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Centenário de Chiara Lubich (1920/2020):  
celebrar para encontrar 
 
CHIARA LUBICH 
Celebrar para encontrar é o lema escolhido para as comemorações do Centenário de Chiara Lubich, 
fundadora do Movimento dos Focolares, nascida em Trento (Itália), no dia 22 de janeiro de 1920.   
Como referiu Maria Voce [Emmaus], atual presidente do Movimento, o intuito não é apenas recordar 
Chiara, mas encontrá-la nas suas obras, testemunhos, na ações que realizou, na mensagem sempre atual 
de fraternidade, unidade e comunhão. 
Andrea Ricardi, fundador da Comunidade de Santo Egídio sublinhou a importância de Chiara Lubich 
como personalidade histórica de grande perfil inédito, tendo marcado com o seu carisma, a História nos 
mais variados âmbitos, da mística ao empenho social, passando pela política, economia, educação e arte. 
A sua capacidade de diálogo, e de acolhimento apoiados no evangelho levou-a a criar relacionamentos 
pessoais e institucionais que permitiram tornar-se protagonista no campo ecuménico, inter-religioso, e 
intercultural, levando-a a difundir em todo o mundo o Carisma da Unidade.  
 
NA CIDADE DE TRENTO 
Trento, a sua cidade Natal, é o palco privilegiado das comemorações. O primeiro ato oficial deste 
centenário aconteceu no passado dia 7 de dezembro, data histórica na vida de Chiara, aniversário da sua 
consagração, com a abertura de uma exposição biográfica intitulada “Chiara Lubich, Città Mondo”, 
organizada conjuntamente pelo Centro Chiara Lubich e o Museu Histórico do Trentino. A mostra ilustra, 
através de objetos, imagens, textos e conteúdos multimédia, a vida e a mensagem da fundadora dos 
Focolares. 
 
EM ROMA 
Em Rocca di Papa, província de Roma, no Centro Internacional do Movimento dos Focolares, onde Chiara 
viveu cerca de 50 anos, estão programadas várias iniciativas como encontros para jovens, nos dias 1 e 2 
de maio próximo, um encontro inter-religioso no dia 7 de junho de 2020, organização de visitas ao 
Centro do Movimento dos Focolares, entre 30 de abril e 7 de junho de 2020, entre outras. 
 
NO MUNDO 
Nas principais capitais do mundo, estão previstas algumas iniciativas de comemoração do Centenário de 
Chiara Lubich.  
A partir de Trento estão a multiplicar-se as iniciativas para comemorar e dar visibilidade a uma 
personalidade única, no âmbito da Igreja Católica, e nos diversos âmbitos da vida social, económica, 
cultural e política, do século XX.   
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Uma exposição itinerante irá percorrer um conjunto significativo de cidades como Mumbai (ìndia); 
Sidney (Austrália); São Paulo (Brasil); Nairobi (Quénia); Jerusalém (Terra Santa); Cidade do México e 
Argélia. 
 
EM PORTUGAL 
Em Portugal estão também previstos vários eventos como conferências, celebrações religiosas, uma 
exposição itinerante,“focolares abertos”, encontros interreligiosos. Destaca-se um momento festivo de 
caráter nacional a realizar no dia 4 de outubro de 2020, em Fátima. A agenda das diferentes iniciativas 
pode ser conhecida através da página Web do Movimento dos Focolares, que pode ser acedida através 
do endereço:  http://focolares.pt/ 
 
 
 


