
Os últimos unos de Padre Caffatel
Numa palestra a
um grupo de Ca-
saisResponsáveis
de Setor reunidos
em Paris, dia 25
de março de 1973,
Padre Caffarel, en-

tão com 70 anos de
idade e 35 de Movimen-

to, anuncia que tinha che-
gado a hora de passar o bastão a ou-
tras mãos. Naquele ano, PadreCaffarel
retira-se do Movimento das Equipesde
NossaSenhorae de sua animação.
Alguns anos mais tarde, deixou defini-
tivamente Paris indo para Troussures,
cidade próxima a 80 km, onde se insta-
lou naCasadeOração. Lá,volta asecon-
centrar naquilo que sempre fez e priori-
zou: orar e ensinar a orar. PadreCaffarel
ambiciona fazer do local um Centro
Internacional de Oração, de pesquisa
e de aprendizagem da oração interior.
Os meios utilizados foram: uma revista
(os Cahiers sur f'Oraison), um Curso de
Oração por Correspondênciae as Sema-
nase Finsde Semana de Oração.
Apesar das intensas atividades e da
idade avançando, Padre Caffarel ain-
da cogita escrever novos livros e uma
nova coletânea das "Cartas sobre a
Oração". Um dos livros em elabora-
ção teria como título Mística Natural e
Mística Sobrenatural e seria uma anto-
logia de 150 textos de homens e mu-
lheres, célebres ou anônimos, sábios do
Oriente ou místicos cristãos. Porém, ne-
nhum livro será concluído. As exigên-
cias dele continuavam muito desmedi-
das, ao mesmo tempo em que diminuía
a sua capacidade de concentração.
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Graves problemas de saúde o obrigam
a duas internações em 1996 na cida-
de de Beauvais, onde acaba morrendo
no dia 18 de setembro daquele ano. É
sepultado no pequeno cemitério pró-
ximo à Casa de Oração. Por vontade
expressa dele para que se mantivesse
discrição sobre os últimos momentos
dele e a sua sepultura, os muitos ami-
gos e discípulos só ficaram sabendo do
seu falecimento pela imprensa no dia
20 de setembro.
"Deus chamou a Si, no dia 18 de se-
tembro de 1996, o Padre Henri Caffa-
reI. A missa de exéquias foi celebrada
na mais estrita intimidade, por parte
de Mons. Thomazeau, Bispo de Beau-
vais Noyon e Senlis, e da comunidade
de oração de Troussures."
No dia 27 de setembro de 1996, as
Equipes de Nossa Senhora rendem ho-
menagem numa missa celebrada pelo
Cardeal Lustiger na Igreja da Madelei-
ne em Paris, ocasião em que o Padre
Caffarel foi chamado e lembrado de
"profeta do século vinte", denomina-
ção que o segue até hoje.
(dados extraídos do livro Henri Caffaref, um Homem
Arrebatado por Deus, de Jean Allemand, pág.
161-204)
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