
Equipes de NossaSenhora e seu fundador:

HenriCaffarel-
Um Profeta do século XX
Sob este título, Altimira de Sampaio Pinto
Saraiva (que foi membro da Equipe 03
do Setor B da Região São Paulo Capital)
apresentou em 2001 uma dissertação
como exigência parcial para a obtenção
do título de Mestre em Teologia Moral
da Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa
Senhora da Assunção em São Paulo. O
trabalho, que teve como objetivo focar

o pensamento teológico do Padre Henri Caffarel, começou com uma
breve análise dos momentos da Igreja desde o papa Leão XIII, quando
se verificou uma abertura gradual para os leigos. Esta abertura teve seu
reconhecimento mais formal no Concílio Vaticano 11.

Foi no século XX também que nasceram e se fortaleceram vários
Movimentos que tinham os leigos como seus principais agentes. E foi -
num mundo carente de espiritualidade que nasceu então o Movimento
das ENS, fundado pelo Padre Henri Caffarel e mais quatro casais e
cuja grande novidade era o reconhecimento da importância de uma
espiritualidade conjugal.

O Cardeal Lustinger, Arcebispo de Paris, chamou o Padre Caffarel em
1996, na ocasião da missa de sétimo dia, celebrada em intenção dele,
de "profeta do século XX". Usou este título, pois duas preocupações
orientaram os trabalhos de Padre Caffarel ao longo de sua vida:
a preocupação com a vida do casal, com a vida da família e com o
amor humano e a preocupação com o amor de Deus e com a oração.
Estas duas preocupações formam uma única intuição que é a busca
da Santidade. Tal busca serve tanto para os casais das ENS como para
pessoas dedicadas à oração.

O primeiro capítulo da dissertação apresenta uma contextualização .
histórica e biográfica de Henri Caffarel, que viveu toda sua vida no século
XX, século marcado por grandes acontecimentos, dos quais participou
intensamente, vivendo duas grandes guerras mundiais, participando
ativamente do Concílio Vaticano II e sendo ardoroso defensor dos
Sacramentos e da Moral Sacramentária.
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No segundo capítulo, são analisados dez editoriais, dez cartas e seis
crônicas. Seu estilo varia segundo a finalidade do texto. Quando escreve
um editorial, que tem finalidade catequética e formativa, usa linguagem
referencial e é, muitas vezes, severo e exigente. Quando escreve cartas, usa
linguagem coloquial, a função emotiva se faz presente e a finalidade é ser
um Conselheiro Espiritual muito amigo. Sua capacidade literária de escritor
e poeta aflora livremente quando escreve as crônicas e algumas orações.

O terceiro capítulo analisa três documentos de fundamental importância
para o Movimento das ENS. A Ecclesia, documento cuja palavra chave é
seu próprio título e vê a Igreja sob três enfoques (História, Mística e Mistério
da Ecclesia). Essedocumento é um verdadeiro tratado de Eclesiologia feito
para leigos casados. O Discurso de Chantilly, proferido para a preparação
dos 40 anos do Movimento, é uma análise da evolução do Movimento ao
longo deste tempo, tomando por base o carisma fundador. O Testamento
Espiritual é uma conferência que aborda pontos essenciais para a vida das
ENS, propondo seis temas que devem ser objeto de reflexão profunda.

O quarto capítulo discute o texto "O mais alto serviço" escrito por Padre
Caffarel. Essetexto propõe uma maneira de estudar as diferentes etapas
da vida de Maria, mostrando que cada uma delas revela uma lei essencial
do crescimento espiritual da vida cristã e do Povo de Deus. Nesse capítulo,
será corrigida a designação Mariana atribuída ao Movimento das ENS,
pois esse na verdade é um Movimento Cristocêntrico colocado sob a
proteção de Maria, nossa Mãe e Mestra.

O quinto e último capítulo mostra a grande influência do Apóstolo Paulo
na vida e na obra do Padre Caffarel. Este capítulo não fazia parte do
plano inicial deste trabalho, porém, ao longo dos estudos, a presença da
teologia paulina foi se fazendo notar. Seguindo os imperativos Paulinos
que tinham função educativa, Padre Caffarel ensinou, educou e formou
casais por meio de editoriais e documentos.

Em todos os capítulos há o desejo de mostrar
que para Padre Caffarel a santificação do
casal pelo Sacramento do Matrimônio,
sendo _ocarisma fundador das ENS, é algo
possível e vale a pena.
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