LES AMIS DU PÈRE CAFFAREL
Association loi 1901 pour la promotion de la cause de Canonisation du Père Henri Caffarel

Carta aos correspondentes Janeiro 2016

Caros amigos,
Como se lembrarão, o Inquérito diocesano foi levado para Roma a 10 de Novembro de 2014.
Este Inquérito foi examinado pela Congregação Romana para a Causa dos Santos, para verificar que
tudo está de acordo com as leis da Igreja. Este processo leva certamente tempo porque – felizmente – há
outras causas a verificar: não faltam santos à Igreja.
A 9 de Novembro último, no decurso da Assembleia Geral da Congregação, o Prefeito da
mesma, o cardeal Angelo Amato, assinou o decreto de validade do Inquérito parisiense. Isto é
importante. Significa que o trabalho foi feito de forma correcta em Paris e que não há necessidade de
recomeçar uma ou outra investigação. Este decreto encerra o trabalho parisiense e abre a segunda parte
do trabalho, sob a orientação da Congregação em Roma. Trata-se agora de redigir a Positio: mostrar as
virtudes do Padre Caffarel, mostrar a santidade da sua vida, a partir desse Inquérito parisiense.
Permitam-me agora que chame a vossa atenção para dois pontos e que insista:
1. Devemos pedir ao Padre Caffarel que interceda por nós, implorar com convicção,
insistência, determinação… Deus gosta que lhe apresentemos súplicas com fé. Não hesitem
em nos enviar o relatório das graças, curas, milagres, que o Senhor faz através do seu servo
Henri Caffarel. Todos os testemunhos são necessários: com efeito, é num clima de fé, de
pedidos confiantes, que o Senhor há-de fazer o milagre que mostre a santidade do seu
servo… e que mostre a importância da sua obra: explicitar a beleza do sacramento do
matrimónio.
2. Pedimos-vos ainda que solicitem adesões à Associação “Les Amis du Père Caffarel”. A
importância desta solicitação é tripla: O número de aderentes mostra que somos muitos a
acreditar na santidade do Padre Caffarel e também, sobretudo, a acreditar na santidade do
matrimónio… A adesão é também um suporte financeiro para o trabalho que há a fazer. É
normal. Finalmente, a nossa adesão permite receber notícias da causa e resumos do
pensamento do Padre Caffarel.
Caros amigos, neste Jubileu da Misericórdia, demos graças a Deus pelo Padre Caffarel, que tem
ajudado tantos de nós a permanecer fiéis ao sacramento recebido, o do matrimónio e o da ordem.
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.

49, rue de la Glacière - (7e étage) - F 75013 PARIS
Tél. : + 33 1 43 31 96 21
Courriel : associationassociation-amis@henriamis@henri-caffarel.org
Site Internet : www.henri-caffarel.org

