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Saudação em Cristo 

Sou Dom Jacinto Inacio Flach, bispo de Criciúma, Estado de Santa Catarina, 
Brasil. Sou bispo a 16 anos, dos quais dez deles dedicados a essa diocese e a seis 
acompanho as Equipes de Nossa Senhora como Conselheiro Espiritual de uma delas. 
Antes de participar ativamente, eu tinha um conhecimento mais geral das equipes. Hoje 
posso testemunhar que, com sua espiritualidade e pedagogia, elas salvam, animam e 
fortalecem tantas famílias que, a cada dia, são provadas e desafiadas na sua fidelidade e 
perseverança na convivência conjugal do Sagrado Matrimônio. Padre Caffarel, com 
certeza, profeticamente foi inspirado por Deus para iluminar os tempos dificeis que 
estavam por vir. 

Em julho de 2018 tive a graça de participar do Encontro Internacional da Equipes 
de Nossa Senhora, em Fátima, Portugal. Posso testemunhar que a fé, o amor e a esperança 
foram renovadas no meu coração de pastor, assim como acredito que aconteceu no 
coração dos demais participantes. Todas as reflexões eram muito bem preparadas. Pairava 
um clima orante sobre todos os atos. O tema central, a recordar, "o Pai amoroso que acolhe 
o filho pecador", inspirava as reflexões. A alma do padre Caffarel estava presente em 
todos os ambientes, nas reflexões, nas celebrações e nos testemunhos apresentados. Creio 
que a intercessão dele junto a Sagrada Família de Nazaré tenha sido muito preciosa. Padre 
Caffarel, no céu, certamente fez festa pelas maravilhas que estavam acontecendo em 
Fátima. Maravilhas que também continuam acontecendo em tantos corações que se 
amam, se acolhem e se perdoam. 

Hoje as instituições Família e Igreja Católica são as mais perseguidas no mundo, 
justamente aquelas criadas e amada por Deus. 

Louvo e agradeço a Deus pela vida e vocação do nosso querido Padre Caffarel 
que, pela ação do Espírito Santo, foi um instrumento de Deus para lançar a boa semente 
no jardim de Deus, hoje comprovado pelos frutos no mundo inteiro. 

Criciúma, le 20 janvier 2019 
 

 
 

 
+ Dom Jacinto Inacio Fach 

Bispo de Criciúma 


