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O Movimento dos Focolares solicita a abertura
do processo de canonização de Chiara Lubich

Hoje, 7 de dezembro de 2013, Maria Voce anunciou a iminente apresentação ao
bispo de Frascati, Dom Raffaello Martinelli, da solicitação formal do início do processo
de canonização de Chiara Lubich. A fundadora dos Focolares faleceu no dia 14 de
março de 2008, em Rocca di Papa.
“Esta solicitação – afirmou Maria Voce – estimula a todos nós a uma santidade
ainda maior, a construir esta santidade dia após dia na nossa vida para contribuir ao
destaque daquela santidade coletiva, santidade de povo, que Chiara nos apresentava.”
Na Igreja Católica existe a tradição de apresentar aos próprios fiéis, como
estímulo de vida cristã, pessoas que se distinguiram por um particular testemunho de
fé e de amor a Deus. Isto se realiza depois de um processo canônico de verificação
sobre a vida, sobre as virtudes heróicas, sobre a fama e indícios de santidade, processo
a ser iniciado depois de, ao menos, cinco anos da morte de tais pessoas.
Neste período, em muitos lugares, pessoas comuns e qualificadas, católicos e
pertencentes a outras Igrejas, religiões e culturas, haviam expresso o desejo que, em
relação a Chiara Lubich, fosse feita esta solicitação. Um reconhecimento – precisavam
– que poderá encorajar muitas pessoas a um ulterior e pessoal empenho espiritual e
moral para o bem da humanidade.
A solicitação foi assinada hoje, data em que se comemora o septuagésimo
aniversário da fundação do Movimento dos Focolares, na presença de numerosos
focolarinos e focolarinas reunidos em Castel Gandolfo para o encontro anual deles. Tal
solicitação será apresentada e, depois, examinada pela autoridade eclesiástica
competente, segundo as modalidades estabelecidas pelo direito e pela práxis da Igreja.
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