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Nada pode nos impedir de amar 

A mensagem de Maria Voce, Presidente dos Focolares, às comunidades do  Movimento no mundo 
por ocasião do dia 14 de março, aniversário da morte de Chiara Lubich. 

 

Rocca di Papa, 14 de março de 2020 

 

Caríssimas e caríssimos todos, 

 

Estou muito feliz por me unir a todos vocês no mundo justamente hoje, 14 de março, no dia 
do nascimento de Chiara para o Céu e no ano do seu centenário. 

Desde o início, nos regozijamos com os muitos eventos extraordinários que se 
realizaram e continuam a se realizar no mundo inteiro, despertando grande interesse 
também da mídia, tanto pela pessoa de Chiara quanto por tudo aquilo que o Carisma gerou 
na sua grande família. Realmente muitos a estão encontrando! 

E gostaríamos que a festa continuasse, bem como os muitos eventos, os encontros, as 
atividades, as conferências e as celebrações eucarísticas, mas sabemos bem: o cenário 
mudou. 

A epidemia causada pelo Coronavírus está forçando muitos países do planeta a tomar 
medidas drásticas para deter o contágio: o isolamento e a distância física são os 
instrumentos mais eficazes no momento, juntamente com a proibição de qualquer tipo de 
encontro ou evento público; inclusive as celebrações litúrgicas foram suspensas aqui na 
Itália! 

Felizmente da China, que durante semanas acompanhamos com apreensão, 
começam a chegar os primeiros sinais menos dramáticos: tanto os contágios quanto as 
mortes estão diminuindo significativamente; mas aqui na Itália e em vários outros países do 
mundo a situação ainda é muito grave.  

Sabemos bem, porém, que o Coronavírus não é a única emergência que a 
humanidade está enfrentando: penso nos conflitos em curso, como na Síria; nos migrantes, 
obrigados a fugir de suas terras; nas antigas e novas epidemias em alguns países africanos. 

 Sem dúvida, para muitos de nós que vivemos isolados - também estou falando agora 
a vocês daqui de casa - é uma experiência totalmente nova. Porque somos feitos para a 
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comunhão e a unidade, e podemos constatar isso através dos frutos deste período tão 
doloroso, que muitos me comunicaram. E agradeço a todos de coração. Vocês são o 
testemunho vivo de que, mesmo em condições extremas, ninguém pode tirar Deus de nós 
ou nos impedir de amar. 

Existem muitas maneiras pelas quais podemos oferecer apoio e conforto: com a 
oração em primeiro lugar; podemos também multiplicar os atos de amor: um telefonema, 
uma mensagem WhatsApp, um e-mail…, para que ninguém se sinta sozinho, não só aqueles 
que estão em casa, mas também os doentes e todas as pessoas que fazem o máximo para 
tratar, consolar, acompanhar, todos aqueles que sofrem as consequências desta situação. 
Enfim: coloquemos em ação a criatividade, a imaginação… os nossos gen estão nos 
ensinando isso com as muitas experiências que estão compartilhando nas redes sociais e 
não apenas eles. 

Somente assim, somente compartilhando os atos de amor que sempre podemos 
fazer, seremos contagiados com o antivírus da esperança, o antivírus da fraternidade. 

 Serão momentos, dias, talvez semanas ou meses… não sabemos. No entanto, vão 
passar. Se os vivermos bem, eles nos farão redescobrir a presença viva e forte de Jesus no 
Evangelho vivido, no irmão, em Jesus no meio, que, mesmo à distância, podemos manter em 
nossa grande família; e, sobretudo, na dor amada, na qual reconhecemos Jesus Abandonado 
– "o Deus de Chiara", como o bispo de Trento gosta de chamá-lo. Nele, também 
encontraremos Chiara, e aprenderemos a olhar para todas as situações com os seus olhos. 
Também nós poderemos repetir a experiência de Chiara e de suas amigas, que, de certa 
forma, sequer perceberam a guerra ou seu fim, porque, fixas em Deus e no seu amor, a 
realidade que viviam era mais forte do que tudo. Tudo começou com essa nova fé no amor 
de Deus. 

Comecemos de novo também hoje, com a certeza de que tudo é Amor e que, se 
permanecermos unidos na oração e no amor para com todos, contribuiremos para espalhar 
a esperança e confortar o mundo. 

Será a melhor maneira de celebrar Chiara e o seu - e nosso - Ideal. 

Estou com vocês, em qualquer lugar estejam! Até breve! 

 


