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Portanto, 
eles, 

de acordo com as possibilidades, 
as exigências dos respectivos ambientes

 cuidaram das feridas, 
anularam as divisões, 

se colocaram nas mais difíceis rupturas, 
como aquelas onde o homem está contra homem, 

grupo contra grupo: 
seguiram o caminho da unidade entre os povos, 

as raças, 
entre ricos e pobres, 

entre as várias etnias, 
entre as gerações...

E  aconteceu um florescimento maravilhoso
  e fecundo de ações diárias 

constantes e comprometidas.

Chiara Lubich, ao Genfest 1990
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 O QUE VOCÊ ESPERA DE NÓS?

 “Chiara, poderia nos explicar qual objetivo deve ter o 

Movimento Jovens por um Mundo Unido? “

 Então, o que espero de vocês?

 Espero muito! Para que vocês sejam homens novos é necessário viver 

a nossa espiritualidade seriamente, não pela metade; para serem homens 

novos é preciso amar; e para formar homens novos no mundo, é preciso 

fazer nascer nos lugares onde vocês vivem “células de ambiente”, que coloquem 

Cristo no meio de vocês e irradiem a luz dele nas estruturas, para que possam 

mudar as estruturas do mundo; é preciso fazer de tal forma a ponto de 

dizer ao mundo que o mundo unido é possível (...). Essa ideia do mundo 

unido é preciso que esteja sempre dentro, no coração, e criar a opinião.

 Depois, me perguntam: “Mas como fazer?” Antes viver, depois criar 

estas obras, e no fim, quando os outros tiverem visto, porque: “venha e veja”, 

falar. Mas, não antes, porque não entenderiam, iriam dizer que não é possível.

 Por outro lado, caríssimos, viver por algo mais ou menos, viver 

ajoelhados ou sentados na frente da televisão por horas e horas, viver somente 

para ouvir música, para dar um passeio com os amigos, é muito pouco para 

um jovem que tem somente uma vida. Convém viver por algo maior. Deus 

oferece algo grande. Cabe a vocês aceitá-lo.

 Chiara Lubich, Respostas aos Jovens por um Mundo Unido, 
Castelgandolfo 4.3.1989



ad uso interno del Movimento dei Focolari 
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 Configurações do itinerário formativo 
 O itinerário formativo tem esta configuração: contribuir para a formação 
de “homens novos”, oferecendo, para serem aprofundados, os diálogos de 
Chiara com os jovens, as suas mensagens, que escancaram o horizonte do 
mundo unido.
      As etapas do percurso são os “muitos caminhos para o Mundo Unido”, 
estratégia indicada pela própria Chiara quando nasceu a expressão Juvenil do Movimento 
dos Focolares no GenFest de 1985, os Jovens por um mundo unido
       No documento programático, “Muitos caminhos para um Mundo Unido”, Chiara descreve o 
Movimento Jovens por um Mundo Unido: qual o seu objetivo? Colaborar para unir o mundo. 
Qual o seu método? Seguir todos os caminhos possíveis da unidade, realizar pequenas e 
grandes iniciativas para que possam contribuir na renovação das estruturas do mundo, 
dando a estas uma alma: o amor evangélico.
 A regra de ouro, o coração de muitas culturas e civilizações, é o espírito que move os 
Jovens por um Mundo Unido a fim de realizar um tecido de ações fraternas que exprimem 
a força renovadora do amor.    
 O percurso apresenta algumas pistas de ação, abrindo, porém, um leque de 
caminhos para contribuir na construção da unidade no mundo: a estrada da unidade entre 
cristãos de várias denominações, entre fiéis de várias religiões diferentes. A unidade entre 
ricos e pobres para uma comunhão de bens, a unidade entre o homem e a natureza, a 
unidade com quem, de algum modo, sofre ... 
          A versão on-line apresenta um florescimento de ações fraternas tanto individuais 
quanto por grupos juvenis, feitas ao longo dos muitos caminhos para um Mundo Unido: os 
“fragmentos de fraternidade”, que cooperam na renovação das estruturas sociais “a 
partir de dentro”.
 “Através dos Jovens por um mundo unido eu espero que o mundo se convença de que é 
chamado à unidade. Sem isto os problemas não se resolvem”. Com isso, Chiara lança o desafio 
de ser protagonistas de fraternidade, atuando para isto fragmentos concretos.
            Fragmentos, porque são ações pequenas que envolvem um bairro, uma escola, uma 
família... Visam levar conforto, amor, calor onde existe somente gelo, incompreensão e 
ódio. Começam com pequenas ações, mas com um horizonte amplo: o Mundo Unido.
Essas ações mostram como o Evangelho nunca passa de moda, mas é a resposta aos 
problemas do nosso e de todos os tempos. 

Organizado pela Secretaria dos Jovens por um Mundo Unido
Setembro 2017



pag.8

Cada um 
deve escolher 

um ou mais 
caminhos para

 a unidade 
do mundo 

e fazê-lo seu. 
Percorrer esses 
caminhos junto 

com os outros com 
responsabilidade, 

trabalhando 
concretamente 

para este 
objetivo.

Chiara Lubich, 

Pontos programáticos,
Genfest 1985

 Os “Caminhos”
 Para colaborar na unificação do mundo, os Jovens por um 
Mundo Unido participam da vida do Movimento dos Focolares, e se 
encaminham por diferentes “caminhos” que ajudam a encontrar 
soluções ao mundo dividido, unindo-o.

 Caminham em continuidade com o Movimento Juvenil pela 
Unidade através das trilhas percorridas por eles,  www.teens4unity.org.
 Colaboram também, com o Movimento Humanidade 
Nova nas mais amplas concretizações dos “mundos” que 
representam o conjunto dos vários âmbitos da vida social,  
www.umanitanuova.org.

 Contribuem para abrir caminhos para uma cultura renovada, através 
de fóruns, conferências, seminários, encontros, onde podem aprofundar 
as linhas de pensamento que derivam da espiritualidade da unidade.
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Caminhos da Comunhão dos bens 
para realizar uma rede de fraternidade no mundo

INDICAÇÕES PARA UM PERCURSO FORMATIVO………………………………………………………………………………………………………………………..……..

“A multidão dos que chegaram com fé tinham um só coração e uma só alma. 
Ninguém considerava suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto 
em comum... Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam 
terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o depositavam aos pés dos 
apóstolos, depois era distribuído conforme a necessidade de cada um”. 
( At 4, 32.34-35)

……………………………………………………………………………………………………………………………....

É necessário viver e difundir a cultura do dar... Vocês devem conservar para vocês 
somente aquilo que é necessário: como fazem as plantas, que absorvem da terra 
somente a água, os sais minerais e as outras coisas necessárias, nada mais. Tudo 
o que sobra tem que ser distribuído, colocado em comum com os outros.
Chiara Lubich, ao Supercongresso Gen3, Marino, 12.6.1992

“Se Economia de Comunhão nasceu, é porque existe um contexto de cultura 
particular, que está criando um mundo novo: a cultura do dar. Madre Teresa de 
Calcutá dizia:” O que é dar? “É o amor em ação”. Se, queremos amar devemos 
chegar à ação, e  portanto ao dar”.  
Chiara Lubich

……………………………………………………………………………………………………………………………....
“O ser humano é programado, biológica e simbolicamente, para doar”.
Claudio Risè, psicoterapeuta e escritor
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PARA APROFUNDAR: extraído de “VÃO PARA FRENTE” 
             Chiara Lubich dialogando com os jovens

•   C. Lubich, Muitos caminhos para o mundo unido, Genfest 1985, Roma .. pag.8

•   C. Lubich, Pontos programáticos, Genfest 1985, Roma  ........................... pag.14

•   C. Lubich, Identidade do jovem de hoje, X Encontro dos jovens, 

  Pompeia, 1.5. 1996 .................................................................. pag.79

•   C. Lubich, Mensagem aos jovens por um mundo unido, 

  Mariápolis Araceli, 26.4.1998  ................................................ pag.97

LINKS

http://www.edc-online.org

http://www.unitedworldproject.org

   http://www.unitedworldproject.org 

Em “CONTRIBUIÇÕES CULTURAIS”

Gratuidade

 organizado por Luigino Bruni e Anouk Grevin    ................................... pag.6

1. Propagar a cultura do dar em oposição à cultura do ter, desenvolvendo a 
colaboração, o comércio équo e solidário.

2. Recolher fundos para ajudar nas situações de emergência seja a nível local 
que mundial (Países em guerra, calamidades naturais e de todos os tipos)

PISTAS DE AÇÃO
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FRAGMENTOS DE FRATERNIDADE

“Estas atividades que nós fazemos com o Movimento Jovens por um Mundo Unido são 
fragmentos de fraternidade, com todos os meios sugeridos pelo amor. Este é o nome 
novo que damos a estas ações, onde todos possam se sentir iguais”. 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Para conhecer os fragmentos de fraternidade já em ação no mundo inteiro, veja o 
site oficial “Jovens por um Mundo Unido”  www.y4uw.org “Mapa da fraternidade 
universal“ no site www.unitedworldproject.org

ON LINE

testemunhos – boas práticas - realizações

3. Favorecer a entrada dos jovens no mundo do trabalho, também em 
colaboração com o Movimento “Humanidade Nova”.

4. Formar “células de ambiente” que irradiam a luz da unidade nos lugares 
onde os jovens estudam e trabalham.

5. Sensibilizar os jovens ao consumo équo e solidário para eliminar a 
exploração dos pequenos produtores.

6. Favorecer vários tipos de ajuda entre o norte e o sul do mundo, tendo em 
vista a igualdade de relacionamentos.

7. Colocar em evidência o valor da igualdade.
8. Trabalhar para ajudar os mais necessitados sem criar dependência, 

favorecendo a troca recíproca.
9. Criar projetos sustentáveis. 
10. Difundir a cultura da Economia de Comunhão (através de teses de láureas). 
11. Onde é possível dar vida a atividades empresariais animadas pela EdC ou 

colaborar com estas.
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Caminhos de acolhida ao outro
dos relacionamentos entre povos, culturas, etnias, entre cristãos de 
váriwas denominações, entre fiéis de outras religiões 

INDICAÇÕES PARA UM PERCURSO FORMATIVO……………………………………………………………………………………………………………………….………….

“Deus Amor” 
(1 Jo 4,8.16)
…………………………………………………………………………………………………………………....…………

“Vim trazer o fogo sobre a terra, e como gostaria que estivesse já aceso”! 
 (Lc.12,49)

……………………………………………………………………………………………………………....………………

A Regra de ouro, comum às grandes religiões, esta regra é o coração de 

numerosas culturas e civilizações: 

CRISTIANISMO: “Faça ao outro o que gostaria fosse feito a você” (Lc 6,31)

JUDAÍSMO:  “Não faça a ninguém aquilo que não gostaria fosse feito a você” (Tb 4,15)

BUDISMO: “ Não trate os outros de maneira que você mesmo consideraria prejudicial” 

 (II Budda, Udana-Varga 5,18 – VI sec. A.C.)

ISLÃ: “Nenhum de vocês é um crente, se ele não deseja ao seu irmão o que ele deseja para 

 si mesmo” (No. 13 do Imam, QuarantineHadith Al-Nawawi 6 – VII sec.)
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“Vocês devem desencadear ao redor de vocês, nos países onde moram a revolução 
do amor. Ainda que o amor chegue através da caridade e da assistência, hoje em 
dia, não é mais suficiente. Hoje, é necessário “ser o amor”, isto é, fazer-se um 
com o outro, viver o outro, os outros e almejar a unidade de acordo com a nossa 
espiritualidade de fogo, já aceso aqui e ali, também através o trabalho de vocês, 
em todo o planeta”. 
Chiara Lubich, Mensagem para a Semana Mundo Unido 1998
………………………………………………………………………………………………………………..……………..

“Eu acho que o modelo do homem para as gerações futuras é o homem da unidade 
(...) que chamamos de homem-mundo: um homem que consegue trazer dentro de 
si todos os tesouros doados pelos outros de todos os continentes, e que consegue 
dar seus próprios tesouros a todos”.  
Chiara Lubich, ao Congresso Gen3, Marino, 10.5.1997
………………………………………………………………………………………………………………..……………..

“ A Unidade entre as Igrejas precisa de heróis, heróis na fé, heróis diante da 
história, precisa de heróis na espiritualidade e que possuem um espírito humilde”. 
Papa Tawadros II, Alexandria do Egito
…………………………………………………………………………………………………..…………………………..

“A regra de ouro é ser amigos do mundo e considerar toda a família humana “una”. 
Quem distingue os fiéis da própria religião e as do outro, deseduca os próprios 
membros e abre caminhos para a rejeição, a irreligião”.
Mahatma Gandhi
(cfr. Mahatma Gandhi, cf. Em boa companhia, por Claudio Mantovano, Roma, 2001, p. 11)

…………………………………………………………………………………………………………………..…………..

“Nenhum homem é uma ilha, completo em si mesmo; todo homem é um pedaço 
de continente, uma parte do todo “.
John Donne
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1. Viver a abertura para com o outro, a acolher o diferente, o marginalizado, 
o imigrante, aqueles com necessidades especiais, viver o diálogo com as 
outras gerações.

2. Viver o diálogo da vida com os fieis católicos, das várias Igrejas, das 
diferentes Religiões e com as pessoas de convicções não religiosas que 
acreditam na filantropia, realizando juntos iniciativas orientadas ao bem 
comum, à justiça, à solidariedade, à paz.

3. Favorecer o diálogo com a cultura contemporânea, através de noites 
temáticas, atualizações, jantares multi étnicos, simpósios, cine-fórum.

4. Encorajar atividades e iniciativas para levar a unidade na sociedade dividida 
por conflitos entre diferentes culturas e crenças religiosas.

5. Realizar a Semana Mundo Unido em seus próprios países e cidades para 
incidir na sociedade e difundir o ideal do mundo unido.

6. Realizar a cada seis anos, o GENFEST, um grande encontro mundial de 
jovens onde se experimenta e se torna visível o mundo unido.

FRAGMENTOS DE FRATERNIDADE

“Essas atividades que fazemos com o Movimento Jovem para um Mundo Unido são 
fragmentos de fraternidade com todos os meios sugeridos pelo amor. Este é o novo 
nome que damos a essas ações, para fazer com que todos se sintam iguais”.
Chiara Lubich, 10.12.2003

Para conhecer os fragmentos de fraternidade já em ação no mundo inteiro, veja o 
site oficial “Jovens por um Mundo Unido”  www.y4uw.org “Mapa da fraternidade 
universal“ no site www.unitedworldproject.org

ON LINE
testemunhos – boas práticas - realizações

PISTAS DE AÇÃO

LINKS

http://www.socialone.org 

http://www.sumafraternidad.org
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INDICAÇÕES PARA UM PERCURSO FORMATIVO
……………………………………………………………………………………………………………………………….….

“Deus é Espírito” 
(1 Jo 4,2. 24)
……………………………………………………………………………………………………………………….….…..

“O Movimento tem um objetivo ambicioso e sublime, que pode parecer utópico, 
mas não é, porque a grande maioria de seus membros depende essencialmente 
de uma força que o transcenda, que o ilumina, que o orienta e abre caminho.  
Seu apoio é Deus, que participa da história de cada ser humano e de toda a 
humanidade. O Movimento acredita na possibilidade de tornar o mundo melhor, 
quase uma só família, pertencente a uma única pátria, a um mundo solidário, ou 
seja, a um mundo unido. E trabalha para esse propósito”. 
C. Lubich Ao Genfest 1990, Roma (Palaeur), 31 de março de 1990

………………………………………………………………………………………………………………………..…..…

“A paz é mais importante do que qualquer justiça; e a paz não foi feita por amor da 
justiça, mas a justiça por amor da paz”.
Martinho Lutero

……………………………………………………………………………………………………………….………….…..

“A paz não é ausência de violência, mas presença de justiça”
Aram I, Catholicos da Igreja Apostólica Armênia

Caminhos da paz
dos direitos humanos, da justiça e da legalidade
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“Seja qual for a carreira que vocês escolherem, deixe-me sugerir uma vocação 
para seguir em paralelo com as suas profissões: se tornem lutadores dos direitos 
civis, façam de forma que seja a parte central das suas vidas”.
Martin Luther King

……………………………………………………………………………………………………………………....………

“O amor é perdoar, viver pelos reconciliados. E a reconciliação é sempre uma 
primavera da alma”. 
Roger Schutz

……………………………………………………………………………………………………………………....………

“Paz em todas as casas, em todos os lugares, em todas as aldeias, em todas as 
nações - este é o meu sonho. Educação para cada menino e menina no mundo. 
Sentar-me na escola e ler com todos os meus amigos é meu direito. Ver todo ser 
humano sorrindo feliz é meu desejo”. 
Malala Yousafzai

…………………………………………………………………………………………………………………………....…

“Bem-aventurados os pacifistas que, evitando a maldade, o orgulho e a hipocrisia, 
praticam compaixão, humildade e amor”. 
Buddha

……………………………………………………………………………………………………………………....………

“Nunca seremos capazes de realizar o desarmamento físico até que possamos 
realizar o desarmamento moral”.
 J. Ramsay MacDonald

……………………………………………………………………………………………………………………....………

Deus é justiça divina, o Evangelho afirma que Jesus não veio abolir a lei, mas dar-
lhe plena realização. 
 (cfr. Mt. 5,17)



pag.19

• C. Lubich, Uma cultura de paz para a unidade dos povos,  

 Castelgandolfo 11.6.1988  ............................................................ pag.31

• C. Lubich, , Jesus, o Caminho, Santiago di Compostela 16.8.1989   pag.42

• C. Lubich, Voem para o alto, artigo para o Observatório romano,    

 22.12.1990  ...................................................................................... pag.58

• C. Lubich, Recebeste um espírito de filhos, aos jovens da JMJ,    

 Czestochowa 13.8.1991  ...............................................................  pag.61

• C. Lubich, Mensagem aos 40 mil jovens do Congresso Eucarístico  

 Nacional, Aparecida  19.07.1985 .................................................. pag.15

• C. Lubich, A vocação - Mônaco, 15.11.1998  ...................................... pag.98

• C. Lubich, Mostra-nos o Pai, Paderborn (Germania) 12.6.1999 ...... pag.105

• C. Lubich, A resposta de amor ao chamado, Vienna, 3.11.2001...... pag.143

• C. Lubich, A resposta de amor ao chamado, 

 Barcelona, 30.11.2002  .................................................................. pag.154

• C. Lubich, História do Movimento – Dialogo,  

 ao Seminário Maior, Madrid 6.12.2002  ...................................... pag.162

• C. Lubich, Uma vez encontrado Jesus, como não perdê-lo? Mensagem  

 aos jovens participantes ao Colourdome - Colônia, JMJ 2005 .. pag.182

• C. Lubich, Raios de luz além da escuridão,  

 Mensagem para o dia 1° de maio, Loppiano 1.5.2007  ............ pag.184

• C. Lubich, Mensagem para o 1° de maio  

 à Cidadela Arco-Íris, 1.5.2007....................................................... pag.185

PARA APROFUNDAR: extraído de “VÃO PARA FRENTE” 
             Chiara Lubich dialogando com os jovens

Em “CONTRIBUÇÕES CULTURAIS”

Diritto - Giustizia

 organizado por Adriana Cosseddu    ..................................................... pag.14



pag.20

LINKS
http://comunionediritto.org

http://www.livingpeace.org

PISTAS DE AÇÃO

1. Testemunhar o amor recíproco que torna presente a luz da unidade, na 
qual muitos outros jovens podem experimentar a presença de Deus e se 
encontrar com a espiritualidade do Movimento.

2. Viver e propagar a cultura da paz, com iniciativas também a nível inter-
religioso.

3. Promover e favorecer cada iniciativa orientadas à salvaguarda dos valores 
da justiça e da legalidade e do respeito aos direitos humanos.

4. Promover momentos de oração ou outras iniciativas com o objetivo de 
saciar a sede de Deus que todo jovem tem no profundo do coração.

5. Incentivar iniciativas para proteger os direitos humanos, para difundir 
uma mentalidade de paz e perdão, para extinguir o egoísmo, o ódio e a 
violência.

FRAGMENTOS DE FRATERNIDADE
“Estas atividades que fazemos com o Movimento Jovens por um Mundo Unido são 
fragmentos de fraternidade com todos os meios sugeridos pelo amor. Este é o novo 
nome que damos a estas ações, para que todos se sintam iguais”. 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Para conhecer os fragmentos de fraternidade já em ação no mundo inteiro, veja o 
site oficial “Jovens por um Mundo Unido”  www.y4uw.org e “Mapa da fraternidade 
universal“ no site www.unitedworldproject.org

ON LINE
testemunhos – boas práticas - realizações
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O caminho da dignidade humana 
da cultura da vida e da salvaguarda da criação

INDICAÇÕES PARA UM PERCURSO FORMATIVO
…………………………………………………………………………………………………………………………….…….

“Deus é Aquele que é” 
(Êxodo 3,14)
……………………………………………………………………………………………………………….………...…..

“O que é a vida? A vida é um mistério. Sem dúvida Deus a conhece, porque a criou. 
(...) Observamos que a vida é algo que não se interrompe, mas se desenvolve; 
não fica parada, mas se move;  mesmo se existem as paradas, recomeça e cresce; 
contra qualquer obstáculo tem a vitória: que avança, invade, explode”.
C. Lubich, Testimonianza su Gesù-Vita. Ai giovani spagnoli – IV GMG, La Coruña, 
17.8.1989

………………………………………………………………………………………………………………………….…..

“Não permita que alguém venha até vocês e vá embora sem que seja feliz”.
Madre Teresa de Calcutá

………………………………………………………………………………………………………………………….…..

“O esporte é o símbolo da realidade espiritual que constitui um enredo escondido, 
porém essencial para a nossa vida: a vida é um esforço, a vida é uma corrida. (...) A 
vida é uma esperança rumo a um objetivo”. 
Paolo VI
……………………………………………………………………………………………………………………………...

“Colocar-se no lugar dos outros”.
Voltaire, Cartas inglesas, n.42
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“É preciso coragem: coragem para se distinguir e coragem para estar perto; 
coragem de viver em contemplação e coragem de servir com simplicidade e 
humildade, coragem para escalar o monte Tabor e coragem de lavar os pés do 
próximo”.
Klaus Hemmerle

……………………………………………………………………………………………………………………..………..

“O alto destino do indivíduo é servir ao invés de dominar”. 
Albert Einstein

………………………………………………………………………………………………………………………..……..

• C. Lubich, Ao Congresso dos Jovens por um Mundo Unido,   

  Castelgandolfo, 4.3.1989  ................................................ pag.38

• C. Lubich, Testemunho sobre Jesus-Vida. Aos jovens espanhóis,  

 IV GMG, La Coruña 17.8.1989  ................................................. pag.49

• C. Lubich, Mensagem aos Genfest Regionais, Mollens – Suíça,  

 24.3.1987  ................................................................................... pag.27

• C. Lubich, Povos novos, é a hora. Mensagem para o 1°de maio, 

 Rocca di Papa, 1.5.2001  ........................................................... pag.140

• C. Lubich, Mensagem para a Semana Mundo Unido 2001, 

 Rocca di Papa, 23.9.2001  ......................................................... pag.142

PARA APROFUNDAR: extraído de “VÃO PARA FRENTE” 
             Chiara Lubich dialogando com os jovens

Em “CONTRIBUIÇÕES CULTURAIS”

A crise ambiental

 organizado por Luca Fiorani .............................................................. pag.25
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PISTAS DE AÇÃO

1. Combater toda forma de marginalização com iniciativas em favor dos doentes, 
dos idosos, dos menores abandonados, dos pobres, aos refugiados e dos 
imigrantes, defendendo o respeito pela vida e a dignidade de todo homem.

2. Difundir, também com ações ecológicas, a tutela da natureza e do meio 
ambiente, como premissa necessária à realização do ideal de um mundo 
unido.

3. Contar com a colaboração de especialistas,  promover iniciativas para 
combater qualquer forma de dependência, a fim de favorecer a cultura da 
saúde, da pessoa e do respeito pela própria vida e aquela dos outros.

4. Promover iniciativas esportivas, apoiando o valor das relações durante as 
competições e outras atividades recreativas que favoreçam novas amizades, 
fundamento da unidade. 

 

FRAGMENTOS DE FRATERNIDADE

“Estas atividades que fazemos com o Movimento Jovens por um Mundo Unido são 
fragmentos de fraternidade com todos os meios sugeridos pelo amor. Este é o novo 
nome que damos a estas ações, para que todos se sintam iguais”. 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Para conhecer os fragmentos de fraternidade já em ação no mundo inteiro, veja o 
site oficial “Jovens por um Mundo Unido”  www.y4uw.org e “Mapa da fraternidade 
universal“ no site www.unitedworldproject.org

ON LINE

testemunhos – boas práticas - realizações

LINKS

http://www.ecoone.org/it                   http://www.mdc-net.org/it

http://www.psy-com.org/it                 http://www.sportmeet.org

http://www.run4unity.net                   http://thecompanycube.org/it
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Caminho da arte
da beleza e da harmonia social

INDICAÇÕES PARA UM PERCURSO FORMATIVO………………………………………………………………………………………………………………………….……….

“Deus é Trindade” 
(S.Agostinho VI, 7,9)
…………………………………………………………………………………………………………………………....…

“Olhem como crescem os lírios do campo… nem mesmo Salomão, em todo o seu 
esplendor, se vestia como um deles”. 
(Lc 12,27)

…………………………………………………………………………………………………………………………..…..

“O nosso amor para com o próximo não deve ser um amor comum, uma simples 
amizade, ou só filantropia, mas  amor verdadeiro, aquele derramado nos nossos 
corações pelo Espírito Santo, o mesmo amor que vive em Deus. Esse amor tem 
qualidades especiais que necessitam de violência contra o nosso egoísmo e de 
empenho radical”. 
C. Lubich, Mensagem para o dia 1°de maio, Loppiano 2004

…………………………………………………………………………………………………………………………..…..

“Não seria maravilhoso suscitar uma Igreja local tão viva, e assim poder dizer a 
muitos: venham e vejam?”
Chiara Lubich
……………………………………………………………………………………………………………………………....

“A Igreja tem uma obrigação diante das vítimas de toda a ordem social, mesmo 
se estas não façam parte da comunidade cristã”. 
D. Bonhoeffer
……………………………………………………………………………………………………………………………....

“A família recebeu de Deus a missão de ser a primeira e vital célula da sociedade”.  
(CVII, AA 11)
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“Atravessar os mares, mudar de cidade, para que serve? Se quiseres ser livre 
dos teus afazeres, não deve transferir-te para outros lugares, mas serdes outra 
pessoa”.
Sêneca
………………………………………………………………………………………………………………………..……..

“Se você não consegue edificar uma cidade, edifique um coração”.
Provérbio chinês

……………………………………………………………………………………………………………………..………..

O Evangelho diz que Deus conta até os cabelos da nossa cabeça (cf. Lc. 12,7) e o 
Corão diz que “Ele está mais perto do homem do que a sua própria veia jugular” 
(Cor. 50:16). 
Portanto, a renovação da sociedade não ficará somente a encargo dos homens, 
mas também Ele irá cuidar dela.

………………………………………………………………………………………………………………………..……..

• C. Lubich, Natale di Fuoco  “Morrer pela própria gente,”

    Rocca di Papa 3.11.77  ............................................................. pag.191

• C. Lubich, Saudação ao Encontro sobre mimo e expressão corporal,   

   Loppiano 27.8.1987 .................................................................. pag.30

• C. Lubich, A arte de amar e o mundo unido, Coimbatore,  

   Universidade de  Avinashilingan 21.1.2003   ......................... pag.172

• C. Lubich, Ao Genfest 2000, Roma, Estádio Flaminio 17.8.2000 .. pag.123

• C. Lubich, Mensagem para a Semana Mundo Unido  2002,  

   13.10.2002  ................................................................................ pag.152

PARA APROFUNDAR: extraído de “VÃO PARA FRENTE” 
             Chiara Lubich dialogando com os jovens

In “CONTRIBUTI CULTURALI”

La fraternità nella realizzazione dei progetti sociali
          a cura di Anna Marenchino  .............................................................. pag. 31
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LINKS
http://www.clarte.org            http://www.social-one.org

http://www.amu-it.eu             http://www.famiglienuove.org

http://www.afnonlus.org

PISTAS DE AÇÃO
1. Contribuir ao desenvolvimento social e à promoção humana, sustentando 

centros sociais, sanitários, etc.

2. Criar nas cidades e nas “cidadelas” do Movimento centros de encontro, 

como pontos de referência para os jovens. 

3. Colaborar para a construção das “cidadelas” onde os jovens de diferentes 

culturas possam transcorrer um período e experimentar o mundo unido. 

4. Dar espaço à criatividade, favorecer a formação de conjuntos musicais, 

grupos de teatro e outras expressões artísticas para comunicar a mensagem 

do mundo unido através a linguagem da beleza. 

5. Realizar no próprio ambiente, a partir da família, relacionamentos de 

harmonia, e incentivar a superar as dificuldades compartilhando os 

testemunhos de vida. 

FRAGMENTOS DE FRATERNIDADE

“Estas atividades que fazemos com o Movimento Jovens por um Mundo Unido são 
fragmentos de fraternidade com todos os meios sugeridos pelo amor. Este é o novo 
nome que damos a estas ações, para que todos se sintam iguais”. 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Para conhecer os fragmentos de fraternidade já em ação no mundo inteiro, veja o 
site oficial “Jovens por um Mundo Unido”  www.y4uw.org e “Mapa da fraternidade 
universal“ no site www.unitedworldproject.org

ON LINE
testemunhos – boas práticas - realizações
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INDICAÇÕES PARA UM PERCURSO FORMATIVO…………………………………………………………………………………………………………………………….…….

“Deus é luz”
 (1 Jo. 1,5)
……………………………………………………………………………………………………………………….….....

“... O mundo não muda apenas com os fatos, mesmo se estes têm uma enorme 
importância. O mundo também muda com ideias. Os gênios e os cientistas as 
ofereceram e oferecem muitas; mas para mudar o mundo como queremos, 
precisamos de ideias universais, ideias que compreendam e completem as 
verdades parciais que os grandes nos deixaram. É necessária a ideia, é necessária 
a palavra”.  
C. Lubich, Conversas com os Gen, cit., pp.86-97

……………………………………………………………………………………………………………………….……..

“A partir desta espiritualidade evangélica, entre outras coisas, essas ideias e esse 
novo modo de  pensar, vai tornar possível a nova cultura, que a civilização do 
amor exige. Essas ideias, ajudando a entender os sinais profundos dos tempos e 
das situações, e a trabalhar historicamente na direção certa, permitirão transmitir 
uma ampla mensagem em diálogo com a cultura contemporânea”. 
C. Lubich, Convênio Internacional e “Uma cultura de paz para a unidade dos 
povos”, Castelgandolfo 11 .6. 1988

………………………………………………………………………………………………………………………….…..

“A primeira coisa que devemos aprender deveria ser a coerência do pensar com o 
ser, com a vida.” 
Pasquale Foresi

………………………………………………………………………………………………………………….…………..

Caminho da cultura 
do estudo e da pesquisa
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“A inculturação não se limita em “fazer-se um” com outro povo espiritualmente, 
descobrindo e reforçando as sementes do Verbo presentes nele. Ela exige 
que assumamos também nós, com humildade e gratidão, os aspectos válidos 
oferecidos pela cultura dos nossos irmãos. / A inculturação exige um intercâmbio 
de dons.”

C. Lubich, Respostas aos focolarinos, Castelgandolfo, 17.9.1996
…………………………………………………………………………………………………………………..…………..

“A educação é amor e ser modelo. Nada mais.”
J.H.Pestalozzi
………………………………………………………………………………………………………………………..……..

• C. Lubich, Mensagem aos estudantes do Colégio  

   “Maria sede da sabedoria”, Fontem, 15.5.2000  .................... pag.116

• C. Lubich, Respostas aos estudantes do Colégio   

  “Maria sede da sabedoria” Fontem, 15.5.2000 ...................... pag.118

• C. Lubich, Mensagem aos jovens de toda a Argentina, 

   Sierre 22.09.1995  ...................................................................... pag.77

• C. Lubich, Respostas aos docentes e aos estudantes 

   da Universidade de Lublin, 20.6.1996  .................................... pag.84

• C. Lubich, Diálogo com professores e estudantes da Universidade 

   Católica da América, Washington, 14.11.2000  ...................... pag.130

PARA APROFUNDAR: extraído de “VÃO PARA FRENTE” 
             Chiara Lubich dialogando com os jovens

Em “CONTRIBUIÇÕES CULTURAIS”

Fé e Razão
 organizado por Michel Vandeleene    ............................................... pag.34
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LINKS

     http://www.iu-sophia.org  http://www.school-mates.org  

       http://www.eduforunity.org

1. Aprofundar e difundir a cultura da unidade, formar-se e formar outros à 
mentalidade do mundo unido através de fóruns, encontros e conferências 
adequados.

2. Favorecer iniciativas culturais e interculturais para abrir-se e abrir seus 
próprios ambientes para a mentalidade do mundo unido.

3. Também com a ajuda de especialistas, realizar cursos de treinamento sobre 
globalização, a inter-cultura, a regra de ouro, para uma globalização fraterna 
em direção a um mundo unido.

4. Organizar conferências, encontros e escolas de treinamento, fóruns 
sobre questões atuais e específicas, em particular em colaboração com o 
Movimento Humanidade Nova e a realidade das “inundações” (link)

5. Redescobrir o valor do estudo, da busca de Deus e de todo o conhecimento 
humano. 

PISTAS DE AÇÃO

 FRAGMENTOS DE FRATERNIDADE

“Estas atividades que fazemos com o Movimento Jovens por um Mundo Unido são 
fragmentos de fraternidade com todos os meios sugeridos pelo amor. Este é o novo 
nome que damos a estas ações, para que todos se sintam iguais”.
Chiara Lubich, 10.12.2003

Para conhecer os fragmentos de fraternidade já em ação no mundo inteiro, veja o 
site oficial “Jovens por um Mundo Unido”  www.y4uw.org e “Mapa da fraternidade 
universal“ no site www.unitedworldproject.org

ON LINE

testemunhos – boas práticas - realizações
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Caminhos da comunicação social
para a unidade da família humana

INDICAÇÕES PARA UM PERCURSO FORMATIVO……………………………………………………………………………………………………………………………….….

“Deus é um” 
(Jo. 17,22)

………………………………………………………………………………………………………………………..….....

“Devemos abrir nossos corações, quebrar todas as barreiras e colocar em nossos 
corações a fraternidade universal! Se somos todos irmãos, devemos amar todos. 
Devemos amar todos. Parece uma simples palavra. Mas, é uma revolução...”
C. Lubich, A arte de amar, Città Nuova, Roma 2005, p.30

……………………………………………………………………………………………………………………………....

“Abram as portas; construam pontes; façam redes; sustentem as amizades; 
promovam a unidade” 
Papa Francisco, aos Núncios, 17 de setembro de 2016

……………………………………………………………………………………………………………………………....

“Eu e você somos uma só coisa. Não posso machucá-lo sem que me ferir.”
Mahatma Gandhi, Cit. da W. Mühs, Palavras do coração, Milão 1996, p.82

……………………………………………………………………………………………………………………………....

“A globalização não precisa ser um novo tipo de colonialismo. Deve respeitar a 
diversidade de culturas que, no contexto da harmonia universal dos povos, são a 
chave para a interpretação da vida.” 
Giovanni Paolo II



pag.31

“Para quem trabalha na mídia trata-se de adquirir a sensibilidade, para poder 
colher os sinais de amor onde quer que seja.” 
Guglielmo Boselli
……………………………………………………………………………………………………………………..………..

• C. Lubich,  Resposta aos Jovens por um Mundo Unido,
     Augsburg, 26.11.1988 ..................................................... pag.37
• C. Lubich,  Mundo Unido, ideal que se faz História, 
    Genfest 1990  - Roma  ....................................................... pag.53
• C. Lubich, Mensagem para a Semana Mundo Unido, 
    Rocca di Papa 19.4.1996  ................................................. pag.78
• C. Lubich, Façamos ver o Mundo Unido, 
    Genfest 1995 – Roma ....................................................... pag.70
• C. Lubich, Mensagem aos Jovens por um Mundo Unido
    Rocca di Papa 16.2.1992   ................................................ pag.66
• C. Lubich, Mensagem aos Genfest regionais -1993-94  ................ pag.68
• C. Lubich, Mensagem registrada para os Jovens por um  

   Mundo Unido e para o dia 1°de maio em Loppiano   
   Rocca di Papa 26.4.1999  ................................................. pag.103

• C. Lubich, Da mensagem para o Genfest no Kenia, 
    Setembro 2002   ................................................................ pag.151
• C. Lubich, Encontro com Swadhyaya Family: Mensagem, 
    Mumbai 16.01.2003  ......................................................... pag.170 
• C. Lubich, Mensagem para o 1° de maio,  

   Loppiano 1.5.2003 ............................................................ pag.178
• C. Lubich, Mensagem para a Semana Mundo Unido, 
    Rocca di papa  15.10.2007  ............................................. pag.187

PARA APROFUNDAR: extraído de “VÃO PARA FRENTE” 
             Chiara Lubich dialogando com os jovens
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LINKS
http://www.net-one.org                        http://www.cittanuova.it

http://livingcitymagazine.com           

http://www.nouvellecite.fr/-Revue-Nouvelle-Cite-.html

1. Promover atividades com o objetivo de criar uma corrente nova, no modo de 
usar os meios de comunicação em favor da fraternidade universal.

2. Utilizar os meios de comunicação social para manter viva a conexão entre os 
jovens e para difundir amplamente a mentalidade do mundo unido. 

PISTAS DE AÇÃO

FRAGMENTOS DE FRATERNIDADE

“Estas atividades que fazemos com o Movimento Jovens por um Mundo Unido são 
fragmentos de fraternidade com todos os meios sugeridos pelo amor. Este é o novo 
nome que damos a estas ações, para que todos se sintam iguais”.
Chiara Lubich, 10.12.2003

Para conhecer os fragmentos de fraternidade já em ação no mundo inteiro, veja o 
site oficial “Jovens por um Mundo Unido”  www.y4uw.org e “Mapa da fraternidade 
universal“ no site www.unitedworldproject.org

ON LINE

testemunhos – boas práticas - realizações

Em “CONTRIBUIÇÕES CULTURAIS”

Nós somos os meios de comunicação
 organizado por Maddalena Maltese    ................................................  pag. 43
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Caminho da cidadania ativa
da formação política, da educação à mundialidade

INDICAÇÕES PARA UM PERCURSO FORMATIVO……………………………………………………………………………………………………………………………….….

“As fortes contradições que marcam a nossa época exigem uma orientação 
penetrante e incisiva, categorias de pensamento e ações capazes de envolver todos 
os indivíduos, bem como os povos com sua ordem econômica, social e política.
“Existe uma ideia universal, que é já uma experiência em ato, e que está tentando 
suportar o peso deste desafio da nossa era: a fraternidade universal”. 
Chiara Lubich

………………………………………………………………………………………………………………………....……

“A política é um meio, não um fim. Antes vem a moral, o homem, a coletividade, 
depois vem o partido, as propostas do programa, a teoria do Governo (...) 
“A política é um serviço à sociedade, a caridade em ação”. 
Igino Giordani

…………………………………………………………………………………………………………………………..…..

“É preciso transformar a sociedade! Não basta somente a vida interior; é necessário 
que essa construa canais externos destinados a fazê-la circular na cidade do homem”.  
Giorgio La Pira

……………………………………………………………………………………………………………………………....
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“Na cidade é possível fazer a experiência de novos vínculos de fraternidade, de 
solidariedade e de universalidade. Nessas, o ser humano é chamado sempre mais 
a ir ao encontro do outro, a conviver com o diferente, a aceitá-lo e ser aceito”.
(Doc. Aparecida, 514)

……………………………………………………………………………………………………………………………....

“O meu profundo respeito pela verdade me levou até a política; e sem hesitar, 
mas com grande humildade, posso dizer que quem acha que a religião não deve 
ter nada a ver com a política, não entendeu nada das religiões, nem da política”.
Mahatma Gandhi

………………………………………………………………………………………………………………………..……..

“Faça todo o bem que puder, com todos os meios que puder, em todos os modos 
que puder em todos os momentos que puder, para todas as pessoas que puder, 
por todo o tempo que puder”.
John Wesley, teólogo inglês fundador metodista
…………………………………………………………………………………………………………………………..…..

“Voamos no céu como os pássaros e nadamos no mar como os peixes, mas ainda 
devemos aprender o simples ato de caminhar sobre a terra como irmãos”. 
Martin Luther King
……………………………………………………………………………………………………………………..………..

• C. Lubich, Uma cidade não basta Mensagem para o 1° de maio, 
    Loppiano 2006  ................................................................ pag.183

• C. Lubich, Vento de fraternidade, Mensagem para o 1° de maio, 

    Loppiano 2004  ................................................................ pag.180

PARA APROFUNDAR: extraído de “VÃO PARA FRENTE” 
             Chiara Lubich dialogando com os jovens
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LINKS

http://www.mppu.org

http://www.newhumanity.org

1. Orientar o próprio pensamento e a própria ação à construção da fraternidade 
universal. 

2. Contribuir na construção da sociedade civil da própria cidade e do mundo, 
envolvendo os “marginalizados” como sujeitos e despertar a reciprocidade.

PISTAS DE AÇÃO

FRAGMENTOS DE FRATERNIDADE

“Estas atividades que fazemos com o Movimento Jovens por um Mundo Unido são 
fragmentos de fraternidade com todos os meios sugeridos pelo amor. Este é o novo 
nome que damos a estas ações, para que todos se sintam iguais”. 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Para conhecer os fragmentos de fraternidade já em ação no mundo inteiro, veja o 
site oficial “Jovens por um Mundo Unido”  www.y4uw.org e “Mapa da fraternidade 
universal“ no site www.unitedworldproject.org

ON LINE

testemunhos – boas práticas - realizações

Em “CONTRIBUIÇÕES CULTURAIS”

Fraternidade e política
 organizado por Lucia Fronza Crepaz   .................................................... pag. 46
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Para aprofundar: 
extraído de “VÃO PARA FRENTE”  
Chiara Lubich dialogando com os jovens

 INDICE
29/03/1985 Roma  

Genfest '85
"Molte vie per un mondo unito"  8

30/03/1985 Roma   
Genfest '85

Punti programmatici 14

19/07/1985 Aparecida  
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Messaggio ai 40 mila giovani del Congresso 
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15

24/11/1985 Tokyo Messaggio a 10.000 giovani della RKk 17

24/11/1985 Tokyo Risposte ai 300 giovani della RKk 18

24/11/1985 Tokyo Storia dell’Ideale a 300 giovani della RKk 19

24/03/1987 Mollens Svizzera Messaggio ai Genfest zonali 27

27/08/1987 Mollens Ai giovani del Meeting di Gioventù Nuova 
dell’Arte e dello spettacolo

30

11/06/1988 Castel Gandolfo Al Convegno di UN  
"Una cultura di pace per l'unità dei popoli":  
"Per una civiltà dell'unità"

31

26/11/1988 Augsburg Risposta ai giovani per un mondo unito 37

04/03/1989 Castel Gandolfo Risposte al Congresso dei Giovani per un 
mondo unito

38

16/08/1989 Santiago di 
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"Gesù, è la Via" 42

17/08/1989 La Coruña  
Spagna

"Testimonianza su Gesù Vita" 49

31/03/1990 Roma   
Genfest 90

"Mondo unito: ideale che si fa storia" 53
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22/12/1990 Articolo per 
l’Osservatore 
Romano

In preparazione della GMG 91
“Volate ad alta quota”

58

13/08/1991 Czestochowa Discorso ai giovani della Vl GMG 
"Avete ricevuto uno spirito da figli" 

61

16/02/1992 Rocca di Papa Messaggio autografo ai GMU 66

1993 - 1994 varie Messaggi ai Genfest zonali 1993 68

20/05/1995 Roma
Genfest '95

Risposte alle domande. 
"Facciamo vedere il mondo unito"

70

22/09/1995 Sierre Messaggio ai giovani di tutta l’Argentina 77

19/04/1996 Rocca di Papa Messaggio per la prima Settimana Mondo 
Unito (SMU) 

78

01/05/1996 Pompei “Identikit del giovane d’oggi”  
  (al X Meeting dei giovani)

79

20/06/1996 Lublino -
Polonia

Risposte ai docenti e gli studenti 
dell’Università di Lublino

84

06/01/1997 Chiang Mai -  
Thailandia

Ai monaci studenti dell’Università buddista 
Manachulalongkorn: risposte

95

13/09/1997 Sierre Messaggio  al Congresso internazionale dei  
Giovani per un Mondo Unito

97

26/04/1998 Mariapoli  
Araceli

Dal Messaggio per la SMU 1998 97

15/11/1998 Münster
Germania

La vocazione 98

26/04/1999 Rocca di Papa Messaggio registrato per i GMU e per quelli 
del 1° maggio a Loppiano  

103

12/06/1999 Paderborn   
Germania

"Mostraci il Padre"(1ª, 2ª,3ª parte) 105

30/10/1999 Augsburg   
Germania

Testimonianza su Dio Amore  
ai giovani cattolici ed evangelici

113

15/05/2000 Fontem -
Cameroun

Messaggio agli ex studenti del College  
“Maria sede della Sapienza”

116

15/05/2000 Fontem -
Cameroun

Risposte agli studenti del College  
"Maria sede della sapienza"

118
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17/08/2000 Roma Stadio 
Flaminio

Al Genfest 2000 123

19/08/2000 Roma Torvergata Giubileo dei giovani - XV GMG 128

14/11/2000 Washington Dialogo con professori e studenti 
dell'Università cattolica d'America

130

01/05/2001 Rocca di Papa Per il 1° maggio a Loppiano - 
Messaggio ai GMU, "Popoli Nuovi. E' l'ora"

140

23/09/2001 Rocca di Papa Messaggio ai Giovani per la SMU 2001 142

03/11/2001 Vienna, Duomo 
S. Stefano

 “La risposta d’amore alla chiamata” 143

      09/2002 Dal Messaggio per il Genfest del Kenya 151

13/10/2002 Roma Messaggio per la SMU 2002 152

30/11/2002 Barcellona La risposta d’amore alla chiamata 154

06/12/2002 Madrid Al seminario maggiore di Madrid: 
"Storia del Movimento dei Focolari -
Dialogo" 

162

16/01/2003 Mumbai Incontro con il Swadhyaya Family 
(messaggio letto da Natalia Dallapiccola)

170

21/01/2003 Coimbatore, 
Università  
Avinashilingan

L’arte di amare e il mondo unito   
(messaggio letto da Natalia Dallapiccola)

172

06/04/2003 Budapest  
Ungheria

Chi cercate ? Incontro con i giovani  175

01/05/2003 Loppiano Messaggio per il 1° maggio 2003 178

01/05/2004 Loppiano Messaggio per il 1° maggio 2004
“Vento di fraternità”

180

      08/2005 Colonia  
GMG 2005

Messaggio ai giovani partecipanti al 
Colourdome - “ Una volta incontrato Gesù, 
come non perderlo?”

182

01/05/2006 Loppiano Messaggio per il 1 maggio 2006 
“Una città non basta”

183

01/05/2007 Loppiano Messaggio per il 1 maggio  2007 
“Raggi di luce oltre l’oscurità”

184
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01/05/2007 Messaggio per il 1maggio 2007  
alla Cittadella Arco-Iris, Portogallo

185

30/08/2007 Rocca di Papa Messaggio ai giovani  
in cammino per Loreto

186

15/10/2007 Rocca di Papa Messaggio per la SMU 2007 187

      04/1967 Giornale “Gen” Da dove iniziare 189

02/07/1967 Rocca di Papa Vi do la mia parola di vita 190

03/11/1977 Rocca di Papa Natale di fuoco 
“Morire per la propria gente”

191

17/05/1980 Roma 
Genfest 1980

Per un mondo unito 193

08/04/1984 Roma Messaggio ai giovani buddisti 195

12/04/1984 Roma
S. Giovanni 
in Laterano

“La gioia” 
(Giubileo dei giovani)

196

      08/1991 Decalogo dei giovani per 
un Mondo unito  

201
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CONTRIBUIÇÕES CULTURAIS

Gratuidade
 organizado por Luigino Bruni e Anouk Grevin ................................................... 6

Projeto cultural Sharing with Africa 
       organizado pelos  Jovens por um Mundo Unido do Continente africano .......... 9

Direito - Justiça
 organizado por  Adriana Cosseddu ........................................................................ 14

A crise ambiental
 organizado por  Luca Fiorani  ................................................................................... 25
.

A fraternidade na realização dos projetos sociais
          organizado por Anna Marenchino   ....................................................................... 31

Fé e Razão
 organizado por  Michel Vandeleene ...................................................................... 34

Nós somos os meios de comunicação
 organizado por  Maddalena Maltese   .................................................................. 43

Fraternidade e política
 organizado por  Lucia Fronza Crepaz .................................................................... 46

nota:    Altri contributi culturali sul sito ufficiale “Giovani per un Mondo Unito”  www.y4uw.org 
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Y4UW - Contattaci
Y4UW - Segreteria internazionale dei Giovani per un  Mondo Unito

Via Frascati, 324 - 00040 Rocca di Papa (Roma)  - Italia 

TELEFONO   +39-06-94798-217

SITO   http://www.y4uw.org 

FANPAGE   https://www.facebook.com/y4uw.official 

TWITTER   http://twitter.com/y4uw_official  

INSTAGRAM   https://www.instagram.com/y4uw.official 

FLICKR   https://www.flickr.com/photos/y4uw_official/  

YOUTUBE   https://www.youtube.com/user/sgmu2010 

Y4UW
INTERNATIONAL



Organizado pela 

Secretaria dos Jovens por um Mundo Unido
Movimento dei Focolari

Setembro 2017
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