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Comunicado – 6 de maio de 2014

O agradecimento do Movimento dos Focolares
por ocasião do falecimento de Dom Livio Maritano.

Faleceu hoje Dom Livio Maritano, bispo emérito da diocese de Acqui.
O relacionamento de Dom Livio com o Movimento dos Focolares tornou-se
particularmente profundo depois que ele conheceu Chiara Luce Badano, jovem que
participava do Focolare na sua diocese, e que sofria por causa de uma doença grave.
Ele a conheceu no último período da sua vida e ficou impressionado pelo luminoso
testemunho cristão daquela jovem, “pela profundidade espiritual, pela intensidade de amor a
Deus que lhe dava a força de viver aquela doença.”
Ao receber a notícia do falecimento de Dom Livio, Maria Voce exclamou: “Ele soube
colher na vida de Chiara Luce, a santidade cotidiana!”
Depois da morte de Chiara Luce, verificando o fascínio crescente que continuava a
irradiar, ele identificou na vida daquela jovem os sinais de uma dimensão de santidade
universal que tocava o coração de muitas pessoas, sobretudo dos jovens. E assim, em Chiara
Luce, ele colheu um modelo para oferecer-lhes como, mais tarde, Bento XVI sublinhou por
ocasião da beatificação dela. Em seguida, ele mesmo quis apresentar este testemunho em
muitos lugares, em toda a Itália onde era convidado a apresentá-lo.
Dom Livio encontrou Chiara Lubich várias vezes. A estima pela sua pessoa e pelo seu
carisma, que constatava encarnado com particular intensidade na vida da jovem Chiara Luce
Badano, fez com que ele mantivesse uma relação próxima com a fundadora dos Focolares.
“O Movimento dos Focolares conserva a lembrança de Dom Livio Maritano com gratidão
e reconhecimento”, disse ainda Maria Voce. “Unimo-nos, na oração, aos familiares, amigos, à
inteira Diocese de Acqui e à inteira Igreja.”
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