
 

 

DECLARAÇÃO DE DAVIDE PROSPERI 

PRESIDENTE DA FRATERNIDADE DE COMUNHÃO E LIBERTAÇÃO 

 
Tendo recebido a notícia da morte de Bento XVI, Davide Prosperi declarou:  

«Em nome do movimento Comunhão e Libertação, expresso toda a nossa profunda 
tristeza, embora repleta de esperança, e os nossos mais sentidos pêsames pela 
subida ao Céu do Papa Emérito Bento XVI. Um verdadeiro gigante da fé e uma 
testemunha fervorosa da beleza da vida marcada pelo encontro com Cristo. Foi um 
verdadeiro pai da Igreja e também um pai afeiçoado de todos os homens e mulheres 
desta época. Em especial, foi sem dúvida um pai afetuoso para nós, de Comunhão 
e Libertação. Num mundo confuso em busca de um significado para viver, Bento XVI 
serviu efetivamente a Igreja mostrando a todos como, usando as suas palavras, “a 
inteligência da fé se torna inteligência da realidade”. Todo o seu magistério foi 
marcado pela convicção cheia de certeza de que a resposta adequada às perguntas 
do homem contemporâneo é um acontecimento que torna presente o cristianismo 
como no primeiro dia e é capaz de gerar um povo vivo. Neste ponto esteve desde o 
princípio muito próximo de Dom Giussani, com o qual nasceu uma verdadeira e 
profunda amizade que durou a vida inteira. 
Mesmo na dor, somos imensamente gratos a Deus por nos ter dado um amigo e um 
guia como ele no caminho. Temos a certeza de que o seu testemunho há de dar 
cada vez mais frutos na vida do Papa Francisco e da Igreja, e portanto na vida de 
cada um de nós. Pedimos Àquele a quem ele tanto amou em vida que acolha Bento 
XVI na alegria do Paraíso, de onde poderá acompanhar o caminho de toda a Igreja 
e da nossa Fraternidade rumo à santidade que ele nos mostrou ao dar a vida pela 
obra de Outro, como um “humilde trabalhador na vinha do Senhor”». 
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