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Association loi 1901 pour la promotion de la cause de Canonisation du Père Henri Caffarel

Carta aos correspondentes : Junho de 2013
Caros amigos:
Não se tem sucesso nem no amor nem nos negócios, sem
envolver a alma

. É ao nível do ser interior que a

comunicação e a comunhão se devem fazer. E não é tão
fácil, assim. É preciso que cada um procure lealmente,
descubra e aceite a sua própria verdade e também a do
outro... Mas o ser humano não consegue ver a sua própria
verdade se não for à luz do amor de Deus. (Henri
Caffarel. “Amour qui es-tu?” Editions du Feu Nouveau,
Paris 1971, p.89)
« Ser feliz no casamento » Ouvimos muitas vezes esta expressão na boca de jovens casais
que começam a vida cheios de amor no coração mas também conscientes de que esse ímpeto
jovem deve ser acompanhado. Passados anos e depois de dias bons, mas também de dias
difíceis, vemos que a rocha era realmente a base da nossa vida. Para alguns o Padre Caffarel
teve um papel extremamente importante, quer pelo seu prodigioso método das ENS, quer
pelos seus magníficos ensinamentos sobre a oração.
O postulador pede-vos então, a vocês amigos do Padre Caffarel que recebeis esta carta,
que

enviem , se tiverem possibilidade, um testemunho sobre o que representou o Padre

Caffarel na vossa vida, na vossa vida de casal.
Assim poderei juntar esses testemunhos ao dossier que será enviado para Roma, para
avanço da causa da canonização, sendo a beatificação a primeira etapa, como bem sabeis.
Como avança a causa? Estamos a acabar a primeira fase na diocese de Paris. Há ainda
trabalho a fazer pelos historiadores. Em seguida enviaremos todo o dossier para Roma, para a
segunda fase, da qual vos falaremos em tempo devido.
Que o Padre Caffarel nos dê a todos um grande zêlo no testemunho da grandeza do
sacramento do matrimónio e na descoberta da alegria da oração.
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