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Este é o primeiro número da Newsletter que, a partir de agora, vos será enviada regularmente, tendo como conteúdo
o bilhete espiritual do Padre Paul-Dominique Marcovits, redactor da causa de canonização, e informações sobre as
actualidades da Associação.
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Caros amigos,
A seguir ao Colóquio sobre o Padre Henri Caffarel em Paris em Dezembro de 2017, bem como durante o
Encontro das Equipas de Nossa Senhora em Fátima em Julho de 2018, os correspondentes da Associação tiveram
encontros muito bons, e foi tocante ver o dinamismo de todos
O dinamismo! Era coisa que não faltava ao Padre Henri Caffarel e que
ele queria comunicar. Lembramos a sua apresentação do «Dever de se sentar»:
«Fazei uma peregrinação às fontes do vosso amor, reconsiderai o ideal que
tínheis quando iniciastes alegremente o vosso caminho em conjunto. Renovai o
vosso fervor. “É preciso acreditar no que se faz e fazê-lo entusiasticamente”.
Depois regressai ao presente…» (Jean Allemand, Henri Caffarel, um homem
cativado por Deus, Lucerna/Equipas de Nossa Senhora, 2007, p. 99).
A tarefa do correspondente é dedicar-se à promoção da causa de canonização do Padre Henri Caffarel, da
sua obra e do seu pensamento: tudo o que ele disse sobre o sacramento do matrimónio e sobre a oração silenciosa,
sobre a oração interior, é uma fonte de vida para os casais, para todos… e como isso é importante! É, pois, com
entusiasmo que trabalhamos em prol da causa do Padre Caffarel.
Permitam-me que sublinhe o grande trabalho que há a fazer. Em primeiro lugar, rezar, deixar-se habitar por
Deus como o Padre Caffarel fez e desejou que fizéssemos nós também. Aí está a fonte de tudo. E rezar a oração
pela canonização do Padre Caffarel. E ainda, é claro, ler e meditar o que ele escreveu.
A seguir, pôr-se à escutar dos milagres que o Senhor faz ou das graças que o
Senhor concede. Deus concede: desde o encontro de Fátima em Julho de 2018,
recebemos três testemunhos de cura ou de graça.
Que fazer ainda? Os correspondentes sabê-lo-ão melhor do que eu! Preparam
encontros, celebrações, publicam escritos, os colóquios… Os nossos encontros em Paris e
em Fátima mostraram o entusiasmo de todos.

Não há muitas fotografias do Padre Henri Caffarel. Numa delas, vemo-lo sentado no chão, agitando os
braços enquanto falava aos casais. O amor de Deus que habita o amor humano torna-o alegre.
Desejo-vos um bom e santo ano de 2019! Que o Padre Henri Caffarel nos ajude a crescer no nosso amor
ao Senhor: «Fiquei a saber que era amado e que amava», dizia ele a propósito da sua vocação. Que esta afirmação
se torne cada vez mais nossa.
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Redactor da causa do Padre Caffarel
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O Boletim dos Amigos do Padre Caffarel incluirá, a partir do número de Julho de
2019, a rubrica Actualidades, em que serão apresentadas acções que cada um de
vós terá realizado na sua supra-região ou região. Contamos convosco para nos
relatarem, em artigos breves, as realizações mais marcantes. Por outro lado, no
Site, na mesma rubrica já existente, Actualidades, serão publicados os PowerPoint
ou os vídeos que nos enviarem para tornar mais viva a actividade da Associação
nos quatro cantos do mundo. No próximo mês de Janeiro, também serão postos
em linhas os dois PowerPoint realizados pelos casais correspondentes do Líbano e
do Brasil que apresentam as iniciativas tomadas para dar a conhecer a
personalidade e o pensamento do Padre Caffarel e que foram apresentados na reunião dos correspondentes a 9 de
Dezembro de 2017.

Contamos ainda convosco, em ligação com os responsáveis da vossa
supra-região ou região, para garantir a difusão mais ampla possível das
Actas do colóquio de 2017 (publicadas em francês em 2018) através da sua
publicação na vossa língua, agradecendo que mantenham o secretariado da
Associação a par de todas as realizações neste sentido. A tradução nas
quatro línguas oficiais das Equipas já existe.

Confiamos nos vossos esforços neste sentido, bem como em todas as iniciativas que possam tomar para
alargar a comunicação sobre a Associação na vossa supra-região ou região.
Desde já agradecemos.

François Genillon
Secretário
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