Peregrinação a Loreto
de formandos, graduandos e recém-formados de CL, 19 de julho de 2022
Mensagem de Davide Prosperi

“Ó Virgem, tu és a segurança da nossa esperança!”
Caros amigos,

esta frase, que hoje acolhe aqueles que se aproximam do túmulo onde está sepultado o nosso
Dom Giussani, era-lhe tão cara que, justamente por ocasião de uma peregrinação a Loreto, anos
atrás, ele disse: «É a frase mais importante para toda a história da Igreja. […] Sem Nossa Senhora
nós não poderíamos ter segurança sobre o futuro, pois a segurança sobre o futuro nos vem de Cristo:
o Mistério de Deus que se faz homem. Não teria sido possível acontecer isso, não teria sido possível
nem mesmo repeti-lo, se não tivéssemos tido Nossa Senhora».1
Neste momento da vida de vocês, tão cheio de perguntas sobre o futuro, no caminho para a casa de
Maria conservem o olhar fixo nela, olhem para o seu «sim» do qual tudo começou (e começou
exatamente na casa aonde vão chegar hoje!), para que através dela o seu coração se abra ao Mistério
de Deus que se faz homem. Peço-lhes que peçam a Nossa Senhora para vocês e para seus amigos,
para todos nós e para todo o Movimento, esta abertura de coração, a abertura para dizer «sim» à
iniciativa misteriosa de Deus na nossa vida, para podermos voltar a ser, a cada instante, homens
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novos.
Tudo isso na beleza de um caminho juntos: de fato, «a primeira característica do homem novo é que
fica evidente para ele que não é ele que se faz, não é ele que se dá a força, não é ele que tem a
coragem, não é ele que tem a energia, não é ele que tem a lucidez da cabeça: tudo isso lhe é dado. E
como lhe é dado? Pelo companheiro de caminho que está perto dele. Esse companheiro de caminho
é aquele que João e André olhavam e que se traduz ao longo do tempo que transcorre […] na
companhia dos que o reconhecem como eu, pela qual se deixa reconhecer da mesma forma que se
deixou reconhecer por mim. Portanto, esse companheiro torna-se companhia».2

Que a invocação a Nossa Senhora possa tornar-se para vocês oração habitual quando hoje, tal como
na vida, sentirem faltar a energia, a coragem, a lucidez: ó Senhor, «não pares na minha soleira, entra
em mim, toma posse da minha casa, até suas paredes, até suas fundações. Nossa vida, a vida de
quem vive nossa companhia com este desejo e com esta súplica, com esta oração diária feita por
meio de Maria, olhando para Maria, é fonte de uma possibilidade e capacidade de alegria e de
satisfação que em nenhuma parte do mundo se pode encontrar».3
Todo o nosso povo caminha hoje junto com vocês, acompanha-os numa companhia à vossa vida
que é definitiva, em qualquer caminho que o Mistério que faz todas as coisas os chame a percorrer.
Se a quiserem acolher, esta companhia nunca os deixará sozinhos, e isto torna o seu caminho
seguro.
Peço-lhes que rezem pelo Papa Francisco e por toda a Igreja e, como o próprio Santo Padre nos
pede todo dia, rezem a cada passo que derem pelo dom da paz.
Obrigado pelo seu testemunho!

Davide Prosperi
Presidente da Fraternidade
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