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Carta aos Correspondentes Maio 2018 

 
 
 
Caros amigos, 

 
Todos guardamos uma bela recordação do último colóquio sobre o Padre Henri Caffarel, que se 

realizou no Collège des Bernardins em Paris a 8 e 9 de Dezembro último. 
Este colóquio foi rico de muitas maneiras, tanto no conteúdo como na forma que o vivemos,  

Foi particularmente importante graças à variedade das intervenções:  equipistas da maioria dos países 
em que as Equipas estão presentes mostraram a universalidade da mensagem do Padre Caffarel, bem 
como a grande irradiação da sua pessoa.  Foi para todos nós uma renovação do nosso olhar sobre o 
nosso fundador. 

Não perdemos de vista o objectivo deste colóquio como tudo o que fazemos em torno da pessoa 
e da obra do Padre Caffarel:  mostrar a actualidade e a fecundidade do seu pensamento sobre o 
sacramento do matrimónio, sobre a viuvez e também sobre a oração interior.  É nossa responsabilidade 
partilhar essa luz que recebemos com quem procura amar e rezar.  Temos uma missão a desempenhar 
junto daqueles que procuram amar e rezar. 

Permitam-me que vos recorde que no sítio «Les Amis du Père Caffarel» podem ver todos os 
documentos do colóquio:  vídeos das intervenções e das mesas redondas, textos das conferências…  São 
de grande utilidade para apresentar a pessoa e o pensamento do Padre Caffarel em reuniões de sector, de 
região…  Cada um saberá adaptá-los às várias expectativas das vossas assembleias.  Os clips ilustraram 
bem a universalidade do pensamento do Padre Caffarel. 

Guardamos também uma boa lembrança da reunião dos correspondentes que se seguiu ao 
colóquio.  Verificámos a diversidade das nossas acções.  Devemos, de facto, continuar a mostrar muita 
imaginação para promover a pessoa e o pensamento do Padre Caffarel.  Temos de renovar o nosso 
conhecimento do nosso fundador a partir dos novos elementos apresentados no colóquio.  Cada um 
saberá organizar as reuniões necessárias. 

Uma vez mais, obrigado pelo que fazem!  Uma canonização é sempre impulsionada pelo desejo 
de um povo que acredita que o Servo de Deus (para nós, o Padre Caffarel) pode levar muita gente a 
Deus.  É este o nosso desejo profundo:  dar a conhecer a boa nova do matrimónio e a importância da 
oração interior, 

 
Que o Senhor vos abençoe a todos! 
 
 

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
Redactor da causa de canonização do Padre Henri Caffarel 


