Milão, 27 de novembro de 2021
Caríssimos amigos,
como já havia sido anunciado no comunicado do sábado passado, poucos dias depois da
demissão do Pe. Julián Carrón, fui convocado pelo Prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família
e a Vida, na qualidade de vice-presidente da Fraternidade, para um encontro importante. A
audiência teve lugar na quinta-feira, 25 de novembro, na sede do Dicastério em Roma, na presença
do Cardeal Prefeito Kevin Farrel, da subsecretária Dra. Linda Ghisoni e da Dra. Isabelle Cassarà.
Após ter comunicado, hoje, o conteúdo da audiência aos membros da Diaconia da
Fraternidade, escrevo-vos para partilhar convosco o que o Cardeal Farrel me quis dizer.
Em primeiro lugar, o Prefeito confirmou que, nos termos do art. 19º dos Estatutos da
Fraternidade, em caso de demissão do presidente o vice-presidente o substitui de pleno direito.
Pediu-me então que assumisse esta responsabilidade, e eu, embora consciente dos meus limites,
aceitei.
Em consequência, o Prefeito reconheceu-me plenos poderes para exercício do cargo na
qualidade de presidente da Fraternidade interino, ou seja, até que tenham lugar novas eleições,
como prevê o Decreto Geral promulgado em 11 de junho de 2021, que entrou em vigor no dia 11 de
setembro. Tal não poderá acontecer antes que tenham passado doze meses sobre a data de início das
minhas funções.
Em segundo lugar, o Prefeito esclareceu de que modo deveremos proceder para preparar as
eleições do novo presidente da Fraternidade.
O primeiro ato consistirá na aprovação de novos Estatutos. O processo de revisão, que
decorrerá sob a supervisão do próprio Dicastério, deverá prever consultas à Fraternidade. A
finalidade dessas consultas é fazer com que as novas normas reflictam da forma mais adequada
possível a originalidade do nosso carisma e, assim, a identidade específica da Fraternidade de CL
no seio da Igreja.
Assim, para dar prosseguimento ao trabalho já iniciado pela Diaconia Central nestes últimos
meses, acordei com o Dicastério a instituição de uma Comissão para revisão dos Estatutos que seja
ao mesmo tempo ágil e suficientemente representativa, de modo que o trabalho possa decorrer com
eficácia. Tornarei pública a composição dessa comissão assim que possível, de modo que todos que
o desejarem possam dar o seu contributo através destes delegados.
Finalmente, o Prefeito convidou-me a fazer todo o possível para que a vida da Fraternidade
seja alimentada e as suas atividades não sejam suspensas. Confiou-me, portanto, a grande
responsabilidade de fazer com que continue a ser garantida uma proposta educativa clara, para que a
nossa experiência possa crescer também nesta fase de transição. Vou pedir desde já a outras pessoas
que me ajudem nesta tarefa tão delicada.

Escrevi-vos de maneira propositadamente resumida e quase técnica, a fim de reportar com a
máxima fidelidade possível as indicações que recebi. Gostaria, no entanto, de partilhar rapidamente
convosco as preocupações que vivo e as reflexões que considero importantes para podermos
atravessar unidos e com segurança esta nova fase da vida do Movimento.
Com este objetivo, na próxima segunda-feira, 29 de novembro, às 21h [horário de Milão],
haverá uma comunicação por videoconferência no seguinte link, que estará ativo a partir das 20h30
de segunda-feira:
https://diretta.avvenimenti.tv/eventi/comunicazione-cl/anonymous_content/466
Permitam-me concluir com uma observação pessoal.
Aceitei o cargo que vou ocupar como ato de obediência ao Santo Padre e desejo exercê-lo
como um serviço à vida da nossa companhia e de cada um de vós. Na medida do possível, gostaria
de ouvir todos e de dar espaço à iniciativa de quem queira colaborar. A tarefa de testemunho que
Deus nos confia é grande e, como nos lembrou o Pe. Julián na sua última carta, neste momento
particular cada um é chamado a assumir em si a responsabilidade do carisma. Peço a cada um de
vós que me ajude a carregar a minha responsabilidade, desde já com confiança e estima.
Em comunhão,

Davide Prosperi
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