
 

 
 

 
 
 

Milão, 22 de dezembro de 2021 
 
 
Caro/o, amigo/a, 

 

conforme antecipei em meu comunicado do dia 29 de novembro passado, para o processo de 
revisão do Estatuto que iniciamos após o Decreto geral do Dicastério para os Leigos, a Família e a 
Vida “As associações internacionais de fieis”, é importante também prever consultas internas na 
Fraternidade. 

Essa passagem tem por finalidade “fazer com que as novas normas reflitam o mais 
adequadamente possível a originalidade do nosso carisma e, portanto, a identidade específica da 
Fraternidade de CL no seio da Igreja”. 

Com esse escopo, desejo comunicar-lhe que foi constituída a Comissão consultiva para a 
revisão do Estatuto da Fraternidade. A Comissão, por mim presidida, iniciará seus trabalhos no mês 
de janeiro, aprofundando o quanto até agora foi elaborado pela Diaconia Central. 

A lista com os nomes dos membros da Comissão está em anexo e será publicada no site da 
Fraternidade, seção documentos-cartas, bem como no site de CL. 

Se desejar, convido você a enviar para a Comissão perguntas, sugestões, contribuições sobre 
o assunto escrevendo para este endereço: commissionestatuto@comunioneliberazione.org 
possivelmente até o dia 17 de janeiro de 2022, de modo que a Comissão possa levá-las em 
consideração ao começar seus trabalhos.  

De qualquer modo, o endereço de e-mail permanecerá ativo também após essa data para 
eventuais ulteriores contribuições. 

Aproveito a ocasião para desejar um Santo Natal a você e a seus entes queridos. 

 
Com amizade, 
 

 
Davide Prosperi 

 
Presidente da Fraternidade ad interim 

 
 
Em anexo:  lista dos membros da Comissão consultiva para a revisão do Estatuto da Fraternidade de CL 
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Anexo: 
 
 

Comissão consultiva para a revisão do Estatuto da Fraternidade de CL 

 membros profissão país de residência 

1 Prosperi Davide  Professor universitário Itália 

2 Castellani Angelica  Juíza Itália 

3 Cesana Giancarlo  Professor universitário Itália 

4 Colombo Emanuele  Professor universitário EUA 

5 Feliciani Giorgio  Professor universitário Itália 

6 Fontolan Roberto  Jornalista, diretor do Centro Internacional de CL  Itália 

7 Gerez Kraemer Rafael  Advogado  Espanha 

8 Masieri Carlo Maria  Assistente de pesquisa, advogada  Itália 

9 Pepe Nicolò  Estudante universitário  Itália 

10 Reis De Alcantara Otoney  Advogado Brasil 

11 Severgnini Matteo  Diretor de escola Uganda 

12 Tondi Della Mura Vincenzo  Professor universitário Itália 

13 Vanoni Alda Maria  Juíza Itália 

 
 


