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Eleitos os conselheiros: um team "mundial" 

Diário da Assembleia Geral / 11, de 4 de fevereiro de 2021 

Os 22 novos conselheiros gerais do Movimento dos Focolares foram eleitos ontem e hoje. 
Provêm de 16 países, de 4 continentes, têm entre 52 e 70 anos e representam bem a 
multiculturalidade que caracteriza o Movimento dos Focolares. Muitos deles viveram em 
vários contextos geográficos, além daqueles de origem, um fato importante para conhecer 
em profundidade as características, as necessidades e os desafios dos países nos quais 
vivem os que se identificam com a mensagem de unidade do Movimento dos Focolares. 

“Peçamos o Espírito Santo, para que seja somente Ele a nos guiar”, disse ontem Margaret 
Karram na abertura da votação para os conselheiros; na verdade, este é apenas o primeiro 
passo para a composição do novo "Centro da Obra”. Em breve, de fato, a recém-eleita 
Presidente distribuirá as funções a cada um. 

O intenso dia de hoje terminou com uma sessão dedicada à apresentação e aprovação de 
várias moções. Amanhã os trabalhos prosseguirão em plenária, com sessões de diálogo 
sobre as linhas de ação e orientações para os próximos 6 anos. 

Enquanto isso, vamos conhecer os conselheiros recém-eleitos por nome e origem: 

Foram eleitos: 

 

Conselheiras 

Chiara Cuneo (Itália) 

Silvia Escandell (Argentina) 

Margarita Gomez (Espanha) 

Donna Lynn Kempt (Estados Unidos) 

Renata Kobayashi (Japão) 

Friederike Koller (Alemanha) 

Rita Moussallem (Líbano) 

Bernadette Ngabo (Rep. Dem Congo) 

Genéviève Sanze (Rep. Centro-Africana) 

Renata Simon (Alemanha) 

Clara Zanolini (Itália) 

 

Conselheiros 

Ray Asprer (Filipinas) 

Angel Bartol (Espanha) 

Ruperto Battiston (Itália) 

Klaus Brüschke (Brasil)  

Francisco Canzani (Uruguai) 

Enno Dijkema (Holanda) 

Etienne Kenfack (Camarões) 

Antonio Salimbeni (Itália) 

Joachim Schwind (Alemanha) 

Marc St-Hilaire (Canadá)  

Vit Valtr (República Tcheca) 
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