
 
 
 

Comunicado de imprensa 
15° aniversário da morte de don Giussani 

e 38° do reconhecimento pontifício da Fraternidade de CL 
Missas em Itália e no mundo 

 
Por ocasião do 15° aniversário da morte do Servo de Deus don Luigi Giussani (22 de fevereiro de 
2005) e do 38° do reconhecimento pontifício da Fraternidade de Comunhão e Libertação (11 de 
fevereiro de 1982), são celebradas Missas em Itália e no mundo, presididas por Cardeais e Bispos. 
A intenção das Missas é a seguinte: 
« Para que, fiéis ao carisma de don Giussani na pertença à vida da Santa Igreja, possamos 
responder ao convite do Papa Francisco para “seguir Jesus, ouvir todos os dias o seu 
chamamento” que chega até nós através das Suas testemunhas. Oferecendo a nossa existência pelo 
Papa e pelos nossos irmãos homens, peçamos ao Espírito que o encontro com Cristo se torne cada 
vez mais o horizonte total da nossa vida e a forma verdadeira de todas as relações». 

Falando do contexto em que os cristãos são chamados a viver a sua fé, o padre Julián Carrón 
(presidente da Fraternidade de CL) afirmou recentemente: «Quantas vezes já dissemos, nestes 
últimos anos ˗ com as palavras do Papa Francisco ˗ que estamos a viver uma autêntica e verdadeira 
“mudança de época”. Os sinais de uma mudança radical nas relações entre as pessoas, na sociedade, 
nas instituições são visíveis de forma cada vez mais clara e em todas as latitudes. Depois, nos países 
tradicionalmente de cultura cristã, é cada vez mais claro que o contexto social já não é capaz de 
sustentar os valores cristãos que, durante séculos, caracterizaram a vida das pessoas. Esta mudança 
profunda que estamos a atravessar é para nós uma grande provocação para não darmos nada como 
óbvio, e obriga-nos a questionarmo-nos diariamente sobre qual é a nossa esperança, o que é que nos 
permite levantarmo-nos de manhã, irmos trabalhar, amarmos, não nos escandalizarmos com os 
nossos limites, enfrentarmos a vida sem medo e sem violência nas relações. (...) Apoiemo-nos 
mutuamente com o testemunho recíproco, para que esta circunstância não faça diminuir a paixão de 
comunicar Cristo, fazendo resplandecer a Sua beleza diante de tantos jovens que estão à procura, às 
vezes às apalpadelas, de alguma coisa que responda às suas exigências mais humanas». 
 
A lista atualizada das celebrações encontra-se em www.clonline.org. Eis algumas: 
 
Roma, card. Pietro Parolin, 22 fev.; Milão, mons. Mario Delpini, 4 mar.; Perugia, card. Gualtiero 
Bassetti, 10 fev.; Bolonha, card. Matteo Zuppi, 24 fev.; Génova, card. Angelo Bagnasco, 13 fev.; 
Florença, card. Giuseppe Betori, 17 fev.; Nápoles, card. Crescenzio Sepe, 9 fev.; Turim, mons. 
Cesare Nosiglia, 19 fev.; Palermo, mons. Corrado Lorefice, 24 fev.; Nova Iorque, mons. 
Christophe Pierre, 16 fev.; Moscovo, mons. Paolo Pezzi, 25 fev.; Madrid, card. Carlos O. Sierra, 
22 fev.; Barcelona, card. Juan José Omella, 9 fev.; Lisboa, card. Manuel Clemente, 11 fev; 
Dublin, mons. Diarmuid Martin, 19 fev.; Chicago, mons. Mark Bartosic 22 fev.; Budapeste, card. 
Peter Erdö, 7 fev; Buenos Aires, card. Mario Poli, 14 fev.; Rio de Janeiro, card. Orani João 
Tempesta, 2 mar.; Lima, mons. Guillermo Elias Millares, 11 fev.; Bogotá, mons. Luis Ali Herrera, 
23 fev.; Viena, mons. Pedro Lopez Quintana, 21 fev.; Vilnius, mons. Gintaras Linas Grusas, 15 
fev.; Montreal, mons. Christian Lépine, 22 fev.; Tunes, mons. Ilario Antoniazzi, 14 fev; 
Maurícias, card. Maurice Piat, 21 fev. 
 

Gabinete de imprensa de CL 

Milão, 7 de fevereiro de 2020.  


