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Carta aos correspondentes Junho de 2015 

 

 Como rezar 

 

com a oração pela canonização do Padre Caffarel? 
 
 

Toda a oração nos educa pelo seu conteúdo. Assim, a oração do Senhor, o Pai Nosso, é a oração 
que orienta, forma e abarca a oração de todos os cristãos e é o modelo de qualquer outra oração.  É o 
próprio Jesus que nos ensina a rezá-la.  Assim, à luz desta oração, a maior, todas as outras orações nos 
formam na nossa relação com Deus, na nossa fé. 

 
A oração para pedir a canonização do Pe. Caffarel educa-nos.  Se a meditarmos, palavra a 

palavra, recordamos a vida do Pe. Caffarel.  Sobretudo, somos orientados na nossa fé, na nossa 
confiança em Deus, no nosso desejo de fazer a vontade do Senhor, como o Pe. Caffarel quis ajudar-nos 
a fazer. 
 

Rezamos, pois, para que possamos seguir Cristo, por aqueles que vivem o sacramento do 
matrimónio e o sacramento da ordem, pelos que vivem a viuvez…  Rezamos para podermos progredir 
no caminho da oração, «para que todos descubram a alegria de seguir o Senhor».  Ao decorar esta 
oração, forma-se uma orientação do coração.  Familiarizamo-nos com o que o Pe. Caffarel tanto 
desejava:  que descubramos que «Deus nos ama», que, como ele, possamos fazer a experiência do 
encontro com o Senhor, que escutemos:  «Vem e segue-Me!».  Há tantas maneiras de seguir Cristo! 
 

Esta oração não é só “individual”.  Como qualquer oração, rezamos em união uns com os outros, 
na Igreja.  Assim, esta oração une os membros das Equipas de Nossa Senhora, as viúvas da Fraternidade 
Nossa Senhora da Ressurreição, os Intercessores…  Rezamos pelo dinamismo, pela fidelidade, pela 
alegria de todos os que estão ligados ao Pe. Caffarel.  Rezamos também para que possamos dar um 
testemunho forte e caloroso sobre o matrimónio e a oração.  Há tanta gente que espera a boa notícia do 
amor de Deus! 

 
Finalmente, nesta oração, pedimos graças e milagres pela beatificação do Pe. Caffarel.  A razão 

dos nossos pedidos é esta:  que Deus nos atenda pela mediação do seu servo para que a sua pessoa seja 
conhecida, para que a sua mensagem seja escutada no nosso mundo que tanta necessidade tem dela:  a 
boa notícia do matrimónio, a boa notícia da oração, da oração interior.  O Senhor ama-nos! 

 
 

Pe. Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
 


