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Grande espera 

Diário da Assembleia geral/8, de 31 de janeiro de 2021 

"Escutar hoje a voz do Senhor"! O “Pensamento do dia”, também denominado “passa 
palavra”, que se difunde diariamente entre os membros dos Focolares no mundo inteiro, não 
poderia ser mais adequado do que esta frase retirada do Salmo 94/95. Foi hoje, de fato, que 
começou a eleição para a futura Presidente do Movimento dos Focolares. O primeiro esforço 
dos eleitores é escutar bem a voz de Deus para identificar a pessoa certa para os próximos 
seis anos. 

O Estatuto Geral da Obra de Maria prevê três passos para chegar à escolha da nova 
Presidente: 

 Ela deve ser eleita por, pelo menos, dois terços dos eleitores. Este percentual elevado 
reflete o desejo da fundadora, Chiara Lubich, de que haja o maior consenso possível 
em relação a quem deverá desempenhar esta função tão importante. A pedido dos 
participantes, o percurso eleitoral pode ser interrompido para um momento de 
comunhão em plenária ou em pequenos grupos; 

 Alcançada a maioria necessária, a candidata deve aceitar a eleição diante da 
Assembleia; 

 É preciso um pouco de paciência para a concretização do terceiro passo porque, 
sendo o Movimento uma associação de direito pontifício, a Presidente eleita – como 
também em seguida o Copresidente, deve ser confirmada pela Santa Sé, por meio do 
Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. Somente após esta confirmação as 
eleições se tornam válidas e podem ser comunicadas. 

Há uma comissão eleitoral, constituída antes da Assembleia e confirmada na primeira sessão 
plenária no dia 24 de janeiro, que garante que se cumpram as regras das eleições. Os cinco 
membros são todos especialistas em Direito: um focolarino casado italiano, Danilo Virdis; a 
focolarina italiana Flavia Cerino; a voluntária italiana Laura Bozzi, o voluntário holandês 
Waldery Hilgeman e a irmã franciscana italiana Tiziana Merletti. 

Amanhã, primeiro de fevereiro, continuará o processo eleitoral. Eleita a Presidente, se 
passará à eleição do copresidente, para a qual valem os mesmos critérios. 
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