
  
 

 

 
Rocca di Papa, 8 de outubro de 2021 

 
 
Às/aos Delegados da Obra nas zonas e Responsáveis dos Regionais, territórios e cidadelas 
(por favor encaminhar ao Conselho de zona e aos responsáveis das Comunidades locais) 
Às Secretarias de: 

Jovens por um Mundo Unido 
Movimento Juvenil pela Unidade 
Humanidade Nova 
Famílias Novas 
Mov. Paroquial e Diocesano 

Às Unidades Arco-Íris e às/aos assistentes Gen 2, Gen 3 e Gen 4 
Às Comissões Nacionais e Internacionais das Inundações 
p.c. ao Conselho Geral 
  
 
FOCUS PATHWAY VERDE – DARE TO CARE – TRABALHAR EM REDE POR UMA ECOLOGIA 
INTEGRAL 
 
 
Olá a todos! 
 

Neste último período "sonhámos" poder ter um momento junto com todos os 
animadores dos diversos movimentos de massa, das inundações e das comunidades locais do 
Movimento dos Focolares no mundo, para focalizar os temas, caminhos e ferramentas que 
Pathway Verde - Dare To Care nos oferece para este ano. 
De fato, esses temas estão muito em sintonia com o que propõe o Documento Final da 
Assembléia Geral 2021 e com o que a humanidade vivencia e as Igrejas sublinham. 
Por isso, exatamente à distância de 6 meses da Semana Mundo Unido 2022, propomos um 
encontro nos dias 30 e 31 de outubro. 
 
 
PARA QUÊ? 
 
FOCUS PATHWAY VERDE - DARE TO CARE – Trabalhar em Rede por uma Ecologia Integral  
 
Um encontro de formação e de troca de informações sobre Pathway Dare To Care – por uma 
Ecologia Integral para: 

1. Conhecer o percurso 
2. Aprofundar temáticas, experiência e projetos 
3. Conhecermos a rede e dialogar 



 

Para informações: pathways@unitedworldproject.org; whatsapp: +39 338 159 3455 
 

QUANDO? 
30 e 31 de outubro de 2021 
Em cada um dos dois dias haverá um momento comum em que nos conectaremos via Zoom, 
das 12h30 às 16h30 (horário italiano). 
 

Imediatamente depois do momento comum do sábado, 30 de outubro, cada zona poderá 
aproveitar - da forma que pensar ser mais adequada - para se encontrar online e intensificar 
as redes locais, utilizando as suas próprias contas Zoom. O mesmo pode ser feito no domingo, 
31 de outubro, antes do início do programa comum.  
 
PARA QUEM? 
Dirigido aos jovens e adultos do Movimento dos Focolares, em particular àqueles que 
acompanham grupos de crianças, jovens, adultos, famílias, comunidades religiosas, 
paróquias, àqueles que são pontos de referência para as comunidades locais do Movimento 
dos Focolares no mundo e àqueles que – por vários motivos - estão inseridos em atividades e 
projetos relacionados com os temas em foco. 
 
COMO? 
Online. Via Zoom poderemos nos encontrar com animadores / assistentes / responsáveis de 
comunidade... de todo o mundo. O programa e os links para conectar-se estarão 
gradualmente disponíveis em: https://linktr.ee/PathwayDareToCare 
 
Aqui está o programa geral dos dois dias: 

SABADO, 30 OUTUBRO 
(UTC+2 – Hora italiana)* 

12:30 – 13:00 Abertura do Zoom 
13:00 – 14:00 Focus Pathway Verde – Dare To Care 

Trabalhar em rede por uma ecologia integral 
14:25 – 15:15 Care To Learn 

A COP26 e o nosso empenho comum 
15:30 – 16:15 Care To Learn 

Aprofundamentos Temáticos Dare to Care (4 opções para escolher) 
DOMINGO, 31 OUTUBRO 

(UTC+1 – Hora italiana)* 
12:30 – 13:00 Apertura Zoom 
13:00 – 14:00 Care to Act – Parte 1 

Experiências e ações Dare To Care  
14:30 – 15:10 Care to Act – Parte 2 

Projetos em curso (5 opções para escolher) 
15:30 – 16:10 A Plataforma Laudato Sì 
16:10 – 16:25 Conclusões 
16:45 – 17:45 Programas distintos: com Referentes GMU e Referentes Pathways / 

comunhão entre participantes interessados ao mundo dos adolescentes. 
* Em algumas partes do mundo, o horário muda na noite entre 30 e 31 de outubro. Os ponteiros do relógio 
retrocedem 1 hora. 
 



 

Para informações: pathways@unitedworldproject.org; whatsapp: +39 338 159 3455 
 

Haverá traduções nos idiomas: italiano, inglês, francês, português, espanhol. 
Outras traduções adicionais, tanto na parte do programa em plenária como nos vários 
momentos de aprofundamentos temáticos e ações / projetos em curso (opções a escolher), 
podemos avaliá-las através dos pedidos que nos chegarem até 24 de outubro. Para as 
solicitações de traduções adicionais, você pode usar o formulário do Google que inseriremos 
no link tree: https://linktr.ee/PathwayDareToCare 
 
Agradecemos se você puder encaminhar este convite para todos os interessados! 

Com toda a nossa unidade e com alegria de nos encontramos em breve! 
 

Os Centros Gen 4, Gen 3–Movimento Juvenil pela unidade, Gen 2–Jovens pelo o Mundo Unido, 
as Secretarias de Humanidade Nova, Famílias Novas, Movimentos Paroquial e Diocesano e 

o Centro para o Diálogo com a Cultura 


