da 

televisão, os que nos 
escrevem ou aos quais 

nós escrevemos, todos 

aqueles aos quais se 
destina o trabalho que 

nos ocupa no dia-a-dia. 

Amemos os vivos e 

aqueles que já não 
estão mais sobre a 

terra. 

Amemos os irmãos, 
individualmente e 

coletivamente: 

amemos, portanto, e 
respeitemos 

profundamente cada 

povo. Amemos a todos 

com um amor heroico, 
não menos que isso. 
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43 

O amor do 

próximo e as 
doze estrelas 

 

Sierre 
 

18/8/83 

 

(p.116-119) 
 

Caros amigos, 

estamos aqui 

novamente, 
unidos pelo 

“Collegamento”. 

Durante estes 
quinze dias que 

passaram pude 

constatar como 

o amor ao irmão 
foi 

profundamente 

vivido por todo 
o nosso 

Movimento e 

quão eficaz foi 
sua atuação. 

Com efeito, 

lendo os 

muitíssimos 
telegramas que 

me foram 

mandados por 
ocasião da festa 

de Santa Clara. 

E já que as 
coisas estão 

assim, vamos 

continuar 

também hoje a 
tratar do mesmo 

assunto. Eu já 

disse 
anteriormente 

que, quando 

Cita São João 

da Cruz 

Vocês se lembram das 

doze estrelas de são 

João da Cruz? 
Segundo ele, aquele 

que é perfeito, aquele 

que é santo, isto é, 
aqueles que 

completaram nesta 

vida a Santa Viagem, 

têm na alma o brilho 
das doze estrelas. São 

elas: o amor de Deus, 

o amor do próximo, a 
castidade, a pobreza, a 

obediência, a oração, o 

coro (oração em 
comum), a humildade, 

a mortificação, a 

penitência, o silêncio e 

a paz. Justamente 
nestes dias pude 

constatar como estas 

doze estrelas 
resplandecem mais na 

nossa alma quando 

amamos o próximo. 
E para melhor nos 

convencermos, vamos 

retomá-las, uma a 

uma. 
Primeira estrela: o 

amor de Deus. Será 

que este amor se torna 
mais vivo no nosso 

coração, quando 

Quinta estrela: a 

obediência. A primeira 

obediência é devida a 
Deus, ao carisma que o 

Espírito Santo nos 

doou. Este carisma nos 
ensina que o nosso 

caminho é justamente 

amar o próximo. 

Portanto, praticando a 
caridade aperfeiçoa-se 

a obediência. 

Sexta estrela: a oração. 
Sabemos que esta 

atitude de alma cresce 

em perfeição, sublima-
se, à medida que se 

desenvolve a união 

com Deus. Mas esta 

por sua vez, é 
incrementada através 

do amor ao próximo. 

Portanto, também a 
estrela da oração brilha 

mais quando 

praticamos o amor para 
com o irmão. 

Sétima estrela: o coro, 

rezar juntos. O amor ao 

próximo é um estímulo 
para a oração em 

comum. Quando 

amamos o irmão, [...] 
quando somos um com 

ele, não sentimos, por 

Caros amigos, 

amemos, portanto! 

Amemos sempre! 
Amemos ainda! E 

que daqui a quinze 

dias possamos 
admirar essas doze 

estrelas mais 

luminosas no 

firmamento da 
nossa alma. Se 

fizermos um exame 

do estado de nossa 
alma veremos que 

é exatamente 

assim. Isto nos 
demonstrará que 

teremos percorrido 

um bom trecho da 

Santa Viagem. E é 
isso que eu desejo 

a todos, de todo o 

coração. 

Termos recorrentes: 

Santa Viagem, amor 

ao irmão, Jesus 
Abandonado, Maria, a 

Palavra, fazer-se um, 

amor ao próximo. 
 

 

O collegamento teve 

início por uma 
experiência vivida 

com Chiara na festa de 

santa Clara. E ela 
anualmente recebe 

mensagens no dia da 

Santa e geralmente faz 
menção às essas no 

Collegamento. 

 

Dá exemplo da planta 
em direção ao sol, 

estrelas. 
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praticamos 

heroicamente a 

caridade para 
com o próximo, 

toda a nossa 

vida espiritual 
sai ganhando. 

Hoje, entretanto, 

veremos como 

não só a típica 
vida espiritual 

dos membros do 

Movimento que 
avança com o 

amor ao 

próximo, mas 
também aquele 

que é chamado 

para outro 

caminho pode 
encontrar 

exatamente 

nesse amor a 
mola propulsora 

para progredir 

na perfeição. 

amamos o próximo? 

Certamente que sim. 

Vocês conhecem o 
exemplo da plantinha 

que, quanto mais 

afunda suas raízes no 
terreno, mais se lança 

em direção ao sol. 

Assim, quanto mais 

amarmos o próximo, 
mais brilhará em nós a 

estrela do amor de 

Deus. 
Segunda estrela: o 

amor do próximo. É 

justamente aquilo que 
nós queremos praticar 

bem. 

Terceira estrela: a 

castidade. Os próprios 
Estatutos do 

Movimento dos 

Focolares afirmam que 
a melhor salvaguarda 

da castidade é o amor 

do próximo. O que é 
compreensível: 

quando alguém ama, 

pensa nos outros, e 

não fica procurando 
satisfazer as próprias 

paixões. 

Quarta estrela: a 
pobreza. Como todos 

nós sabemos, nós não 

acaso, o desejo ou 

quase a exigência de 

senti-lo unido conosco 
também na oração? 

Oitava estrela: a 

humildade. A 
verdadeira humildade é 

a anulação de si 

mesmo. E isso se 

realiza perfeitamente 
quando amamos, 

quando vivemos os 

outros. 
Nona estrela: a 

mortificação. Amando 

o próximo como Jesus 
quer não somente 

estaremos 

‘mortificados’, mas 

‘mortos’. 
Décima estrela: a 

penitência. A primeira 

penitência que Deus 
ama e quer de nós é 

aquela que está 

implícita no amor ao 
próximo. 

Décima primeira 

estrela: o silêncio. Com 

o amor ao próximo 
pratica-se o silêncio e 

se evitam as palavras 

inúteis.[...] Existindo o 
amor no nosso coração, 

estará presente também 
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amamos a pobreza em 

função dela mesma. A 

pobreza típica dos 
membros do 

Movimento é 

justamente aquela que 
nasce do fato de dar ao 

próximo algo nosso. 

Somos pobres porque 

doamos aos outros, 
porque colocamos em 

comum com os outros, 

de várias maneiras, 
tudo aquilo que 

possuímos, ficando 

apenas com o 
indispensável. 

 

o Espírito Santo, que é 

justamente quem 

difunde o amor nos 
corações; e quanto 

mais nós o amamos, 

mais fortemente Ele 
fala em nós. E entre 

outras coisas Ele nos 

diz: “Cala-te aqui, cala-

te ali...”. 
Décima segunda 

estrela: a paz. Amando 

o próximo, adquire-se 
realmente a paz. Ela é o 

fruto do Espírito Santo 

que se encontra 
justamente lá onde 

existe o amor.  

44 

Cada ideia é 
uma 

responsabilidade 

 
Rocca di Papa  

 

1/9/83 

 
(p.120-122) 

Caros amigos, 

nestes últimos 
collegamentos 

nós falamos do 

amor ao 
próximo. Hoje, 

gostaríamos de 

elevar-nos do 

amor até o Autor 
desta caridade, 

Aquele que a 

difunde nos 
corações: o 

Espírito Santo. 

Porque 

queremos falar 
dele? Porque a 

“Nenhum servo 

pode servir a 
dois senhores; 

pois ou odiará 

um e amará 
outro, ou se 

dedicará a um e 

desprezará 

outro (Lc 
16,13).” 

 

Caros amigos, 

aproveito a ocasião 
deste collegamento 

para lhes revelar um 

desejo muito grande 
que eu guardo no mais 

profundo do coração: 

que todos nós, 

membros do 
Movimento dos 

Focolares, tenhamos 

um amor 
extraordinário para 

com esse Deus, que – 

como se costuma dizer 

– é desconhecido por 
muitos. Nós devemos 

Será que já nos 

perguntamos alguma 
vez: o que teria sido de 

nós sem o Ideal? 

Experimentemos fazer-
nos esta pergunta e 

veremos que a nossa 

vida seria bem mais 

triste, talvez apagada, 
aborrecida, insípida, 

pobre de frutos. 

Muito bem: quem foi 
que introduziu este 

Ideal no nosso 

coração? Quem é que o 

mantém sempre vivo? 
Quem é que o alimenta 

Se nos primeiros 

tempos do 
Movimento 

fizemos grandes 

progressos 
colocando em 

prática o lema 

“cada ideia é uma 

responsabilidade”, 
lembremo-nos de 

que as ideias que 

brotam da mente 
de uma pessoa que 

se propôs a amar 

são, muitas vezes, 

inspirações do 
Espírito Santo. E 

Termos recorrentes: 

Santa Viagem, amor 
ao irmão, amor ao 

próximo, Ideal, 

Espírito Santo, Deus 
amor. 

 

 

Chiara faz revelações 
 

Fala sobre alunos, 

mestre e prestar 
atenção. 

 

Ideia/responsabilidade, 

características da 
Pedagogia Ativa. 
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Palavra de vida 

de setembro nos 

convida a não 
servir a dois 

senhores, mas só 

a um, a Deus. E 
Deus nos fala de 

vários modos: 

um deles 

consiste nas 
inspirações do 

Espírito Santo. 

O Espírito 
Santo! A 

Terceira Pessoa 

Divina que é 
Deus, assim 

como o Pai é 

Deus e como o é 

o Verbo. 
 

possuir essa devoção 

ardentíssima, que nos 

deve distinguir, porque 
não podemos deixar de 

nos sentir – todos nós 

em conjunto e cada um 
em particular – 

grandes devedores 

para com Ele. 

Nós dizemos: eu 
conheci o Ideal, eu 

vivo o Ideal: faz dez 

anos, faz vinte, faz 
trinta anos... E não 

podemos negar que, 

durante todo esse 
tempo, o Ideal nos deu 

não apenas um porquê 

da nossa vida e da vida 

de muitos e muitos. 
Ele nos inundou de 

luz, fez com que 

conhecêssemos a 
alegria mais pura 

fazendo desabrochar o 

sorriso no nosso rosto 
e no de muitos 

outros... Ele resolveu 

nossos problemas, fez-

nos ressuscitar, 
encontrar sempre nova 

esperança, lançou-nos 

numa aventura divina, 
única e estupenda. 

dia após dia com novas 

inspirações? 

É aquele que Jesus 
prometeu aos seus 

apóstolos quando partiu 

desta terra: o Espírito 
Santo. Ele está no 

coração dos cristãos 

portanto, está aqui no 

meu coração. Ele está 
no coração dos nossos 

irmãos. 

Como nós somos 
ingratos se não O 

amamos! É uma grave 

falta de cortesia receber 
sempre e nunca dar! 

Mas podemos nos 

consolar: ainda temos a 

nossa vida. E antes que 
a nossa Santa Viagem 

chegue a seu termo, 

antes que possamos 
chegar a contemplar a 

Santíssima Trindade 

sem nos 
envergonharmos 

demais, ainda podemos 

fazer alguma coisa. 

O Espírito Santo está 
dentro de nós? Ele fala 

ao nosso coração? 

Tornemo-nos alunos 
atentos e assíduos deste 

grande Mestre. 

por que Ele nos dá 

essas inspirações? 

Em benefício 
nosso e do mundo 

através de nós, para 

que levemos 
adiante a nossa 

revolução de amor.  

Atenção, portanto: 

cada ideia, 
especialmente 

quando acharmos 

que ela possa ser 
uma inspiração, 

deverá ser sentida 

como uma 
responsabilidade a 

ser colhida e 

colocada em 

prática.  
Fazendo assim 

teremos encontrado 

uma ótima maneira 
de amar, de honrar 

e de agradecer o 

Espírito Santo. E 
de obedecer a um 

só senhor. 
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Procuremos prestar 

atenção às suas 

manifestações 
misteriosas e 

delicadíssimas. Não 

desperdicemos 
nenhuma daquelas que 

podem ser suas 

inspirações. 

45 
Honremos o 

Espírito Santo 

 
Rocca di Papa  

 

15/9/83 

 
(p.123-125) 

Caros amigos, 
no collegamento 

anterior falamos 

do Espírito 
Santo. E é este o 

assunto que eu 

gostaria de 

retomar hoje 
para que, 

conhecendo 

sempre mais 
este “Deus 

desconhecido”, 

possamos amá-
Lo, honrá-Lo e 

obedecer-Lhe. 

É incrível o que 

o Espírito Santo 
faz. Vejam só os 

Apóstolos; a 

Igreja tinha sido 
fundada por 

Jesus na cruz, 

mas eles 

estavam 
praticamente 

“Nenhum servo 
pode servir a 

dois senhores; 

pois ou odiará 
um e amará 

outro, ou se 

dedicará a um e 

desprezará 
outro (Lc 

16,13).” 

 

Este é apenas um 
exemplo, se bem que 

da máxima 

importância, daquilo 
que faz este Espírito 

Divino, para não falar 

de tudo aquilo que 

aconteceu depois sob o 
seu impulso, durante 

os vinte séculos de 

vida da Igreja: 
milagres de luz, de 

graças, de 

transformações, de 
renovação. Pensemos 

nos Concílios, 

pensemos também nos 

diversos Movimentos 
espirituais que Ele 

sempre despertou em 

momentos oportunos.  
E olhando também o 

nosso Movimento, 

mesmo com as devidas 

proporções, vocês não 
acham que aconteceu 

E o que foi que 
aconteceu em nós 

quando o Espírito 

Santo se manifestou 
com este esplêndido 

Ideal? 

Não foi Ele que nos fez 

sair do mundo fechado 
de nós mesmos para 

pensar no próximo, nos 

outros, dando-nos a 
esperança e muitas 

vezes a certeza de que, 

com a Sua ajuda, 
muitos dos problemas 

que atormentam o 

mundo podem ser 

resolvidos? 
Não foi Ele que nos 

deu a coragem de falar 

às multidões, de uma 
maneira como nunca 

teríamos imaginado? 

Não foi Ele que nos 

deu também a força de 
deixar espiritualmente 

Hoje queremos 
concentrar nossa 

atenção no fato de 

que Ele está 
presente também 

na alma de cada 

um de nossos 

irmãos. Também o 
irmão é templo do 

Espírito Santo – ou 

está destinado a sê-
lo. Sendo assim, 

vocês não acham 

que este é um novo 
motivo para amar 

de modo ainda 

mais perfeito cada 

próximo? 
Se diante de um 

tabernáculo com 

Jesus Eucaristia 
nós mantemos o 

devido respeito, 

diante de todos os 

nossos irmãos – 
que são igualmente 

Termos recorrentes: 
Santa Viagem, amor 

ao próximo, Espírito 

Santo. 
 

Chiara fala das 

possibilidades de 

relax, fala de filme e 
competições 

esportivas. Fala das 

limitações da vida. 
 

Faz uma comparação 

entre a vida dos 
membros do 

Movimento e a vida 

dos primeiros cristãos. 
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emudecidos, 

tímidos, 

amedrontados, 
fechados em 

casa. 

Desce o Espírito 
Santo sobre eles 

e eis que, com 

grande coragem, 

saem às ruas e 
praças, a falar 

com tal ardor 

que parecem 
embriagados. 

Enfrentam 

corajosamente 
todas as 

perseguições e 

saem pelo 

mundo afora.  
 

também alguma coisa 

deste gênero com a 

nossa Obra, conosco, 
quando este Espírito 

divino nos investiu 

com o dom de um 
carisma todo Seu? 

Antes que isso 

acontecesse, qual o 

horizonte da nossa 
vida, senão aquele das 

pessoas que não 

enxergam além do 
próprio bairro, com os 

pensamentos e os 

afetos limitados quase 
que exclusivamente ao 

círculo da nossa 

própria família, 

voltados, como 
estávamos, unicamente 

em atingir o ponto 

máximo de uma 
profissão ou, quem 

sabe, em possuir um 

carro, uma casa... Com 
o desejo de alegrar 

mais os nossos dias de 

folga, no máximo com 

um filme, ou 
assistindo a uma 

competição esportiva? 

 

– e muitas vezes 

concretamente – não só 

o próprio bairro, mas a 
própria pátria, o 

próprio continente, 

para levar o fogo do 
Seu Amor às mais 

longínquas regiões do 

mundo? 

Não foi Ele também 
que nos deu a força 

para enfrentar, dia após 

dia, os desconfortos, as 
dificuldades, as 

contrariedades e muitas 

vezes, mantendo a 
alegria no coração? 

É porque ele nos 

impeliu a agir assim 

que pudemos constatar, 
tão frequentemente, a 

extraordinária 

Providência do Pai, que 
pudemos colher os 

frutos do nosso esforço, 

e ver a formação de 
uma imensa família 

que já cobre o mundo 

inteiro! E se algo – ou 

muito – renovou-se ao 
nosso redor, não terá 

sido também por obra 

do Espírito Santo, que 
sabe renovar a face da 

terra! Sim! Foi Ele. É 

tabernáculos do 

Espírito Santo – 

não podemos 
deixar de nos 

comportarmos do 

mesmo modo. 
Que seja este o 

pensamento que 

iluminará o nosso 

caminho daqui a 
frente: honremos o 

Espírito Santo, 

amando, 
respeitando e 

servindo a cada um 

de nossos 
próximos. 
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Sua a missão de dar 

movimento e impulso 

às coisas, de tornar 
eficaz a graça, a vida 

divina que Jesus nos 

proporcionou. É a 
característica própria 

d’Ele dar força e 

coragem. E então, se é 

assim, se Lhe devemos 
tanto, é nosso dever dar 

mais espaço ao Espírito 

Santo, na nossa vida 
espiritual. [...] 

46 

A ação poderosa 

do Espírito 
Santo 

 

Rocca di Papa  
 

6/10/83 

 
(p.126-129) 

Caros amigos, 

inúmeras 

pessoas 
manifestaram-

me o desejo de 

ouvir falar ainda 
mais sobre o 

Espírito Santo, o 

Deus que, 
infelizmente, é 

esquecido com 

muita 

frequência. E é 
justamente isso 

que eu pretendo 

fazer agora e 
com muita 

alegria. Por 

acaso não é ele o 

nosso protetor? 
Nós já vimos 

“Quando 

tiverdes 

cumprido todas 
as ordens, dizei: 

‘somos servos 

inúteis, fizemos 
apenas o que 

devíamos’” (Lc 

17,10). 
 

 

Cita São 

Francisco 

É conveniente 

localizar, de alguma 

forma, a sua presença 
porque todos nós, 

homens, tendemos 

sempre ao 
materialismo e somos 

levados, a manifestar a 

nossa devoção a Deus 
mais facilmente 

quando – graças ao seu 

grande amor – Ele se 

deixa ver e tocar, 
como por exemplo na 

Eucaristia, onde Jesus 

está presente sob a 
forma de pão e vinho, 

do que quando Ele 

permanece 

simplesmente aquilo 
que é: puro Espírito e, 

E – falando agora a 

todos os que entre nós 

são católicos – não é 
verdade que, desde que 

nasceu o nosso 

Movimento, temos 
recolhido como algo 

precioso toda palavra 

pronunciada pelos 
diversos papas que se 

sucederam, pois, para 

nós, elas são únicas e 

verdadeiras? 
Pois bem, é o Espírito 

Santo quem faz tudo 

isto. É Ele que, 
atualizando as palavras 

e as promessas de 

Jesus, torna a Igreja 

viva, também através 
destes seus ministros, 

Nestes próximos 

quinze dias, para 

nos sentirmos 
“servos inúteis”, e 

também para 

honrarmos o 
Espírito Santo, 

cultivaremos em 

nós um amor 
especial pelos 

ministros de Deus, 

procurando 

lembrar dos 
pensamentos, das 

admoestações, das 

diretrizes por eles 
expressas, a fim de 

colocá-las em 

prática; rezemos 

particularmente por 
eles, façamos com 

Termos recorrentes: 

Santa Viagem, amor 

ao próximo, Deus 
amor, Espírito Santo, a 

Palavra. 

 
 

Chiara fala para todos, 

mas se dirige de modo 
particular aos 

católicos. 
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onde podemos 

encontrar o 

Espírito Santo 
para poder 

honrá-Lo, 

obedecer-Lhe, 
manifestar-Lhe 

o nosso amor. 

Ele está no 

nosso coração e, 
por isso, é algo 

de muito sensato 

e útil, para uma 
boa Santa 

Viagem, ouvir 

sempre a Sua 
voz. Ele está 

presente em 

nossos próximos 

como em um 
templo e, por 

esta razão, 

temos procurado 
nos esforçar 

para redobrar o 

amor por quem 
está ao nosso 

lado. E onde é 

que Ele se 

encontra ainda?  

portanto não 

perceptível aos nossos 

sentidos, como é o 
caso do Espírito Santo. 

De fato, o Espírito 

Santo costuma ser 
comparado ora com 

um vento impetuoso, 

ora com uma aragem 

suave, ora 
representado por uma 

pomba, uma criatura 

que faz lembrar leveza 
e suavidade e que voa 

docemente de um 

lugar para outro. De 
fato, diz-se que “O 

Espírito Santo sobra 

para onde quer e não 

se sabe de onde vem e 
nem para onde vai” (Jo 

3,8). 

Mas a ação deste 
Deus, suave e pleno de 

amor é poderosa. 

Observem aquelas 
pessoas que, por 

vontade de Jesus, 

recebem uma especial 

infusão do Espírito 
Santo: os padres, os 

Bispos [...] 

por todos os séculos e 

em todos os lugares. 

Devemos estar 
conscientes destas 

presenças especiais do 

Espírito Santo em 
homens destinados, de 

maneira particular, a 

abrir o céu para a 

humanidade. [...] 
Vocês devem ter lido 

no comentário da 

Palavra de vida deste 
mês, que, considerada 

em seu contexto, ela 

exprime não tanto a 
inutilidade das ações 

do homem, mas a 

preocupação de Jesus 

de que o homem esteja 
sempre consciente da 

infinita distância que 

existe entre Deus e ele, 
ou seja, a mesma que 

existe entre o Tudo e o 

nada. 

que as suas 

realizações sejam 

postas em 
evidência perante 

os outros; 

saibamos defendê-
los caso sejam 

atacados. 

Este tipo de 

atitude, que São 
Francisco conhecia 

tão bem e que ele 

dedicava até 
mesmo a padres 

concubinos, a 

ponto de beijar o 
lugar por onde 

passavam, atrairá 

muitas bênçãos 

para nós e o 
Espírito Santo nos 

concederá novos 

dons. 
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47 

Eu sou nada e tu 

és tudo 
 

Rocca di Papa  

 
20/10/83 

 

(p.130-132) 

Caros amigos, 

reavivemos, 

hoje também, a 
nossa decisão de 

tensão à 

santidade, que 
significa viver 

sem vacilações o 

nosso Ideal, 

recomeçando 
sempre. 

Com a frase da 

Palavra de Vida 
que ilumina 

nosso caminho 

neste mês, como 
já lhes disse, - e 

isto se estende 

no seu contexto 

– Jesus não 
queria afirmar 

que as nossas 

ações são 
inúteis, mas que 

é necessário ter 

sempre presente 
a infinita 

distância que 

existe entre 

Deus e o 
homem, como 

entre o Tudo e o 

nada. 

“Quando 

tiverdes 

cumprido todas 
as ordens, dizei: 

‘somos servos 

inúteis, fizemos 
apenas o que 

devíamos’” (Lc 

17,10). 

 

 

Chiara se refere 

a Santos, dentre 
esses Santa 

Catarina de 

Sena, mas não 
menciona o seu 

nome. 

Os grandes vultos da 

religião – que são os 

santos – sempre 
tiveram a consciência 

dessa realidade, e 

muitas vezes a oração 
que brotava de seus 

corações era: “Eu sou 

nada, Tu és tudo”. E o 

resultado obtido dessa 
consciência foi o de 

poder constatar, certo 

dia, que o próprio nada 
se encontrava 

preenchido pelo Tudo, 

que Deus havia 
entrado plenamente 

em seus corações. 

Tendo anulado a si 

mesmos, passaram até 
mesmo a participar de 

Sua Glória.  

Também nós devemos 
nos comportar como 

esses cristãos 

verdadeiramente 
realizados. 

Lembro-me que, no 

início do Movimento, 

justamente querendo 
imitar os santos 

habitualmente 

repetíamos a Jesus, no 
tabernáculo, que Ele 

era Tudo e nós nada. E 

Portanto, também 

agora, devemos nos 

colocar nesta 
disposição diante de 

Deus: dizer-Lhe 

sempre que nós somos 
nada e que Ele é tudo, 

porém, o mais 

importante é viver este 

nada, ser aquilo que 
realmente somos por 

natureza: nada. 

Nas diversas 
espiritualidades que 

embelezam a Igreja 

através dos séculos, 
muitos foram os modos 

sugeridos pelo Espírito 

Santo para ensinar os 

cristãos a se anularem 
[...]. 

Quanto a nós, embora 

tenhamos a consciência 
do dever da renúncia, 

devemos seguir um 

caminho próprio: 
encontrar o nada de nós 

pensando em Deus e na 

Sua vontade, pensando 

no próximo, vivendo 
em nós as suas 

ansiedades, as suas 

penas, os seus 
problemas, as suas 

alegrias. 

Ao mesmo tempo, 

porém, porque no 

momento presente 
somos nada sendo 

amor, Deus nos 

torna, de súbito, 
partícipes d’Ele e, 

portanto, somos 

“nada” para nós 

mesmos e somos 
“tudo” por causa 

d’Ele. 

Assim sendo, para 
fixarmos um 

propósito para 

estes próximos 
quinze dias, 

façamos com que a 

vontade de Deus 

seja sempre a nossa 
vontade, tanto para 

aquele que já 

conhecemos, 
porque já está em 

nosso programa, 

como aquela 
imprevista, que se 

manifesta a cada 

dia, a cada hora. 

Procedendo desta 
maneira não será 

apenas a nossa 

oração a dizer-Lhe: 
“Tu és tudo, eu sou 

nada”, mas será a 

Termos recorrentes: 

tensão à santidade, 

Ideal, recomeçar 
sempre, a Palavra, 

Espírito Santo, a 

vontade de Deus. 
 

Chiara retoma alguns 

aspectos que havia 

falado anteriormente, 
aprofunda a Palavra de 

Vida. 

 
 

Geralmente a 

explicação, ou a dita 
pedagogia de Chiara 

inicia com uma 

conjunção, com 

perguntas ou com 
advérbios, tais como: 

então e agora.  

Então pode denotar 
sentido conclusivo ou 

interesse pelos 

interlocutores, caso 
seja mediador de uma 

pergunta. 

 

Fala sobre ensinar 
 

Sobre um propósito, 

um lema, a palavra de 
ordem... 
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nós fazíamos isso 

principalmente antes 

de falar em público, 
para que não fôssemos 

nós a dar aos outros 

palavras humanas e 
vazias, e sim que fosse 

Ele mesmo, em nós, a 

falar aos corações. 

E não posso me 
esquecer das inúmeras 

vezes em que Ele nos 

tem ajudado, a ponto 
de podermos dizer 

que, se desde o início 

o Movimento teve a 
expansão que hoje 

conhecemos, nós o 

devemos, também a 

este fato. 

Sim, amando. 

Se, no momento 

presente, formos 
sempre amor, nós, sem 

que nos apercebamos, 

seremos nada para nós 
mesmos. 

E porque vivemos o 

nosso nada, afirmamos 

com a nossa vida, a 
superioridade de Deus, 

o fato de que Ele é 

Tudo. 

nossa própria vida 

a proclamar isso. 

48 

A experiência 

do ressuscitado 
em cada um de 

nós 

 

Rocca di Papa  
 

3/11/83 

 
(p.133-135) 

 

Caros amigos, o 

ponto da 

espiritualidade 
que procuramos 

viver este ano 

que inicia, é 

Jesus 
Crucificado e 

Abandonado, 

considerado 
como “chave de 

unidade da 

nossa alma com 

Deus,” porque é 
justamente n’Ele 

“Revesti-vos do 

Senhor Jesus 

Cristo e não 
procureis 

satisfazer os 

desejos da 

carne” (Rm 
13,14) 

 

 
Chiara fala 

sobre uma 

poesia de Igino 

Giordani. 

De fato, estudando os 

pontos da 

espiritualidade quanto 
ao modo como os 

tínhamos entendido e 

vivido nos primeiros 

tempos do Ideal, não 
se pode deixar de fazer 

a espantosa descoberta 

de que a experiência 
do Ressuscitado, com 

a irradiação dos dons 

do Seu espírito (luz, 

paz, amor, consolação, 
ardor, vida, etc.), é 

Mas qual é esse Jesus 

Abandonado – como 

dizemos – que é 
preciso abraçar no 

momento presente? 

Aquele que é pedido 

pela vida cristã que, 
por sua vez, nos pede 

como condição para 

podermos seguir Jesus, 
que renunciemos a nós 

mesmos e carreguemos 

nossa própria cruz. 

É necessário, portanto, 
dizer o nosso sim e 

É o que desejamos 

fazer nestes quinze 

dias: amar a Jesus 
Abandonado, 

sempre, logo e com 

alegria, não 

somente nas dores 
quotidianas, mas 

também no esforço 

para vencer o 
nosso eu. 

[...] 

Procuremos, 

também nós, 
recordar-nos deste 

Termos recorrentes: 

Jesus Abandonado, 

unidade, Ideal, Jesus 
Ressuscitado, amor ao 

irmão, momento 

presente. 

 
 

Chiara, tal qual o 

Apóstolo Paulo, 
convida os membros 

do Movimento a 

afastarem-se daquilo 

que para o cristão é 
sinônimo de pecado. 
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que encontramos 

o caminho para 

realizarmos a 
nossa unidade 

com o Senhor. 

possível não só onde 

se realiza a unidade de 

duas ou mais pessoas, 
unidas em nome de 

Jesus, mas é uma 

experiência que pode 
ser vivida até por uma 

pessoa sozinha.  De 

que maneira? O que é 

necessário? Abraçar 
no momento presente 

Jesus Abandonado. 

Se aprofundarmos as 
Sagradas Escrituras e 

os ensinamentos da 

Igreja à luz desta 
extraordinária 

experiência, podemos 

constatar como é 

verdadeira. 

abraçar prontamente 

qualquer dor que se 

apresentar, mas 
também todo o esforço 

que é necessário para 

renegar-se a si mesmo. 
[...] Quando estes 

esforços são aceitos 

com amor e por amor a 

Jesus Crucificado, em 
cada momento 

presente, e em seguida 

procura-se viver aquilo 
que Deus quer de nós, 

pode-se experimentar a 

plenitude da vida do 
Ressuscitado em nós, 

mesmo estando 

sozinhos. [...] 

verso: “Decidir-me 

a morrer” e 

aceitemos a morte 
do nosso eu, dez, 

cem vezes ao dia, 

para doarmos 
àqueles com quem 

nos relacionamos a 

alegria do 

inesperado 
encontro com o 

Ressuscitado. 

49 

“Eis-me aqui” 

 
Rocca di Papa  

 

15/12/83 

 
(p.136-138) 

 

Caros amigos, o 

encontro anual 

dos focolarinos 
europeus 

realizado em 

Rocca di Papa, 

da Vigília da 
Imaculada ao 

dia 10 de 

dezembro, festa 
de N. Sra. de 

Loreto, 

caracterizou-se 

pela alegria de 
Jesus, dom do 

“Produzi, então, 

frutos que 

provem a vossa 
conversão” (Mt 

3,8). 

Hoje, ao pensar em 

falar a todos vocês, 

focolarinos, 
sacerdotes, 

voluntários, religiosos, 

Gen, Famílias Novas, 

os que se empenham 
nas paróquias, etc., os 

primeiros dentre os 

engajados na divina 
aventura de fazer com 

que o Amor seja 

plenamente conhecido 

no mundo, nasceu-me 
no coração o desejo de 

Mas o que 

significavam aquelas 

três palavras? 
Exatamente isto: eu 

vivo porque Tu foste 

abandonado e, por 

causa disso, quero ter, 
como motivo da minha 

vida, somente Tu; com 

este gesto, quero 
dedicar-me a amar-Te 

nas dores, nos irmãos 

cujos sofrimentos 

fazem com que 
recordemos de Ti, a 

Atrás daquele 

quadro mantido 

pelas primeiras 
focolarinas – como 

muitos de vocês 

sabem – estava 

escrito: “A minha 
vinha está sempre 

diante de mim”, 

como se estas 
palavras tivessem 

sido ditas por 

Jesus. 

Aquela frase 
deverá se 

Termos recorrentes: 

Espírito Santo, Jesus 

Abandonado, a 
Palavra, amor ao 

próximo. 

 

Novamente referência 
a assinaturas atrás de 

um quadro dos 

primeiros tempos. Será 
que se trata do quadro 

que ela fala em uma 

das cartas da década 

de 40? Da Imaculada 
Conceição? Ou este 



339 

 

 

Espírito Santo, 

numa explosão 

incontrolável 
daqueles 

setecentos 

corações. E 
como especial 

epílogo, foi feito 

um pacto 

recíproco: 
renovamos a 

promessa de nos 

encontrarmos 
todos, a cada 

manhã, unidos 

espiritualmente 
diante da 

imagem de Jesus 

Abandonado, 

para formular 
uma oração, 

como se 

fossemos um 
único coro. 

fazer com que vocês 

também passassem a 

participar desta 
pequena, porém 

importante iniciativa. 

Como vocês sabem, 
nestes dias estamos 

comemorando o 

quadragésimo 

aniversário do 
Movimento dos 

Focolares e o nosso 

pensamento não pode 
deixar de retroceder 

àqueles primeiros dias 

da nossa nova vida. 
Neste ano em que todo 

o Movimento está se 

aprofundando no tema 

de Jesus Abandonado 
como chave da 

unidade da alma com 

Deus, não podemos 
deixar de recordar, 

ainda uma vez, aquele 

fato bastante 
conhecido, quando as 

primeiras focolarinas 

despojando-se de tudo 

o que possuíam e 
ficando apenas com os 

colchões para dormir, 

mantiveram fixado na 
parede, um único 

objeto: um quadro 

amar-Te naqueles 

objetivos da Obra que, 

naquela época, por 
estarem germinando, 

podia-se apenas 

vislumbrar. 
Mas o significado 

principal não era esse. 

Com aquela expressão 

desejava-se dizer a 
Jesus: “Porque foste 

abandonado, eis-me 

aqui Jesus, 
completamente 

renovada, como Tu me 

queres, também neste 
dia [...]. 

Caros amigos, 

justamente neste mês a 

Palavra de Vida lembra 
os frutos que 

“promovem a nossa 

conversão”: todos os 
atos de amor que pode 

ser feitos ao próximo. 

Mas com a oração 
acima convido também 

todos vocês a fazerem, 

por Ele, se possível, 

alguma coisa a mais: 
serem vocês mesmos, 

um fruto digno, repetir-

Lhe toda manhã, 
reafirmar-Lhe com a 

vida durante todo o dia: 

concretizar 

perfeitamente 

nestes quinze dias: 
eu, os setecentos 

focolarinos, todos 

nós, as cinquenta 
mil pessoas, ou 

mais, de todo o 

mundo com as 

quais estamos 
ligados, faremos de 

tudo para estarmos 

diante d’Ele como 
um fruto digno. 

Estou certa de que 

ninguém faltará a 
este apelo. 

Ele nos amou, nós 

devemos 

corresponder a esse 
amor. 

seria um quadro de 

Jesus Abandonado? 

 
Em princípio não vejo 

para além de registrar 

autoria, datar, marcar 
como sendo seu, 

conceder valor 

simbólico. Poderia 

também significar um 
comprometimento, um 

pacto? 

 
 

Perguntas e respostas 



340 

 

 

com a imagem de 

Jesus Abandonado, 

para demonstrar-lhe, 
com este ato, o seu 

amor prioritário, ou 

melhor, exclusivo. E 
todas as manhãs, 

rezavam diante d’Ele: 

“Porque és 

abandonado...”. 

“Porque foste 

abandonado, eis-me 

aqui”. 
 

50 

Atentos à 

bússola! 
 

Rocca di Papa  

 

5/1/84 
 

(p.139-142) 

 

Caros amigos, o 

encontro de 

Natal, contando 
com a presença 

de mais de 

oitocentas 

focolarinas 
vindas de toda a 

Europa, concluí-

se também com 
um pequeno 

pacto que hoje 

quero comunicar 
a todos os 

internos. 

Verificamos que 

o chamado a 
seguir Jesus 

Abandonado de 

maneira radical 
não se deu de 

uma só vez, ou 

seja, apenas no 

início do 
Movimento. 

“Quando eu for 

elevado da 

terra, atrairei 
todos a mim” 

(Jo 12,32). 

 

 

 

 

 
Cita Santa Clara  

1954 foi um ano muito 

importante para nós. 

Pela primeira vez, um 
focolarino se ordenava 

sacerdote. Eu deveria 

viajar de Roma a 

Trento para participar 
da ordenação do Pe. 

Foresi, ministrada pelo 

arcebispo de Trento. 
Como eu não estava 

muito bem de saúde, 

quiseram que eu 
fizesse a maior parte 

da viagem de avião. 

Logo que embarquei 

uma aeromoça muito 
gentil, para facilitar a 

viagem, convidou-me 

para conhecer a cabina 
de comando. 

Chegando naquele 

lugar fiquei 

imediatamente 
encantada com o 

O dia 31 de dezembro 

de 1983 marcou o 

terceiro aniversário da 
Santa Viagem. E nós 

nos questionamos: em 

que ponto estamos? E 

dentro de nós um 
desejo ardente de não 

perder mais tempo. 

Pois bem, penso poder 
afirmar que orientar a 

bússola da nossa alma 

para Jesus Abandonado 
é tudo o que de melhor 

podemos fazer para 

continuar e terminar a 

Santa Viagem, e 
mesmo para 

empreendê-la com 

certa facilidade. 
Se o piloto, que 

observei estar 

totalmente livre nos 

seus movimentos, não 
usava rédeas como as 

Portanto, 

observemos, 

atentos, a bússola 
até chegarmos a 

Jesus Abandonado 

e permaneçamos 

fiéis a Ele. 
De que modo? Pela 

manhã, ao 

despertarmos, 
orientemos nosso 

ponteiro para Jesus 

Abandonado com o 
nosso “eis-me 

aqui!”, do qual lhes 

falei anteriormente. 

Depois durante o 
dia, de vez em 

quando, vamos 

olhar para Ele, 
observemos se 

estamos sempre na 

rota certa para 

Jesus Abandonado. 
Se não estivermos, 

Termos recorrentes: 

Jesus Abandonado, 

Santa Viagem, amor 
ao próximo, a vontade 

de Deus, a Palavra, 

fazer-se um. 

 
 

Pactos 

 
Retoma histórias de 

anos anteriores. 

Experiência da cabine 
do avião 

 

 

Perguntas e respostas 
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Com efeito, no 

decorrer destes 

anos, 
periodicamente 

o Senhor 

enfatizava este 
chamado, por 

meio de 

episódios ou de 

particulares 
reflexões.  

Assim aconteceu 

comigo, em 
1954. É um 

episódio 

conhecido, mas 
que é bom 

relembrar. 

 

magnífico panorama 

que se podia observar: 

amplo, plenamente 
visível pela carlinga de 

vidro. 

Mas não foi o 
panorama o que mais 

tocou meu espírito. 

Na verdade foi uma 

breve explicação do 
piloto sobre o que é 

importante para pilotar 

um avião. Ele me disse 
que, para se fazer uma 

viagem direta e segura, 

era necessário, antes 
de tudo, orientar a 

bússola na direção do 

ponto de chegada. 

Depois durante o 
percurso, é preciso 

vigiar para que o avião 

nunca se desvie da rota 
estabelecida. 

Seguindo estas 

explicações, fiz 
imediatamente, um 

paralelo entre uma 

viagem de avião e a 

viagem da vida que, 
hoje, eu chamaria de 

“Santa Viagem”. E 

entendi que também 
na viagem da vida é 

necessário, desde o 

que se usam para guiar 

uma carruagem, nem 

volante, daqueles que 
se usa para dirigir 

automóveis, também 

nós, se orientarmos o 
ponteiro da nossa 

bússola espiritual para 

Jesus Abandonado, não 

teremos necessidade de 
outro recurso para 

chegarmos com 

segurança à meta. 
E assim, como numa 

viagem de avião não 

nos deparamos com as 
surpresas das curvas, 

porque se voa no 

espaço aéreo, nem 

temos que afrontar 
montanhas porque nos 

colocamos logo numa 

boa altitude, também 
na nossa viagem, com 

o amor a Jesus 

Abandonado, nos 
colocamos 

imediatamente nas 

alturas. Os imprevistos 

não nos amedrontam, 
nem sentimos muito os 

esforços da subida, 

porque as surpresas, os 
cansaços e os 

sofrimentos, já são 

corrijamos a rota 

com um novo “eis-

me aqui!” e o 
sucesso da viagem 

não ficará 

comprometido. 
Caros amigos, este 

é o pacto feito com 

as focolarinas. Este 

é o convite que 
faço hoje a todos 

vocês. 

Se fizermos a 
viagem da vida em 

companhia de 

Jesus Abandonado 
poderemos também 

no final dela repetir 

a famosa frase de 

Santa Clara: “vai 
segura, alma 

minha, enquanto 

tiveres um bom 
companheiro no 

teu caminho. Vai 

que Aquele que te 
criou sempre 

cuidou de ti e te 

santificou”.  

Fazendo desta 
maneira viveremos 

também 

perfeitamente a 
Palavra de Vida do 

mês de janeiro e 
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início, fixar com 

precisão a rota, o 

caminho da nossa 
alma, que é Jesus 

Abandonado. A seguir, 

no decurso de toda 
viagem, devemos fazer 

uma única coisa: 

permanecer fiéis a Ele. 

Sim, o caminho ao 
qual Deus nos chama é 

somente este: amar 

Jesus Abandonado 
sempre. [...] 

todos previstos e 

esperados por Jesus! 

 

recolheremos 

frutos, frutos, 

frutos para o “que 
todos sejam um”. 

51 

“Eis-me aqui”, 

diante de cada 
um 

 

Rocca di Papa  
 

19/1/84 

 
(p.143-145) 

 

Caros amigos, 

nas duas últimas 

vezes nos 
propusemos a 

pronunciar como 

primeira oração 
da manhã o “eis-

me aqui” diante 

de Jesus 
Abandonado, 

querendo com 

isso dizer que 

tínhamos 
decidido ser 

fruto digno, 

belo, maduro, 
pleno, fruto do 

seu abandono, 

da sua redenção. 

Na última vez, 
orientamos o 

“Quando eu for 

elevado da 

terra, atrairei 
todos a mim” 

(Jo 12,32). 

 

Qual será hoje, a 

direção a seguir para 

prosseguirmos a Santa 
Viagem? 

Todos vocês sabem 

que Deus nos deu um 
extraordinário carisma 

que atinge diretamente 

o centro do 
cristianismo. Em 

virtude dele 

entendemos, desde o 

início, que tínhamos 
sido chamados a viver 

o amor, a caridade, o 

Mandamento Novo, 
isto é, a participar 

daquele Ágape que é o 

próprio Deus: “Deus é 

Ágape”, “Deus é 
amor” (Jo 4,8). E é lá 

Mas quem poderá nos 

ensinar esta maneira de 

amar que traz em si tão 
grande renúncia, 

renúncia total de nós 

mesmos? 
Quem poderá nos 

ensinar essa forma de 

amor que ao fazer-nos 
assumir a cada 

momento o nosso dever 

de cristãos, nos leva, 

mais do que qualquer 
outro meio, mais do 

que a penitência, mais 

do que os próprios 
votos, à perfeição, à 

santidade? 

Nós sabemos! É Jesus 

na cruz, no seu 
abandono. É Ele o 

Eis, portanto, uma 

boa indicação para 

os próximos quinze 
dias: pronunciar 

aquele: “eis-me 

aqui!”! a Ele, 
sobretudo diante de 

cada irmão que 

encontrarmos, para 
o qual trabalhamos 

nas escolas, nos 

escritórios, nas 

lojas, em casa, em 
todos os lugares, 

com os quais 

falamos pelo 
telefone, aqueles 

dos quais falamos 

com os amigos. 

Pronunciar aquele 
“eis-me aqui!”, 

Termos recorrentes: 

eis-me aqui, Jesus 

Abandonado, Santa 
Viagem, Deus amor, 

tensão à santidade, 

fazer-se um. 
 

 

Chiara estabelece 
continuidade entre as 

mensagens 

precedentes 

 
Enfatiza o carisma 

dado por Deus 

 
Ensinar 

 

Perguntas e respostas 
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ponteiro da 

nossa bússola 

espiritual em 
direção a Jesus 

Abandonado, 

para que não 
tivéssemos 

nunca, durante o 

dia, a 

possibilidade de 
nos desviarmos 

de nosso firme 

propósito. 
 

que devemos 

permanecer e para 

onde devemos voltar 
sempre. 

É esta a grande 

revolução que somos 
chamados a oferecer, 

hoje, ao mundo 

moderno, que vive em 

contínua tensão, e até 
mesmo ao mundo 

cristão, ainda 

traumatizado por 
divisões, como os 

primeiros cristãos o 

fizeram ao mundo 
pagão de então. 

O Mandamento Novo 

é a nossa vocação, 

aquele mandamento 
que não só Jesus 

chamava de “seu” e 

“novo”, querendo 
destacar a importância 

que Ele lhe dava [...], 

mas que também os 
primeiros cristãos (em 

São João) 

consideravam como a 

mensagem por 
excelência. 

O Mandamento Novo 

é o nosso chamado: 
vocação para amar, 

amar sempre, para 

nosso modo de amar. 

Assim Ele amou os 

homens. Assim 
devemos amá-los. 

 

estando prontos a 

renunciar a tudo, 

para fazermo-nos 
um com Ele. 

“Eis-me aqui, Jesus 

Abandonado, 
diante de Ti, em 

todos”. Este é o 

nosso 

compromisso, o 
caminho certo, a 

tensão que 

devemos manter 
viva o dia inteiro 

para atuar a 

Palavra de vida 
deste mês. 

Serão quinze dias 

de progresso 

espiritual 
inesperado e de 

conquistas 

imprevisíveis. 
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suscitar um incêndio 

de amor no mundo, 

para estarmos sempre 
prontos a pagar, cada 

dia, os nossos débitos, 

débitos de amor (Rm 
13,8). [...] 

52 

Restabelecer 

sempre a 
unidade 

 

Rocca di Papa  
 

2/2/84 

 

(p.146-149) 
 

Caros amigos, 

se existe um 

problema que, 
hoje, preocupa a 

todos, é o 

problema da 
paz. E é tão 

importante que 

ninguém pode 

deixar de se 
interessar por 

ele. 

Enquanto os 
governantes e a 

Santa Sé 

estabelecem 
relações que 

favorecem a 

manutenção da 

paz [...], 
enquanto os 

movimentos 

leigos e 
religiosos fazem 

tudo o que 

podem, com 

manifestações, 
publicações, 

“Se estiverdes 

para trazer a tua 

oferta ao altar e 
ali te lembrares 

de que o teu 

irmão tem 
alguma coisa 

contra ti, deixa 

a tua oferta ali 

diante do altar e 
vai primeiro 

reconciliar-te 

com teu irmão; 
e depois virás 

apresentar a tua 

oferta” (Mt 
5,23s). 

A frase da palavra de 

vida do mês de 

fevereiro constitui um 
dos motivos 

fundamentais da 

verdadeira revolução 
que se desencadeou, 

nos primeiros tempos 

do Movimento, na 

cidade de Trento, 
surpreendendo e 

convertendo a muitos. 

Por que? Será talvez 
porque com ela se 

afirmava que Deus 

prefere o amor ao 
próximo mais do que 

as ofertas feitas a Ele? 

E que não Lhe 

agradam os dons de 
pessoas que oprimem 

os pobres? 

Sem dúvida, mas 
certamente não é só 

por isto. 

Esta frase teve efeitos 

surpreendentes porque, 
procurando vivê-la ao 

Para atuá-la é 

realmente necessário 

ter um coração novo, 
que não olhe tão 

somente se há ou não 

razão, mas que, por 
sermos cristãos, existe 

um único dever: que a 

união perfeita seja 

sempre salva. 
E então, para vivê-la 

em plenitude, o que 

faremos nestes quinze 
dias? 

Consideremos, em 

primeiro lugar, a nossa 
situação pessoal: cada 

um de nós tem parentes 

a quem está ligado, 

colegas de estudo ou de 
trabalho, superiores, 

pessoas que nos estão 

confiadas em nossos 
“cachos”; próximos 

com quem nos 

deparamos no dia a dia. 

Um parente está 
magoado conosco por 

Imaginem, se todos 

agissem desta 

forma, e não 
somente no plano 

individual, mas 

também entre 
países; ou se pelo 

menos os cristãos, 

que são 

aproximadamente 
um bilhão no 

mundo inteiro, se 

comportassem 
deste modo? 

Certamente a paz 

não seria mais um 
problema! 

Portanto, para os 

próximos quinze 

dias: “eis-me 
aqui!”, diante de 

cada situação que 

clama por uma 
solução. “Eis-me 

aqui!”, por amor a 

Jesus Abandonado, 

que se revestiu de 
“desunidade”, para 

Termos recorrentes: a 

Palavra, unidade, amor 

ao irmão, “Eis-me 
aqui!”, Jesus 

Abandonado. 

 
 

Nestas cartas, Chiara 

estabelece os limites 

dos tempos: primeiros 
tempos do 

Movimento... 

 
 

Perguntas e respostas 
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etc., para manter 

vivo o problema, 

também cada 
cristão deve 

saber que tem 

em suas mãos 
possibilidades 

únicas de 

contribuir para 

este objetivo. 
É justo, de fato, 

tudo o que o 

Papa disse em 
sua “Mensagem 

para a paz”: é 

preciso ter um 
coração novo.  

E isto podemos 

fazer, 

principalmente 
nós, cristãos, e é 

um dever 

bastante 
particular para 

os membros do 

Movimento, tão 
sensibilizados 

pelo Evangelho. 

 

 

pé da letra, assim 

como ela se 

apresentava, pudemos 
colher a novidade que 

ela continha. [...] 

Esta Palavra de Vida 
produziu profundas 

transformações em 

muitas situações 

porque foi entendido 
que Jesus pedia que o 

mal causado fosse 

reparado não somente 
pelo culpado, mas 

também por aquele 

que sofrera o dano. 
De fato, Jesus diz: 

“Se... o teu irmão tem 

alguma coisa contra ti” 

e não “se tiverdes algo 
contra o teu irmão”. 

Portanto era suficiente 

perceber que a 
concórdia e a unidade 

não existiam mais e 

que não produziam 
mais os seus efeitos 

extraordinários, para 

intervir 

imediatamente. 
E foi justamente esta 

atitude que manteve o 

Movimento, também 
nos quarenta anos que 

se seguiram, como um 

algum motivo, certo 

amigo nos criticou pelo 

fato de sermos cristãos 
ou membros do 

Movimento? Outro nos 

pediu certa coisa, e 
começa a nos julgar 

mal porque ainda não o 

atendemos? [...] 

Seja culpa nossa, ou 
não, não podemos 

descansar enquanto não 

tivermos resolvido tudo 
perfeitamente. 

É um dever para nós! É 

uma obrigação. Somos 
cristãos, somos 

membros do 

Movimento dos 

focolares, da unidade! 
Portanto a unidade 

antes de tudo! As 

ofertas a Deus, as 
orações e Santas 

Missas, etc., vêm 

depois. Só depois do 
restabelecimento da 

unidade, ou, se 

realmente isto não for 

possível, devemos 
rezar, ir à missa; antes 

porém, colocando-nos 

de acordo com Jesus e 
assegurando-Lhe que 

aquele nosso dever será 

reunir a todos. 
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único bloco, 

monolítico. 

É portanto uma 
Palavra muito útil à 

unidade, que é garantia 

da paz, da verdadeira 
paz dos corações. 

cumprido o mais breve 

possível. 

53 

Pedir também é 

amor 
 

Rocca di Papa  

 
16/2/84 

 

(p.150-153) 

 

Caros amigos, 

estamos ainda 

no mês de 
fevereiro 

iluminados pela 

Palavra de vida 
que nos 

esclareceu, mais 

uma vez, qual o 

lugar e qual a 
importância que 

Jesus dá ao amor 

fraterno. 
Alegrou-me 

saber que em 

algumas regiões 
do mundo, todos 

os membros 

internos do 

Movimento 
apressaram-se 

em esclarecer 

certas situações 
não resolvidas, 

em sanar 

pequenas 

desunidades, 
velhas 

“Se estiverdes 

para trazer a tua 

oferta ao altar e 
ali te lembrares 

de que o teu 

irmão tem 
alguma coisa 

contra ti, deixa 

a tua oferta ali 

diante do altar e 
vai primeiro 

reconciliar-te 

com teu irmão; 
e depois virás 

apresentar a tua 

oferta” (Mt 
5,23s). 

Chiara se refere 

a Santo Afonso 

Maria de 
Ligório 

 

E é por causa desta 

esperança que eu 

quero agora falar-lhes 
um pouco sobre a 

oração que observadas 

estas condições, é, sem 
dúvida, aceitar Deus. 

Gostaria de falar-lhes, 

em particular, da 

oração de súplica, em 
que pedimos a ajuda e 

as graças de Deus. Na 

verdade, eu tenho a 
impressão de que pode 

haver pessoas que não 

a estejam 
considerando 

suficientemente. Por 

que? Pode ser até por 

um motivo bastante 
nobre: tendo 

vivenciado mais 

profundamente a nossa 
fé, tendo-nos tornado, 

na prática, mais 

fervorosos, 

compreendemos que a 
religião não consiste 

E podemos pensar: 

com tantos dons 

sobrenaturais que 
recebi, em relação a 

muitas outras pessoas, 

tendo recebido tanta 
ajuda por parte dos 

irmãos, tendo 

formulado tantas 

promessas e propósitos, 
como é possível que eu 

seja tão lento e pouco 

generoso em amar, em 
praticar as virtudes, e 

até mesmo em vencer 

as tentações? 
Não será 

desproporcional a 

relação entre aquilo 

que eu recebo e o que 
me proponho a fazer, 

diante daquilo que eu 

efetivamente realizo?  
A esta nossa possível 

pergunta, a melhor 

resposta nos é dada por 

Jesus: “Sem mim nada 
podeis fazer!” (Jo 

Alcançaremos, se 

pedirmos com a 

consciência de que 
nada poderemos 

fazer, por nós 

mesmos, portanto, 
com humildade, 

com a convicção 

de que com Deus, 

pelo contrário, tudo 
podemos fazer, e 

portanto com a 

confiança n’Ele. 
Devemos ainda 

pedir com 

perseverança: 
pedindo sempre 

com uma amorosa 

insistência, como 

Jesus deseja. 
Em resumo, é 

necessário 

valorizar sempre 
estes pedidos que 

já fazemos: 

apresentá-los de 

maneira cada vez 
melhor, de modo 

Termos recorrentes: a 

Palavra, a Santa 

Viagem 
 

 

As notícias que 
retornam para Chiara – 

reciprocidade na 

comunicação 

 
Chiara enfatiza a 

importância da oração 

e das práticas de 
piedade. 

 

Ensinamento 
 

Perguntas e respostas 
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discórdias. 

Agradeci 

realmente a 
Deus, e espero 

que continuemos 

a agir assim!  
Jesus com esta 

Palavra, nos diz 

claramente que 

não existe 
comunhão com 

Deus, culto 

verdadeiro, 
autêntica oração, 

sem a 

reconciliação 
com os irmãos. 

Esperamos 

portanto, que 

este 
ensinamento 

tenha penetrado 

profundamente 
em todos os 

nossos corações. 

  

apenas em ir à igreja 

para ficar pedindo 

coisas, mas sim em 
amar a Deus e, 

portanto, em doar! E 

empenhamos a própria 
vida, para atuar todos 

aqueles princípios 

sugeridos também pela 

nossa espiritualidade 
evangélica, para 

cumprir, como 

dizemos a nossa parte. 
Este, certamente, é um 

raciocínio mais que 

válido. Todavia, deve-
se fazer uma 

consideração: amar a 

Deus requer a 

observância de todos 
os seus mandamentos. 

Pois bem, um 

mandamento que Jesus 
repete com insistência 

no Evangelho é 

justamente aquele que 
se refere ao pedir: 

“Pedi e vos será dado; 

buscai e acharei;batei 

e vos será aberta” (Mt 
7,7). 

O que devemos fazer 

então? Pedir mais e 
melhor, porque Ele 

quer assim. E também 

15,15). É como se 

dissesse: “Apesar de 

todos os seus esforços, 
das profundas 

meditações, dos 

encorajamentos, das 
decisões, vocês não dão 

grandes passos porque 

não rezam 

suficientemente, não 
pedem a ajuda 

correspondente”. 

Caros amigos, se os 
santos chegaram a 

dizer que “quem reza 

se salva e quem não 
reza se condena”, é 

óbvio também que 

quem reza progride 

espiritualmente e quem 
não reza, no mínimo 

fica parado, mas 

geralmente retrocede. 
Eu sei que todos vocês 

rezam [...], sem dúvida, 

se reza e isto quer dizer 
que não se conta 

unicamente com as 

próprias forças. 

No entanto, podemos 
melhorar em duas 

direções: em primeiro 

lugar, não se trata de 
multiplicarmos as 

orações, mas de nos 

condizente com o 

esforço que 

fazemos para viver 
o nosso Ideal. 

Assim, tudo se 

tornará mais 
fecundo. 

Rezemos enquanto 

ainda temos tempo.  

Lembro-me sempre 
do que 

recomendou-nos a 

mãe de uma das 
primeiras 

focolarinas, antes 

de morrer: “rezem 
durante a vida, 

porque no final não 

existe mais 

possibilidade”. 
Assim então, para 

estes quinze dias, 

vamos valorizar a 
oração. 
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desta maneira 

estaremos 

manifestando-lhe o 
nosso amor. 

Vejam, nesta Santa 

Viagem que 
empreendemos há 

mais de três anos, é 

bom que façamos de 

vez em quando uma 
breve pausa para 

reflexão a fim de 

verificar como vão 
indo as coisas, se 

fizemos progressos, se 

nos parece estar 
sempre no mesmo 

ponto, ou até mesmo 

se perdemos o 

entusiasmo inicial. 

conscientizarmos 

daquilo que já pedimos. 

Reflitamos um pouco e 
veremos quantas graças 

pedimos nas orações da 

manhã e da noite, 
durante a missa, na 

nossa ação de graças 

após a comunhão, 

quando rezamos o 
terço, durante a 

meditação e na visita 

ao Santíssimo 
Sacramento para quem 

o pode fazer. 

Em segundo lugar, 
podemos melhorar se 

rezamos como dizem 

os santos, de modo a 

alcançar o que 
pedimos. 

 Quadro elaborado pela autora. Fonte: LUBICH, Chiara.  A vida, uma viagem... São Paulo: Cidade Nova, 1986. 
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ANEXO A 

 

INSTITUIÇÕES, ACERVOS E LOCAIS VISITADOS 

 

1. Acervo da Editora Città Nuova: 11 de agosto e 23 de setembro de 2012. 

 

2. Acervo da Livraria Paulus: 08 de junho de 2012. 

 

3. Acervo da Livraria San Paolo: 08 de junho de 2012. 

 

4. Acervo da Livraria Vaticano: 08 de junho de 2012. 

 

5. Acervos pessoais de membros do Movimento dos Focolares (em vários momentos 

durante a pesquisa). 

 

6. Arquivo da Escola de Voluntárias “La Visitazione” – Incisa in Val d’Arno (em 

diversos momentos durante o estágio). 

 

7. Arquivo do Centro das Voluntárias. Grottaferrata, 04, 12 e 25 junho; 15 de outubro de 

2012. 

 

8. Biblioteca Comunale di Trento. Trento, 28 de junho de 2012. 

 

9. Biblioteca Comunale dell’ Archiginnasio: Bolonha, 22 de agosto de 2012. 

 

10. Biblioteca da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (janeiro de 2011). 

 

11. Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade do Porto – Portugal, 20 de julho de 

2012.  

 

12. Biblioteca da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do 

Porto. Portugal, 19 de julho de 2012. 

 

13. Biblioteca da Universidade Federal de Sergipe (em vários momentos durante a 

pesquisa) 

 

14. Biblioteca do Archivio Storico dell'Universita' di Bologna. Bolonha, 20 de agosto de 

2012. 

 

15. Biblioteca Nacional de Portugal. Lisboa, 23 de julho de 2012.  

 

16. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Florença 03, 17 e 25 de setembro de 2012. 

 

17. Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Roma 15 de maio de 2012. 

 

18. Biblioteca Pasquale Foresi – IUS. (em diversos momentos durante o estágio). 

 

19. Biblioteca della Universita Pontificia Salesiana – Roma. Roma, 17 de maio de 2012. 

 

20. Casa de Chiara Lubich. Rocca di Papa, 25 de fevereiro de 2012. 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=inventory&bib=UBOSG@B.%20Archivio%20Storico%20dell'Universita'%20di%20Bologna&docID=3
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21. Casa de Giulietta. Verona, 02 de abril e 18 de agosto de 2012. 

 

22. Casa de Santa Catarina de Sena. Sena 26 de outubro de 2012. 

 

23. Centro Educazione Unità. Grottaferrata, 17 de maio de 2012. 

 

24. Centro Chiara Lubich. Rocca di Papa, 16 e 18 de maio, 13 e 15 de outubro de 2012. 

 

25. Centro do Movimento Focolares. Rocca di Papa, 16 e 18 de maio, 09 e 11 de junho, 

13, 14, 15 de outubro de 2012. 

 

26. Centro Mariapoli Chiara Lubich – Cadine. Trento, 02, 03 e 04 de abril; 29 e 30 de 

junho de 2012. 

 

27. Escola Abba: Sala Klaus Hemmerle. Rocca di Papa, 09 de junho de 2012. 

 

28. Istituto Magistrali Antonio Rosmini. Trento, 28 de junho de 2012. 

 

29. Mostra: Rappresentare l’Itália: Una storia in cinque pagine (giornali 1861 a 2011) – 

Palazzo Vecchio – Firenze, 26 de março de 2012. 

 

30. Mostra: La Comunità Russa a Roma (1900-1940): Uma exposição de vários tipos de 

documentos, dentre estes: Diários, cartas, fotografias, livros, poesias, revistas, pinturas, 

quadros, cartazes com propaganda de filmes, imagens de filmes, comédias, teatro, 

programação de concertos e filmes. Biblioteca Nazionale di Roma. Roma, 15 de maio de 

2012. 

 

31. Mostra: Pinocchio compie 131 anni – exposição de cartas e de manuscritos com 

algumas histórias do escritor Carlo Lorenzini (Collodi). Firenze, 03 de setembro de 2012. 

 

32. Museo Europeu degli Studente – Bolonha, 21 de agosto de 2012. 

 

33. Musei Capitolini – Mostra Lux in Arcana: L’Archivio Segreto Vaticano si rivela – 

Roma, 05 de julho de 2012. 

 

34. New Humanity – ONG - ufficiale dei Movimento Focolari – ONU/UNESCO – 

Grottaferrata, 07 de junho de 2012. 

 

35. Visita a Igreja e casa onde Chiara Lubich teve a primeira inspiração do Focolare. 

Loreto, 21 de abril de 2012. 

 

36. Visita a Igreja e Convento de Santa Chiara – Assis, 26 de maio de 2012. 

 

37. Visita a Chiesa San Domenico – Sena  26 de outubro de 2012. 

 

38. Visita aos locais onde foram realizadas as primeiras Mariápolis – Fiera di Primiero: 04 

de abril e 29 de junho de 2012. 

 

39. Visita ao Cemitério de Rocca di Papa. 09 de junho de 2012. 
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40. Visita ao Santuario della Madonna del Divino Amore – Roma. (onde Chiara ia 

frequentemente para rezar) 14 de outubro de 2012. 

 

41. Visita ao Santuário de Monte Senário (Santuário dos sete Santos Fundadores da 

Ordem dos Servos de Maria) – Florença, 27 de janeiro de 2013. 

 

42. Visita ao túmulo de Chiara Lubich (algumas vezes durante o estágio no exterior). 
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ANEXO B 

 

ALGUNS REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS ATIVIDADES DE PESQUISA NA 

ITÁLIA 

 

1) BIBLIOTECAS, CENTROS DE DOCUMENTAÇÃO E LOCAL DE ESTUDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Saindo da Biblioteca Comunal de Trento, 
após consulta a microfilmes dos anos 30 do 

século XX. Trento, 28/06/2012. Auto foto. 

 

Saindo da Biblioteca da Universita 
Pontificia Salesiana. Roma, 17/05/2012. 

Auto foto. 

 

 

 

Pesquisa no Centro Chiara Lubich. Rocca di 

Papa 16/05/2012. 

Tininha explicando os setores do Centro 

Chiara Lubich. Rocca di Papa 18/05/2012. 

Foto: Maria José Dantas. 

 

 

Sala de estudos no IUS. Auto foto. 

 

Carteira de leitora da Biblioteca Nacional de 

Roma. 
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Biblioteca do Arquivo Histórico da Universidade de Bolonha. Bolonha 20/08/2012.  

Fotos: Márcia Cruz. 

 

Consultando a Revista da Associação 

Universitária Católica Trentina no Museu 

Europeu do Estudante. Bolonha 21/08/2012. 

Foto: Márcia Cruz. 

Pesquisa na Biblioteca do Archiginnasio de 

Bolonha. Bolonha 22/08/2012.  

Foto: Márcia Cruz. 

 

Chegando à Biblioteca Nacional de Firenze. 

Firenze 03/09/2012. Auto foto. 

Apartamento onde habitei e realizei 

grande parte das atividades teóricas e 

escritas da pesquisa. Incisa in Val d’Arno, 

2012. Fotos: Maria José Dantas. 
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2) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NAS INSTITUIÇÕES EUROPEIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação da pesquisa ao Card. Rylko, 

presidente do Pontifício Conselho de Leigos. 

Incisa in Val d’Arno, 08/05/2012. 

Com a Profª. Drª Anamaria Freitas, no 

Congresso Luso Brasileiro de História 
da Educação. Lisboa, 13/07/2012.  

Foto: Profª. Drª.Diana Gonçalves Vidal. 

Participação em curso de formação cultural para 

professores. Incisa in Val d’Arno, 22/09/2012. 

Auto foto. 

 

Com Katiane Passos, no Congresso 

Loppianolab. Incisa in Val d’Arno, 

21/09/2012. 

Participação em Encontro Pedagógico na 

Universidade de Pádua. Pádua 06/10/2012. 

Participação no Collegamento telefônico com 

a Presidente do Movimento dos Focolares, 

Maria Emmaus Voce. Rocca di Papa, 

09/06/2012. Foto: Maria José Dantas. 

 

http://www.laici.va/content/laici/it.html
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3) ENTREVISTAS, VISITAS E EXPOSIÇÕES  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a Exposição Lux in Arcana: O arquivo 

secreto do Vaticano se revela. Roma, Museu 

Capitolini, 05/07/2012. Auto foto. 

 

 

Igreja com a “Casinha de Nazaré”, onde 

Chiara Lubich teve a primeira intuição 

sobre o Focolare. Loreto, 21/04/2012. Auto 

foto. 

Entrevista a Doriana Zamboni, ex-aluna de 

Chiara Lubich. Rocca di Papa, 04/07/2012. 

Foto: Maria Clara Rezende. 

 

Entrevista para o site: http://www.volontarie1956.net. 

Il mio lavoro sugli epistolari di Chiara Lubich.  

Grottaferrata, 06/11/2012.  

Visita à casa de Santa Catarina de Sena, 

Doutora da Igreja e autora de um vasto 

epistolário. Sena, 26/10/2012. Auto foto. 

Visita à exposição de cartas na casa de 

Julieta. Verona, 18/08/2012.  

Foto: Márcia Cruz. 

http://www.volontarie1956.net/
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4) ALGUMAS ATIVIDADES JUNTO AO ISTITUTO UNIVERSITARIO SOPHIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a Profª Drª. Judith Povilus em 

viagem aos locais das primeiras 
Mariápolis. Fieira di Primieiro, 

04/04/2012. 

 

Participação no coral do IUS na inauguração do ano acadêmico 2012-

2013. Incisa in Val d’Arno, 18/10/2012. 

Com professores e outros estudantes do IUS, no lançamento do livro de Eli 

Folonari. Incisa in Val d’Arno, 30/10/2012. 

Assistindo a defesa de tese de doutorado no 
IUS. Incisa in Val d’Arno, 07/11/2012.  

Foto: Maria José Dantas. 

Participação no Seminário de Doutorado 2012.2. 

Foto: Maria José Dantas. 
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ANEXO C 

 

ENTREVISTA A FLORENCE GILLET E REGINA CELIS 

 CENTRO CHIARA LUBICH 

 

 

Maria José Dantas  

Rocca di Papa – Itália, maggio 2012 

 

 

Florence Gillet é teóloga em 1998 começou a fazer parte da secretaria pessoal de Chiara 

Lubich. Atualmente trabalha no Centro Chiara Lubich. 

Regina Celis, historiadora e arquivista, trabalha com a organização da documentação no 

Centro Chiara Lubich. 

 

 

 

Maria José: Já visitei várias vezes o site, mas gostaria de saber de vocês o que é o Centro 

Chiara Lubich?  

 

Maria José: Como é trabalhar na organização do Centro Chiara Lubich?  

 

Maria José: Quais as sessões que existem? 

 

Maria José: Como foi pensada e como está sendo realizada esta organização?  

 

Maria José: Que tipo de material vocês estão organizando? 

 

Maria José: Onde este material estava guardado anteriormente, quando Chiara vivia? 

 

Maria José: Chiara tinha algum tipo de preocupação com a conservação deste material? 

 

Maria José: Esta casa tem algum significado especial para ter sido escolhida como o local do 

Centro Chiara Lubich? 

 

Maria José: Que tipo de material ou objetos vocês conseguiram recolher de pessoas que 

conheceram Chiara? 

 

Maria José: Antes da Escola Magistral Chiara estudou em uma Escola de Introdução 

Profissional? Sabe dizer a qual profissão Chiara se encaminhava? 

 

Maria José: Vocês têm a cópia do diploma de Chiara? 

 

Maria José: Têm algum anuário do Istituto Magistral Antonio Rosmini da época que Chiara 

estudou? 

 

Maria José: Quais os registros que vocês possuem da atuação de Chiara como professora? 

Algum caderno?  
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Maria José: Chiara falou alguma vez sobre as dificuldades de ser uma professora católica na 

Itália fascista? 

 

Maria José: No livro “Educazione come vita”, Vincenzo Zani diz na p. 8 que Chiara utilizava 

a Revista Scuola Italiana Moderna dell’Editrice La Scuola, para preparar suas lições. Têm 

algum registro disso? Existe algum exemplar desta revista? 

 

Maria José: Por que Chiara foi ensinar tão longe de Trento, logo após receber o diploma? Era 

uma prática comum na época, para quem terminava a Escola Magistral? 

  

Maria José: Sei que existem muitas Teses sobre Chiara e sobre a sua Pedagogia. Uma delas 

foi defendida recentemente por Nino Carella em Trento. Vocês têm o controle destas 

publicações? Tem um acervo com elas? 

 

Maria José: Minha pesquisa gira em torno das correspondências de Chiara. Quantas ela 

recebeu e quantas enviou? 

 

Maria José: Como estão organizadas as correspondências? Que tipo de classificação existe? 

 

Maria José: Sei que temos muitas correspondências publicadas no livro “Lettere dei Primi 

Tempi”, se pensa em outras publicações deste tipo?  

 

Maria José: Tem ideia de quantas correspondências de Chiara estão inseridas em outros 

livros? 

 

Maria José: Existem correspondências de Chiara publicadas em Revistas ou jornais? 

Quantas? 

 

Maria José: Muitas correspondências enviadas a Chiara eram respondidas por suas 

secretárias. Como se dava este processo? Chiara fazia algum tipo de anotação? 

 

Maria José: Tem ideia de quantas correspondências cada uma destas secretárias respondeu? 

 

Maria José: Poderia falar alguma coisa sobre o relacionamento e a comunicação entre 

Ginetta e Chiara? Vocês conseguiram quantificar as correspondências trocadas entre elas? É 

possível verificar a periodicidade? 

 

Maria José: Em minha pesquisa, considero como cartas, também os Collegamentos com 

Chiara, que depois foram publicados em livro. Poderia me dizer como Chiara preparava os 

textos dos Collegamentos? 

 

Maria José: Eram escritos à mão? Em qual tipo de papel? Chiara colocava local e data? 

Existem os originais? Posso ver? E fotografar? 

 

Maria José: Existia algum tipo de expectativa de Chiara nos dias do Collegamento? Tecia 

algum comentário depois? 

 

Maria José: O que é aquele aparelho branco que se vê na foto de Chiara e Eli nos primeiros 

Collegamentos? 
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Maria José: Todos os Collegamentos estão registrados em vídeo? Posso ter acesso às 

gravações da década de 80? 

 

Maria José: De quem foi a ideia de publicar em livro?  

 

Maria José: Sabe dizer em quantas línguas foram publicados? 

 

Maria José: Quantos são os livros de Chiara? Existe uma relação de todos os títulos? 

 

Maria José: Têm ideia de quantos são os livros publicados sobre Chiara? 

 

Maria José: Têm uma ideia das universidades ou instituições de pesquisa que possuem livros 

de Chiara em seus acervos? 

 

Maria José: Que tipo de leituras Chiara costumava fazer com frequência? Quais os escritores 

ou livros preferidos?  

 

Maria José: Ela fazia algum tipo de anotação nos livros que estava lendo? É possível ver? 

 

Maria José: Atualmente é possível perceber algum tipo de reconhecimento da Igreja Católica 

com relação a Chiara Lubich? 

 

Maria José: De quem foi a ideia da realização da missa do funeral de Chiara ser na Basílica 

São Paulo fora dos Muros? Por quê? Existe um significado especial? 

 

Maria José: Obrigada! Solicito autorização para a publicação de parte desta entrevista ou de 

sua totalidade em minha Tese de Doutorado e em outras publicações científicas. 
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ANEXO D 

  

ENTREVISTA A DORIANA ZAMBONI 

 

Giugno 2012 

Maria José Dantas - Studentessa all’ Istituto Universitario Sophia, con supervisione della 

Prof.ssa Judith Povilus 

  
Sono Maria José, dal Brasile e sto facendo un dottorato sulla pedagogia di Chiara. Desidero 

parlare con te, perchè tu hai vissuto accanto a lei, come una delle sue compagne e come 

allieve. L’anno scorso, in un’intervista nella rivista Città Nuova, tu hai detto che Chiara è 

stata una maestra per te. Potresti dirmi cosa hai imparato da lei? 

  

Maria José: Hai fatto la maestra anche tu? 

  

Maria José: Sappiamo che Chiara ti faceva lezioni particolari. Quale materie hai studiato? 

  

Maria José: Quale metodo Chiara usava per insegnare a te? 

  

Maria José: Quali libri si usava, o che cosa si leggeva? 

  

Maria José: Com’era la maestra Chiara per te? 

  

Maria José: Chiara parlava sulle sue attività nella scuola elementare? 

 

Maria José: Quanti anni hai vissuto accanto a Chiara?  

  

Maria José: Già nei primi tempi del Movimento Chiara ha scritto lettere sulla necessità di 

testimoniare il Vangelo. In quel periodo le persone hanno scritto a Chiara per rispondere alle 

sue lettere? 

  

Maria José:  So che, con la crescita del numero di lettere che arrivavano a Chiara, alcune 

erano risposte dalle sue segretarie. Hai anche tu aiutato a rispondere? 

  

Maria José: Puoi dire com’è stato questo lavoro? Chiara faceva appunti per le lettere? 

  

Maria José: Arrivavano lettere dal Brasile? 

  

Maria José: Com’era la comunicazione tra Ginetta e Chiara? Era una corrispondenza 

regolare? 

  

Maria José: Negli anni 80, l’arrivo delle nuove tecnologie ha reso possibile a Chiara di 

collegarsi periodicamente con tutti i punti della terra. Puoi dirmi la tua impressione di questi  

momenti del Collegamento con Chiara? 

  

Maria José: Chiara faceva commenti prima o dopo il collegamento? 

  

Maria José: Che cosa vorresti dire per incoraggiare le persone che sono insegnanti ora, in 

questa nostra società odierna? 
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ANEXO E 

 

ENTREVISTA A ELI (GIULIA FOLONARI) E ANNA PAULA MEIER 

 

Maria José Dantas 

 

 

 

Maria José: Dai primi tempi, tu sei stata accanto a Chiara con il compito di aiutala con le 

lettere. Chiara ha ricevuto e mandato molte lettere? 

 

Maria José: Molte lettere inviate a Chiara sono state risposte dalle sue segretarie. Chi ha 

lavorato con Chiara per questo compito? 

 

Maria José: Come si faceva questo lavoro? Chiara metteva alcuni appunti? 

 

Maria José: Avete una idea su quanti lettere ognuna di queste segretarie ha risposto? 

 

Maria José: Nel tuo libro, tu dice che Chiara ha ricevuto 30 lettere di Giovanni Paolo II. 

Poterebbe dire quante lettere Chiara ha scritto al Santo Padre? 

 

Maria José: Saprebbe dirmi qualcosa sul il rapporto e la comunicazione tra Chiara e Ginetta?  

 

Maria José: Nella mia ricerca guardo come lettere i pensieri dei Collegamenti con Chiara, 

che sono pubblicati in libri. Saprebbe dirmi come Chiara preparava questi testi dei 

Collegamenti? 

 

Maria José: Prima lei scriveva a mano? Ci sono ancora degli manoscritti?  

 

Maria José: Come era la aspettativa di Chiara nei giorni dei Collegamenti? Faceva alcuno 

commento prima o dopo? 

 

Maria José: Che cosa è quello  apparecchio bianco che si vede nelle foto (Chiara e Eli) dei 

primi Collegamenti? 

 

Maria José: Tutti i Collegamenti sono registrati in video?  

 

Maria José : C’è una mostra dei apparecchi utilizzati? 

 

Maria José: Da chi è nata l’idea di stampar in libri?  

 

Maria José: Saprebbe  dirmi in quanti lingue sono state stampati? 

 

Maria José: Chiara faceva registrazione delle Parole di Vita?  

 

Maria José: Che cosa è il Centro San Giovanni Bosco?  

 

Maria José: Chiara prima della Scuola Magistrale ha studiato in una Scuola di avviamento al 

lavoro? Saprebbe dirmi a che lavoro  lei pensava? 
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Maria José: Chiara ha studiato  disegno? 

 

Maria José: Chiara ha detto alcuna volta qualcosa sulle le difficoltà di essere una insegnante 

cattolica nella Italia fascista?  

 

Maria José: Anche tu sei una professoressa. Che cosa insegnava?  

 

Maria José: Nel libro Educazione come Vita, Vincenzo Zani ha deto p. 8 che Chiara 

utilizzava a Rivista Scuola Italiana Moderna dell’Editrice La Scuola, per preparar sue 

lezione. C’è un registro su questo? Alcuna rivista? 

 

Maria José: Perché Chiara è andata a fare la insegnante in um posto lontano da Trento, dopo 

del Magistrale? Era cosi in quella epoca? 

 

Maria José: C’è un elenco dei libri della biblioteca di Chiara ? 

 

Maria José:  Che letture Chiara faceva? quale autori o libri  preferiti?  

 

Maria José: Faceva alcune appunti nei libri? É possibile vedere? 

 

Maria José: Chiara aveva il libro, o meglio, il manuale di preghiera del Terz’Ordine 

Francescana? Utilizzava in sue preghiere?  

 

Maria José: Di chi è stata a idea del suo funerale nella Basílica San Paolo fuori Muri? 

Perché? C’è un significato particolare? 

 

Maria José: Ho saputo che ci sono membri del Movimento in processo di beatificazione. 

Avete un elenco? 

 

Maria José: Grazie! Può autorizzare la pubblicazione di un pezzo  di questa intervista o di 

sua totalità nella mia Tesi di Dottorato? 
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ANEXO F 

 

ENTREVISTA A TININHA CAVALCANTI 

 

 

 

Nome completo: Ernestina Alves Cavalcanti 

Nacionalidade: Brasileira 

 

 

1. Como e quando aconteceu o seu primeiro contato com o Movimento dos Focolares? 

 

2. E você veio logo morar na Itália? 

 

3. Quais atividades você realizou antes de vim trabalhar no Centro do Movimento? 

 

4. E Chiara te fez um convite para vir trabalhar com ela?  

 

5. Que tipo de trabalho Chiara te pedia para fazer? 

 

6. O que significa para você ter sido secretária de Chiara? 

 

7. Como era seu relacionamento com Chiara no dia a dia? 

 

8. Por quanto tempo você trabalhou diretamente com Chiara? 

 

9. Você acompanhava Chiara nas viagens? Como era o seu trabalho nestas ocasiões? 

 

10. Sei que Chiara utilizava muito a prática de escrever cartas às pessoas, ela te escreveu 

alguma vez? 

 

11. Como você percebia a importância das cartas na vida de Chiara? 

 

12. O que Chiara representa para você? 

 

13. Como você se sentiu, humanamente falando, depois que Chiara morreu? 
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ANEXO G 

DOMANDI PER DONI (ANNA FRATTA) 

 

1. Quanti anni hai vissuto accanto a Chiara? Com’era il tuo rapporto con Lei?  

 

2. Puoi dire chi è Chiara per te? 

 

3. Com’era l’aspettativa di Chiara nei giorni dei Collegamenti? Faceva alcuni commenti prima o 

dopo il collegamento? 

 

4. Puoi dirmi la tua impressione di questi  momenti del Collegamento con Chiara? 

 

5. So che, con la crescita del numero di lettere che arrivavano a Chiara, alcune erano risposte 

dalle sue segretarie. Hai anche tu aiutato a rispondere? 

 

6. Puoi dire com’è stato questo lavoro? Chiara faceva appunti per le lettere? 
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ANEXO H 

 

DECRETO DE APROVAÇÃO DO MOVIMENTO 

 
Fonte: LUBICH, Chiara. Opera di Maria: Statuti Generali. Roma: Città Nuova, 2007, p. 3. 
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ANEXO I 

 

REVISÃO E APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS DO MOVIMENTO 

 
Fonte: LUBICH, Chiara. Opera di Maria: Statuti Generali. Roma: Città Nuova, 2007, p. 5. 

 


