Centro Chiara Lubich

Movimento dos Focolares
www.centrochiaralubich.org

(Transcrição)
Palaghiaccio (Marino), 12 de junho de 1992
Chiara no Supercongresso gen 3:
“Perguntas e respostas”
“O que nós, gen 3, podemos fazer para limitar o consumismo?”
Vocês me fizeram uma ótima pergunta e são dos Estados Unidos. Diz: "o que nós, gen 3, podemos fazer"...
(aplausos) Diz: "o que nós, gen 3, podemos fazer para limitar o consumismo?"
É preciso viver e difundir a cultura da partilha, da partilha. Um conselho que dou a vocês, se é o que
desejam, é este. No início do ano (...) cada um de vocês deve colocar em comum, como se diz, todas as coisas
supérfluas que têm. Talvez sejam poucas, mas sempre têm algo: um livro, um brinquedo, um lápis, uma mochila
que deixaram de usar, uma roupa, alguma coisa, coisas que possuem a mais, o que é supérfluo. Recolham tudo e
levem para os seus centros: Centros do Movimento Juvenil pela unidade ou Centros gen.
E vocês, que são muito criativos e sabem inventar muitas e muitas iniciativas, com bazares, rifas, ou com o
que inventarem, procurem fazer com todos estes objetos recolhidos alguma atividade para recolher dinheiro e
depois dar aos jovens pobres. Então... (aplausos)
O meu segundo conselho é, visto que devemos ser os primeiros a viver aquilo que ensinamos aos outros, o
meu conselho é que repitam durante o ano esta operação pelo menos duas vezes: separem as coisas supérfluas,
levem-nas aos seus Centros e depois façam alguma atividade.
Vocês devem conservar para vocês, recordem-se, somente o necessário, tal como fazem as plantas que
absorvem da terra água, sais minerais e outros elementos que lhes são necessários e nada mais. Portanto, cada um
de nós deve ter somente o que lhe serve. Todo o resto deve ser dado para ser colocado em comum com os outros.
Naturalmente... (aplausos), vocês vão experimentar que dando, receberão um monte de coisas. Esta é a
experiência do nosso Movimento em todas as latitudes. Receberão por quê? Porque o Evangelho diz: "Dai - eis a
cultura da partilha - e vos será dado" e continua: "e uma boa medida (como se tivesse um avental cheio de trigo),
calcada, cheia e transbordante vos será derramada no regaço" (Lc 6, 38). Isto é, retornam muitas coisas de uma
parte, da outra, do senhor tal, do menino tal, do professor, da mãe. Recebem de retorno muitas coisas.
Naturalmente, ao passo que vão recebendo, vocês voltam a dar.
E vocês verão um exemplo disso se observarem o nosso Movimento, basta observar o Movimento Gen 3, o
Movimento Juvenil pela unidade, mas também o nosso vasto Movimento do qual fazem parte. Quantos Centros
Gen temos no mundo inteiro (…), quantos Centros Mariápolis, quantas Mariápolis permanentes temos no mundo!
Só para construir uma Mariápolis permanente de quantas coisas precisamos, de quanto dinheiro! E chegou tudo,
chegou, porque vivemos a cultura da partilha.
E quanto mais vocês recebem, mais devem dar.
Esta é a linha para vencer o consumismo pelo menos em nós mesmos. (aplausos)
Outra sugestão para vencer o consumismo, para fazer alguma coisa como gen 3: vocês devem difundir a
cultura da partilha. Então, para a edificação comum, contem as suas experiências, como já fazem. Por exemplo,
que vocês deram uma coisa e receberam outra... Contem, contem tudo. Todos os episódios evangélicos, as
promessas do Evangelho que se realizam realmente. Contem ou escrevam ou ilustrem as experiências com
desenhos ou videoclipes ou nos telejornais que vocês já preparam para os adolescentes. Assim irão formando em
todos a mentalidade, a mentalidade da cultura da partilha. (aplausos)
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