
Já sabemos muita coisa sobre o Padre Caffarel. Assim, o conhecemos
como um homem discreto, mas também bastante exigente e ao mesmo
tempo apaixonado pelas suas muitas descobertas no campo das virtudes
cristãs. Estascaracterísticas nos perseguem como um exemplo marcante
para nossas próprias vidas de equipista e para o Movimento. Olhando para
as mensagens deixadas por ele, avistamos um grande leque de assuntos e
temas que sobressaem e chamam a atenção: oração, leigos, matrimônio,
viúvos e pessoas sós, encontro com Cristo, formação permanente, etc.

A riqueza de sua mensagem é tão grande que podemos e devemos
explorar e aprofundar cada tema tratado ainda muito mais! Com esta
finalidade, a Super-Região Brasil tomou a iniciativa de buscar um melhor
conhecimento e maior divulgação do Padre Caffarel.

No campo do conhecimento, será buscado o aprofundamento do seu
pensamento teológico e de sua mensagem através do apoio à realização
de teses de mestrado e de doutorado para o que serão formuladas e
divulgadas claras regras de habilitação. Com a mesma finalidade serão feitas
a tradução e a edição de livros sobre Padre Caffarel ainda inéditos no Brasil.
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Quanto à divulgação do Padre Caffarel, haverá entre as propostas
imediatas a organização de um colóquio ou congresso no Brasil dedicado
exclusivamente aos temas específicos e às ideias do nosso Fundador com
a participação de pessoas renomadas e com a consequente compilação
das apresentações em um livro.

Para a realização destes objetivos no campo do conhecimento e da
divulgação do Padre Caffarel, a Super-Região Brasil busca os recursos
necessários através do lançamento do "Boleto Padre Caffarel". Quais
são as características deste novo instrumento?

• Como será: por equipe

• Quanto: R$ 60,00
• Quando: no mês de dezembro

Seguir-se-á a mesma dinâmica das contribuições habituais, ou seja,
cada CRS receberá e repassará, a tempo, os boletos de cada equipe para
as devidas contribuições.

Obs.:
Os procedimentos de apoio para a Causa de Canonização continuam

inalterados e estão fora do âmbito da iniciativa acima. Os seus recursos
são repassados integralmente, a cada ano, para a Associação "Os Amigos
do Padre Caffare/", sediada em Paris, e exclusivamente destinados para o
financiamento da causa.

Assim, a proposta deste boleto os convida
a darem um passo além: conhecer mais e
partilhar a riqueza que nos foi dada na pessoa
do Padre Caffarel!

Afra e Beta
CR Padre Caffarel na Brasil
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