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por Giorgio Feliciani* 

Os traços essenciais da fisionomia da Fraternidade de Comunhão e Libertação são 

claramente delineados pelo primeiro artigo do Estatuto, que a apresenta como uma 

“Associação universal de fiéis originada pelo carisma de padre Luigi Giussani”. 

Uma “associação de fiéis”, quer dizer, de cristãos que escolhem, livre e 

espontaneamente, reunir-se para se ajudarem a realizar a vocação recebida com o batismo. 

Uma associação “universal”, pois destinada a se espalhar no mundo inteiro. 

Essas qualificações valem para definir a natureza da Fraternidade, ao passo que sua 

identidade vem do fato de ser “originada pelo carisma de Dom Giussani”. Originada e não 

apenas “fundada”, porque a fundação é um evento que se realizou e concluiu num 

determinado momento histórico, enquanto a originação do carisma é um processo duradouro 

que se dá no tempo. 

Um processo que, como relembra o Decreto pontifício de reconhecimento, teve início 

em 1954 “quando o sacerdote Luigi Giussani, com o propósito de promover a comunhão 

como exigência fundamental da vida mediante a proposta de fé, iniciou seu apostolado de 

animação entre os estudantes”, dando vida ao Movimento, que então se chamava Juventude 

Estudantil. Com efeito, como notou o próprio Dom Giussani, os que abraçavam seu convite, 

uma vez adultos, sentiam a “urgência” de poderem continuar aquela “vida de comunhão” que 

tinham começado a experimentar durante os anos da escola e da faculdade. 

As primeiras tentativas de resposta a essa exigência foram os “grupos de comunhão” 

nascidos perto do fim dos anos sessenta em torno do Centro Charles Péguy de Milão, que, 

depois do afastamento de Dom Giussani da Juventude Estudantil, se tornara o ponto de 

referência de quem não tinha a intenção de renunciar à sua guia. Esses grupos nasciam “sem 

esquemas preestabelecidos”, conforme as “convergências naturais” e livres escolhas de 

indivíduos, que queriam viver sua “situação particular em comum, como ocasião para 

expressar sobretudo a unidade de vida na fé”. Propunham-se, então, ser lugares “de conversão 

pessoal, de trabalho, e portanto de paixão pelo Movimento”, e achavam no Centro Péguy a 

“viga mestra” e a “direção cheia de autoridade”, graças a “momentos de convivência” e a um 

“ensinamento adequado”. 

A exigência, à qual esses grupos de comunhão tentavam responder como podiam, 

repropôs-se com maior força e clareza cerca de dez anos depois, quando já fora totalmente 

superado um “determinado período de desorientação, coincidente com o período do pós-

contestação”. De fato, os cada vez mais numerosos recém-formados que tinham vivido o 

Movimento na universidade – o CLU, finalmente conduzido e dirigido há alguns anos por 

Dom Giussani – decidiram retomar ou, melhor ainda, revisitar a experiência dos grupos, mas 

preferiram chamá-los de “irmandades”. Uma mudança indubitavelmente sugerida pela 

consideração do fenômeno histórico dessas agremiações como emblemático do direito a 

associar-se livremente a fim de se ajudarem a viver a fé e “desenvolver uma operosidade na 

Igreja e na sociedade”, mas que também pretendia indicar um aprofundamento de consciência 

e de compromisso em relação à tentativa anterior. De fato se percebeu a exigência de precisar 

que “a palavra ‘irmandade’, em relação a ‘grupo de comunhão’, salienta a responsabilidade 

total do adulto”, passo que “a irmandade não deve ser nada mais do que um grupo de 

comunhão, como o chamávamos antigamente, sendo porém sua estrutura e suas iniciativas de 
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total responsabilidade das pessoas que o compõem”. 

 A partir de 1978 e até o reconhecimento da Fraternidade, Dom Giussani empenhou-se 

em múltiplas ocasiões para esclarecer e aprofundar o conceito de irmandade, atribuindo à sua 

realização um papel determinante para o futuro de todo o Movimento. Entre as muitas 

definições e descrições de diversas amplitudes, oferecidas em numerosos encontros, a mais 

sintética talvez seja a de “realidade amical e comunial” que tem como origem a 

responsabilidade total dos adultos que a criam, tendo como motivo exaustivo “o amor a 

Cristo, ao mistério de Cristo presente entre eles” e como resultado do compromisso com 

Cristo “uma operatividade: por isso, o fator central da irmandade é a vocação (a família e o 

trabalho)”. A irmandade, portanto, não é nada além do “conceito laico de convento”. 

 A ideia foi acolhida com tanto fervor, que no arco de poucos meses nasceu uma 

“miríade de ‘irmandades’”, e o “movimento das irmandades” foi indicado como “o ideal, ou 

‘a utopia’, o resultado de todo o nosso Movimento, que pretende ser um movimento de 

adultos, de pessoas que criam com responsabilidade total”. 

 E um exemplo significativo de tal criatividade pode ser reconhecido sem dúvidas na 

“invenção”, por parte da irmandade de Rímini, do Meeting para a Amizade entre os Povos, 

convocado pela primeira vez em 1980 com o tema “A paz e os direitos dos povos”. Uma 

iniciativa que, como é sabido, iria desenvolvendo-se cada vez mais e consolidando-se de ano 

em ano até se impor à atenção não só dos ambientes eclesiais, culturais e sociopolíticos, mas 

também da própria opinião pública. 

 Mas justamente essa vitalidade singular do movimento das irmandades acarretava um 

sério problema. Tratava-se, com efeito, de uma realidade puramente de fato, desprovida de 

estruturas formalmente definidas e de qualquer reconhecimento jurídico por parte de 

autoridades eclesiásticas ou civis. Uma situação definitivamente inadequada para as 

perspectivas de uma companhia de adultos, que, sob total responsabilidade deles, se 

propunham uma presença operosa na Igreja e na sociedade. 

 A solução do problema era tudo, menos fácil. Exigia principalmente a redação de um 

estatuto escrito, articulado em disposições precisas que, além de refletir fielmente a 

originalidade da experiência em marcha e favorecer eficazmente seu desenvolvimento, 

apresentassem todos os requisitos necessários para um reconhecimento de natureza jurídica. 

Uma façanha não impossível, mas cheia de obstáculos, sobretudo se se considera que o 

próprio Movimento de CL, por causa de sua natureza essencialmente carismática e 

missionária, era e ainda é desprovido de semelhante documento que abranja todas as suas 

articulações e expressões, desde as juvenis até as adultas. 

 Em segundo lugar, evidentemente era preciso achar uma autoridade eclesiástica disposta 

a conceder sua própria aprovação, e neste aspecto as dificuldades eram ainda maiores, devido 

às reservas e até mesmo à contrariedade em relação ao Movimento manifestadas por alguns 

expoentes do episcopado italiano, preocupados em tutelar o monopólio das associações 

católicas oficiais. 

 Mas bem quando tudo conduzia ao pessimismo, a questão foi resolvida, e de um jeito 

definitivamente melhor do que o imaginado e esperado, graças a uma série de acontecimentos 

totalmente inesperados, que merecem ser lembrados especificamente. 

 Um sacerdote a serviço da Santa Sé, Dom Mariano de Nicolò, atualmente bispo de 

Rímini, teve que estudar, por razões de ofício, um dossiê que ilustrava e documentava os 

desiderata do Movimento. E, considerando essas aspirações dignas de atenção e de 

aprofundamento, sugeriu ao padre Francesco Ricci, que na época compartilhava com Dom 

Giussani a responsabilidade do Movimento, que recorresse à assessoria de Dom Giuseppe 

Lobina, um especialista canonista que unia uma sólida formação teórica com uma experiência 

incomum da práxis eclesiástica. 

 O conselho foi prontamente acolhido e, poucos meses depois, após ter coletado todos os 
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dados necessários em vários encontros com alguns expoentes de CL e com o próprio Dom 

Giussani, Dom Lobina já estava redigindo o que viria em breve a ser o Estatuto da 

Fraternidade, que em grande parte permaneceu inalterado até os dias de hoje. 

 O próprio Dom Lobina se preocupou em procurar a autoridade eclesiástica disposta a 

aprovar o Movimento, achando-a no abade Martino Matronola, que, sendo reitor no mosteiro 

de Monte Cassino, tinha no território circunstante os mesmos poderes de um bispo diocesano. 

Uma acolhida muito bem-vinda, uma vez que Dom Giussani considerava a concepção de seu 

Movimento muito próxima à beneditina. 

 A fundação da Fraternidade deu-se pouco depois de forma muito discreta, para não 

dizer modesta. Em 11 de julho de 1980 – solenidade de São Bento, padroeiro da Europa, no 

décimo quinto centenário de seu nascimento – menos de doze pessoas se reuniram junto com 

Dom Giussani diante do abade para se erigir em associação canônica. E, no mesmo dia, Dom 

Matronola, com decreto formal próprio, atribuiu personalidade jurídica na Igreja ao 

movimento eclesial denominado “Fraternidade de Comunhão e Libertação” e aprovou seu 

estatuto e as “obras de apostolado e de formação individual e social”, pondo-o sob a “proteção 

da Virgem Imaculada e do nosso padroeiro São Bento”. 

 Assim nascia a Fraternidade como realidade eclesial reconhecida, para todos os efeitos, 

pela autoridade eclesiástica e assim formalmente legitimada a agir, em comunhão com os 

respectivos bispos, não só em Monte Cassino, mas também nas outras dioceses. Com efeito, 

no mesmo decreto, o abade desejava “vivamente que, onde quer que a Associação exercite 

sua atividade apostólica, os Excelentíssimos Ordinários a acolham com benevolência, a 

ajudem e a encorajem”. 

 No período imediatamente sucessivo, a Diaconia Central – à qual cabe, sob a 

presidência de Dom Giussani, guiar a associação inteira – empenhava-se não só em dar uma 

concretização às disposições estatutárias, mas também em determinar, além do que fora 

prescrito formalmente, as modalidades específicas que – como vou mostrar melhor a seguir – 

ainda hoje modulam a vida da Fraternidade, como os Exercícios Espirituais, os retiros, o 

fundo comum. É suficiente relembrar que a carta que ainda hoje é enviada aos novos inscritos 

para ressaltar o significado e os compromissos da adesão deles não é mais que a síntese de 

uma reunião de responsáveis transcorrida em Monte Cassino no dia 11 de outubro de 1981. 

 Nesses mesmos meses também foi adotado o que se pode definir como o símbolo, o 

emblema ou, com termos mais modernos, o logo da Fraternidade: a hoje tão conhecida 

imagem de São Bento que chama para o seguimento de Cristo (“ut Christus sequatur”, traz 

escrito na margem), tomada de um medalhão idealizado e confeccionado pelo artista 

brasileiro Cláudio Pastro. 

 Ao mesmo tempo, sem nenhuma ação de propaganda organizada, as adesões à 

Fraternidade foram-se multiplicando a ponto de, no arco de um ano, o número de inscritos ter 

passado dos doze iniciais para quase dois mil. Logo, para garantir um desenvolvimento 

efetivo e ordenado da vida associativa, passa a ser necessário articular, conforme o Estatuto, a 

estrutura da Fraternidade em “regiões”, confiadas a um responsável regional, que também é 

membro de direito da Diaconia Central. 

 Numa primeira fase, as regiões foram instituídas só na Itália, fazendo coincidir com as 

regiões eclesiais existentes na península, mas essa limitação não estava destinada a durar. De 

fato, chegaram vários pedidos de inscrição de diversos países que receberam indivíduos ou até 

grupos organizados de CL (como por exemplo na Suíça, onde o Movimento se estabelecera 

por iniciativa de Eugenio Corecco, futuro bispo de Lugano). 

 Embora não particularmente numerosas, essas adesões, unidas ao aumento contínuo das 

adesões italianas, evidenciaram um dado de fato: a Fraternidade estava virando uma 

agremiação de fiéis de grande relevância, que estendia sua ação não só a toda a Itália, mas 

também para além das fronteiras da península e tendendo a alcançar o mundo todo. Nessa 

©
 F

ra
te

rn
ità

 d
i C

om
un

io
ne

 e
 L

ib
er

az
io

ne
 2

02
2

3



situação, o reconhecimento concedido generosa e corajosamente pelo abade de Monte 

Cassino já não era suficiente para conferir à associação uma veste jurídica correspondente a 

sua realidade efetiva. A esta altura era necessária a aprovação de uma autoridade mais alta, 

que só podia ser a Santa Sé e, mais especificamente, o Pontifício Conselho para os Leigos, o 

dicastério instituído por Paulo VI para tratar as questões relativas à participação dos leigos na 

vida e na missão da Igreja. 

 Consequentemente, já no dia 7 de abril de 1981, menos de um ano depois do decreto do 

abade de Monte Cassino, Dom Giussani, sempre aconselhado e encorajado por Dom Lobina, 

apresentou ao então presidente de tal Conselho, o cardeal Opilio Rossi, uma instância formal 

dirigida a obter o reconhecimento pontifício da Fraternidade. 

 Nos meses seguintes, o pedido foi submetido a um exame atento por parte das 

autoridades competentes, suscitando reações contrastantes. De fato, enquanto o Pontifício 

Conselho submetia o dossiê ao exame de especialistas de sua confiança (os chamados 

“consultores”), de um lado os expoentes da Conferência Episcopal Italiana mais críticos ao 

Movimento reafirmam suas posições, e, de outro, numerosos bispos e cardeais, não só 

italianos, mas também de outros países e continentes, pronunciam-se a favor da Fraternidade. 

Por fim o próprio Santo Padre João Paulo II interveio, adequadamente inteirado de toda a 

situação, encorajando o Pontifício Conselho a proceder sem hesitação à desejada aprovação. 

 Chegou-se assim ao Decreto que, em 11 de fevereiro de 1982, festa litúrgica de Nossa 

Senhora de Lourdes, “erige e confirma em pessoa jurídica para a Igreja universal” a 

Fraternidade, “declarando-a, para todos os efeitos, Associação de Direito Pontifício e 

estabelecendo que por todos seja reconhecida como tal”. 

 O texto do decreto é acompanhado por uma carta de “recomendação”, endereçada a 

Dom Giussani pelo Cardeal Rossi. Um documento de singular importância na medida em que, 

não estando vinculado como o Decreto às formalidades da linguagem jurídica, permite que se 

compreenda plenamente a dimensão do apreço da Santa Sé por Comunhão e Libertação. 

 Efetivamente, nele se reconhece expressamente que a Fraternidade fundamenta “sua 

própria identidade e originalidade” num “carisma” específico que, como “dom de Deus”, só 

pode assegurar a ela um “desenvolvimento criativo e fecundo”. Uma afirmação que ratifica a 

autenticidade eclesial do carisma de Dom Giussani e, ao mesmo tempo, também implica 

necessariamente a aprovação do Movimento inteiro que dele deriva. A este último, de resto, 

referem-se claramente vários trechos da carta, como por exemplo a constatação de que 

“‘Comunhão e Libertação’, pelo número de seus membros, representa para a Igreja uma 

grande força”, num momento em que o número dos inscritos na Fraternidade não ultrapassava 

os dois mil. 

 Cabe apontar, ademais, os vastos horizontes de presença e de ação que o Cardeal Rossi 

indicou à Fraternidade. Depois de ter mencionado que ela, mesmo estando “presente 

sobretudo na Itália, já conta com experiências locais em Igrejas de diversos países”, adverte 

que essa “vocação ‘católica’ e ‘missionária’ chama-a a espalhar-se progressivamente em 

direção a novas realidades seculares e eclesiais”. 

 Um desejo e uma solicitação que encontram rápida e progressiva realização. O 

crescente número das inscrições vindas de outros países, principalmente europeus, logo impôs 

a ampliação da composição da Diaconia Central: num primeiro momento, em 1982, com o 

responsável regional da Suíça, e num segundo momento, em 1987, com os da Espanha e da 

Alemanha. A internacionalização da Diaconia ficou particularmente evidente em 1997, 

quando, por um lado, foram convocados os responsáveis da Argentina, do Brasil, do Chile, do 

México, dos Estados Unidos, do Paraguai e de Portugal, e, por outro, se reduziu drasticamente 

o número dos responsáveis italianos, pois que as dezesseis regiões preexistentes na península 

foram incorporadas em três grandes circunscrições. 

 Ao mesmo tempo, e precisamente em 1995, houve outra mudança na composição da 
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Diaconia, e desta vez foi tão relevante que exigiu uma modificação do Estatuto aprovada pelo 

Pontifício Conselho para os Leigos. Com essa alteração, foram chamados para participar da 

Diaconia “um sacerdote da Fraternidade dos Missionários de São Carlos Borromeu, uma 

consagrada a Deus do Instituto das Irmãs da Caridade da Assunção, dois leigos da Associação 

Memores Domini, designados pelos responsáveis e pelas respectivas comunidades entre os 

membros das mesmas inscritos à Fraternidade de Comunhão e Libertação”. A razão dessa 

inovação foi precisamente indicada assim: “Essas comunidades eclesiais, de fato, participam 

do mesmo carisma que inspira a Fraternidade”. 

 A propósito disto, é oportuno relembrar que os Memores Domini – associação eclesial 

aprovada pelo Pontifício Conselho para os Leigos – nasceram para desenvolver, “conforme a 

radicalidade exigida pela dedicação a Cristo na virgindade, a experiência do Movimento 

Comunhão e Libertação”. Analogamente, os Missionários de São Carlos Borromeu – 

sociedade de vida apostólica de direito pontifício – têm “origem no carisma de monsenhor 

Luigi Giussani, fundador do Movimento eclesial Comunhão e Libertação”. Por fim, 

numerosas Irmãs da Caridade – instituto religioso de direito pontifício – não só 

amadureceram sua vocação no âmbito do Movimento, mas também estão inscritas na 

Fraternidade. 

 Sem dúvida esta foi a modificação mais importante produzida no Estatuto da 

Fraternidade, pois comporta uma significativa integração de seus órgãos diretivos e expressa e 

demonstra a profunda unidade de comunhão e de intenções existente entre as diversas 

realidades eclesiais que participam do carisma de Dom Giussani e foram aprovadas pela Santa 

Sé. 

 Ao longo dos últimos vinte anos, certamente não faltaram outras mudanças estatutárias 

que, não afetando minimamente as linhas essenciais da estrutura delineada no início dos anos 

oitenta, confirmaram a maior parte das disposições específicas formuladas na época. Tratou-

se, com efeito, do acréscimo de um prólogo e de uma reformulação dos artigos iniciais, com a 

finalidade de apresentar mais clara e organicamente, à luz de uma maior autoconsciência do 

Movimento, a natureza e a identidade da Fraternidade. E também algumas inovações 

sugeridas pela experiência acerca de questões de natureza técnica e administrativa. 

 De toda forma, o Estatuto não pretende ser um texto absolutamente exaustivo, em 

condições de disciplinar qualquer aspecto da vida da Fraternidade que requeira uma 

regulamentação jurídica. Pelo contrário, em seu último artigo dispõe expressamente que, para 

as matérias que não estão explicitamente contempladas, se leve em consideração o que está 

previsto pelas “normas canônicas e civis”. 

 Essa referência às leis civis no Estatuto de uma associação eclesial pode ser realmente 

surpreendente. Então é oportuno lembrar que a Fraternidade foi reconhecida, a efeitos civis, 

como entidade eclesiástica aprovada pela Santa Sé, pelo presidente da República Sandro 

Pertini, com decreto de 19 de julho de 1984. Por consequência, ela se coloca como verdadeira 

e própria pessoa jurídica, capaz de ser titular de direitos e deveres compatíveis com sua 

natureza, não só no ordenamento da Igreja, mas também no do Estado, e portanto não pode 

desconsiderar as disposições legitimamente estabelecidas por ele. 

 O Estatuto revela-se aberto à contribuição de integrações de caráter normativo também 

sob outro perfil, de natureza mais específica. Ele prevê que sua realização na prática seja 

regulamentada por “um diretório redigido e deliberado pela Diaconia Central”. 

 Até hoje a Diaconia não considerou oportuno redigir um documento orgânico e 

completo que se refira ao modo de execução de todas e cada uma das disposições estatutárias, 

mas limitou-se a levar em consideração as questões que a experiência demonstrou merecerem 

alguma indicação de caráter mais pormenorizado. Entre os vários textos que assim foram 

produzidos, destaca-se com notável importância o Diretório para os grupos de Fraternidade. 

Esse documento, adotado em 1994, oferece indicações de método pontuais para a realização 
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da “ideia-guia da Fraternidade”, identificada, como foi na origem, na “descoberta de que um 

adulto é responsável tanto por seu trabalho e por sua família quanto por sua santidade: pela 

vida como caminho para a santidade, isto é, pela vida como vocação”. 

 Tudo o que foi exposto até aqui tem um caráter predominantemente, senão 

exclusivamente, institucional, e seria bastante oportuno passar agora a apresentar a realidade 

da Fraternidade em toda a concretude, intensidade e variedade de suas manifestações e 

iniciativas. Mas, por diversas razões, é uma façanha muito complicada. Antes de tudo, a vida 

da Fraternidade confunde-se e identifica-se em grande medida com a de todo o Movimento 

Comunhão e Libertação, como ocorre de maneira particularmente evidente na catequese, que 

é, para todos, a Escola de Comunidade. Além disso, a participação na Fraternidade acontece 

ordinariamente no âmbito de pequenos grupos, que, no respeito ao espírito e à letra do 

Estatuto, se estruturam, e se regulam como lhes parece melhor. E, por fim, as múltiplas obras 

que nascem da iniciativa individual dos inscritos ou de grupos inteiros recaem inteiramente na 

responsabilidade pessoais dos mesmos. Pode-se afirmar, portanto, que da adesão à 

Fraternidade nascem múltiplas obras, eclesiais e civis, mas que a Fraternidade enquanto tal 

tem uma única obra: o Movimento Comunhão e Libertação. 

 Aqui podemos simplesmente lembrar, brevemente e sem pretensões de completeza, 

alguns gestos, momentos e eventos da vida da Fraternidade que envolvem todos os inscritos. 

 Nesta perspectiva, em primeiro lugar devem ser considerados os Exercícios Espirituais, 

que a partir de 1982 passaram a ser pregados regularmente em Rímini. Um gesto que quis 

manter-se unitário mesmo quando os inscritos na Fraternidade nos vários países e continentes 

ficaram tão numerosos a ponto de tornar impensável, por evidentes dificuldades de caráter 

logístico e econômico, convocá-los a todos num mesmo lugar. De fato, a partir de 1995 

passaram a ir para Rímini quase que exclusivamente os inscritos italianos, enquanto os demais 

acompanham as meditações nos respectivos países, ou por transmissão ao vivo, via satélite, 

onde o fuso horário permite, ou então por gravações em videocassete. 

 Com o tempo também outras características foram sendo aperfeiçoadas. Em particular, 

de 1988 em diante foram atribuídos a esses encontros anuais – aos quais João Paulo II nunca 

deixou faltar o conforto de sua bênção, às vezes até com mensagens de próprio punho – 

títulos específicos que merecem ser lembrados aqui, na medida em que apontam os marcos do 

itinerário espiritual da Fraternidade nos últimos quinze anos: Viver com alegria a terra do 

mistério (1988), É preciso sofrer para que a verdade não se cristalize em doutrina, mas nasça 

da carne (1989), Olhar para Cristo (1990), Redemptoris missio (1991), Dar a vida pela obra 

de Outro (1992), Essa cara alegria na qual toda virtude se funda... (1993), O tempo se faz 

breve (1994), É possível viver assim (1995), Em busca do rosto do homem (1996), Tu, ou da 

amizade (1997), O milagre da mudança (1998), Cristo é tudo em todos (1999), Que é o 

homem e como faz para sabê-lo (2000), Abraão: o nascimento do eu (2001), Mesmo vivendo 

na carne, vivo na fé do Filho de Deus (2002). 

 Em 1985 os textos relativos a esses encontros passaram a ser reunidos em fascículos 

que eram enviados a todos os inscritos e, já há algum tempo, traduzidos nas línguas mais 

difundidas. Esses instrumentos têm grande relevância na vida da Fraternidade, pois a 

meditação dos Exercícios não se limita aos poucos dias de sua celebração, mas está destinada 

a continuar durante o ano na reflexão não só pessoal, mas também comunitária. Com efeito, é 

periodicamente reproposta em âmbito local na forma de “retiros” – convocados em 

concordância com os principais tempos litúrgicos – que preveem, além de um momento de 

anúncio, um espaço de silêncio, a comunicação das indicações da Diaconia e a celebração 

eucarística. 

 Também têm grande importância na vida da Fraternidade as cartas que, frequentemente 

mas sem nenhuma periodicidade preestabelecida, Dom Giussani envia pessoalmente a todos 

os inscritos. É uma maneira privilegiada pelo Fundador para relembrar a cada um a 

©
 F

ra
te

rn
ità

 d
i C

om
un

io
ne

 e
 L

ib
er

az
io

ne
 2

02
2

6



responsabilidade da própria vocação na fidelidade ao carisma, quando as circunstâncias 

específicas que o Movimento, a Igreja ou a sociedade inteira estão atravessando requerem um 

compromisso renovado de presença e de testemunho. 

 Outro gesto unitário que requer o compromisso pessoal de todos os inscritos é o fundo 

comum, instituído já na reunião de Monte Cassino, em outubro de 1981. Nesse encontro foi 

estabelecido que, “como testemunho de uma concepção comunial do próprio possuir, cada 

membro da Fraternidade participa diretamente do fundo comum da Fraternidade, assumindo o 

compromisso de dar mensalmente um percentual (estabelecido por ele) do próprio salário”. O 

chamado à fidelidade a esse compromisso permaneceu constante na vida da Fraternidade, ao 

passo que suas motivações foram sendo precisadas e aprofundadas. Ressaltou-se 

particularmente como esse “gesto concreto e unitário” está “em função de um aumento da 

consciência da pobreza como virtude evangélica” e do desapego das coisas como condição de 

uma verdadeira posse, conforme o ensinamento de São Paulo. A preocupação fundamental 

que inspira essa proposta não é, pois, de caráter econômico, mas de natureza propriamente 

educativa, como também demonstra o fato de que a determinação da quantia da própria 

contribuição fica totalmente entregue à responsabilidade do interessado. Tem-se aqui uma 

significativa manifestação do “amor pela liberdade”, próprio do carisma de Dom Giussani, 

que “dita todas as nuances da vida da Fraternidade”. 

 Quanto ao uso do valor recebido, sua destinação já foi claramente indicada na conclusão 

dos primeiros Exercícios Espirituais, ocorridos, como já relembramos, em 1982: “Garantir os 

instrumentos organizacionais necessários à vida da Fraternidade; apoiar atividades 

missionárias e culturais do Movimento importantes e significativas (para nós, a atividade 

cultural é o que dá potência à nossa experiência); socorrer as situações mais graves de 

necessidade que forem apontadas à Diaconia Central”, também mediante o sustento no início 

e na evolução de obras de caridade promovidas pelos grupos. Como quer que seja, todo ano, 

na conclusão dos Exercícios Espirituais, prestam-se contas pontualmente de tudo o que foi 

recebido. 

 Vários são os eventos que caracterizaram estes primeiros vinte anos da Fraternidade, 

desde os excepcionais testemunhos de vida cristã até as numerosas vocações à virgindade e ao 

sacerdócio, passando pelo florescimento de obras de grande relevância eclesial e social. 

Merece uma menção especial a peregrinação, no décimo aniversário do reconhecimento 

pontifício, que reuniu cinco mil membros da Fraternidade para pedir que “o Espírito Santo, 

por meio de Maria, continue concedendo seus dons à Fraternidade, em vista da edificação da 

Igreja e de um mundo mais humano”. 

 Uma oração que, a dez anos de distância, mais de vinte mil aderentes à Fraternidade vão 

repetir no próximo dia 19 de outubro aos pés de Nossa Senhora, desta vez em Loreto, em sua 

Santa Casa. Pareceu ser a todos eles a melhor forma de relembrar o vigésimo aniversário do 

reconhecimento pontifício e responder à empenhativa tarefa recebida do Santo Padre na carta 

enviada para essa circunstância: “Anos atrás, por ocasião do trigésimo aniversário do 

nascimento de Comunhão e Libertação, eu disse: ‘Ide ao mundo inteiro para levar a verdade, 

a beleza e a paz, que se encontram em Cristo Redentor’ (Roma, 29 de setembro de 1984, n. 

4). No início do terceiro milênio da era cristã, confio-vos de novo com vigor e gratidão o 

mesmo mandato”. 

 Sendo assim, para a Fraternidade não é tempo de autocongratulações ou de celebrações 

gratificantes, mas de um “novo início”, como afirmou Dom Giussani ao apresentar a carta do 

Santo Padre: “Que trabalho imponente emerge dessa carta! Estamos de novo no começo, 

sempre! É uma coisa nova que deve acontecer, um passo extremamente sério da nossa 

história”. 

 

Milão, 20 de junho de 2002 
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