
 
 

 
Milão, 20 de novembro de 2021 

 
 
Caros amigos, 

 
diante da demissão irrevogável do padre Julián Carrón, a Diaconia central da Fraternidade de 

Comunhão e Libertação, reunida hoje, 20 de novembro de 2021, em Milão, expressa-lhe uma gratidão 
sem limites por tudo o que representou nestes anos, desde que don Giussani o chamou para dividir 
com ele a condução do Movimento. E estamos-lhe gratos desde já pelos contributos que poderá 
continuar a dar com o seu testemunho. 

 
Como presidente da Fraternidade, acompanhou-nos na identificação com a experiência viva 

de don Giussani e com o seu método de educação à fé ˗ que a Igreja reconheceu como caminho para 
a santidade ˗, vivendo «uma obediência de coração àquela forma de ensinamento à qual fomos 
entregues» (J. Ratzinger).  

 
Por isso percebemos a urgência de que entrem profundamento no nosso coração estas palavras 

de don Giussani, para não desperdiçarmos o dom recebido: «O carisma é uma intervenção do Espírito 
de Cristo para aumentar a pertença a Cristo no mundo: é um dado da história em que nascemos, em 
que o Espírito nos surpreende, aquilo em que o Pai nos colocou. O desígnio do Mistério originador, 
do Pai, colocou-nos num determinado percurso, num determinado caminho dentro da Igreja, 
introduziu-nos no facto de Cristo, fez-nos partícipes ao tornar-nos seus como conhecimento e como 
afeição» (Dar a vida pela obra de Outro, no prelo). 

 
No caminho destes anos, experimentámos que «o carisma é como uma janela através da qual 

se vê todo o espaço. A prova de um verdadeiro carisma é que se abre para tudo, não se fecha» (Gerar 
rasto na história do mundo, p. 118). 

 
Neste sentido, queremos acolher até ao fundo o convite contido na carta do padre Carrón: 

viver esta circunstância como ocasião de crescimento da nossa autoconsciência eclesial.  
 
Peçamos ao Espírito Santo que renove em nós a experiência da graça do carisma que nos 

investiu atraindo-nos a Cristo, no seio da vida da Igreja nossa mãe e seguindo Pedro, para sermos 
colaboradores ativos da vontade do Pai em ação no hoje da história. 
 

 
Os membros da Diaconia Central da Fraternidade de Comunhão e Libertação 

 


