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Com essa propositura pretendemos homenagear o padre MAURILIO MARITANO, filho
de Domenico Maritano e Caterina Bessone Maritano.

Padre Maurilio Maritano: o missionário que ouviu os clamores do povo. Nascido em 19
de abril de 1931, na pequena cidade de Cumiana, região de Piemonte, na Itália, recebeu o
nome de Maurilio Tarcisio Maritano. Após alguns anos de seminário, foi ordenado padre em 21
de junho de 1958, na Catedral de Milão. No dia seguinte (22), já em sua cidade natal, celebrou
a primeira missa. Pertencente ao grupo de sacerdotes do PIME (Pontifício Instituto da Missões
Exteriores), queria levar a mensagem do Reino de Deus a outros países.

Padre Maurilio Maritano chegou em São Paulo do dia 26 de novembro de 1969, em
plena ditatura militar e numa época em que a Igreja Católica era fortemente influenciada pela
Teologia  da  Libertação.  Passou seu  primeiro  mês na  Vila  Missionária  -  região  da  Cidade
Ademar - e, posteriormente, foi designado para as cidades de Assis, no interior de São Paulo, e
Porecatu, no Paraná.

No primeiro semestre de 1973, retornou à região da Cidade Ademar, para assumir a
Paróquia Santa Rita de Cássia, na Vila Joaniza. Criou várias comunidades, entre as quais São
Jorge, Barnsley (vulgarmente conhecida como Brasley), São João e Dom Oscar Romero. E
sempre estimulou a participação de seus integrantes na luta por direitos básicos, como saúde,
transporte, moradia e educação infantil.

Sua caminhada entre os moradores da região pode ser simbolizada por uma de suas
frases: "O meu sonho é ser a utopia de Deus se realizar.
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