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Caros amigos, 

Quando leio os escritos do Padre Caffarel, sinto-me tocado:  estou na presença de Deus.  O seu servo Henri Caffarel 
ilumina a minha capacidade de amar, ensina-me, e é bem verdade, que «padres e casais são chamados a viver a vocação do amor», 
como se diz na oração para pedir a Deus a sua canonização.  Citemos apenas algumas palavras. 

«Só Deus pode satisfazer a fome de absoluto que trabalha o coração do homem, as criaturas são incapazes de o fazer»1.  
E o Padre Caffarel mostra que o amor do homem pela mulher e que o amor da mulher pelo homem são caminhos para receber o 
amor de Deus que preenche e que permite que os esposos se amem.  É esta a riqueza inesgotável do sacramento do matrimónio. 

«O amor não conhece fronteiras:  gostaria de gritar a sua alegria a todo o Universo, partilhá-la com todas as almas 
vivas:  do casal conjugal irradia para os filhos; partindo da família, aquece quem dela se aproxima; do coração dos que trabalham, 
passa invisivelmente para a obra que criam e para os companheiros que encontram»2.  Missão do casal!  Eis concretamente o 
apostolado daqueles cujo amor é habitado pelo amor de Deus:  o amor irradia. 

«Sem dúvida, as razões para o fracasso são próprias de cada casal desunido.  […] Mas não haverá uma causa mais 
profunda?  […] Os dois escolhos contra os quais embatem os casais a quem à partida não faltou o amor são […] o hábito que 
afrouxa o desejo e a intimidade quotidiana que dissipa o mistério; porque o amor vive de desejo e de mistério.  […] Se o desejo é 
apetite da alma tanto ou mais do que da carne, se tende a descobrir no ser amado, para além da carne, esse mistério inesgotável 
que é uma alma criada à imagem de Deus, então, sim, o desejo é para o amor factor de perenidade, de progresso, de plenitude»3. 

Deus no coração do casal, a missão do casal, a fidelidade do casal…  Quanta riqueza nos escritos do Padre Henri Caffarel!  
Poderia ter-vos apresentado outras citações sobre outros tópicos.  Dou-vos estas simplesmente para vos animar a dar a conhecer os 
ensinamentos do nosso fundador sobre o matrimónio cristão.  Nada substitui a leitura directa dos seus escritos:  ouvimo-lo falar ao 
coração.  Por favor, animem os equipistas a «ler Caffarel». 

É sempre uma grande alegria ver a actualidade do pensamento do Padre Henri Caffarel.  Ele fala do essencial, do que 
constitui o núcleo do amor de Deus e do amor dos homens.  Por favor difundam amplamente o pensamento de alguém que ainda 
tem tanto a dizer-nos.  O objectivo da canonização é ajudar o povo cristão a descobrir ainda mais a grandeza do sacramento do 
matrimónio e a vivê-la. 

 
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.  

Redactor da causa do Padre Henri Caffarel 

 
                                                           
1HENRI CAFFAREL, Amour qui es-tu?, Paris, Éditions du Feu Nouveau, 1966,  p. 141. 
2HENRI CAFFAREL, L’Anneau d’Or, n° 27-28, Paris, 1949. 
3HENRI CAFFAREL, Amour qui es-tu?, pp. 55-56. 
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Caros amigos, 

Como compreender a mensagem da Igreja sobre o sacramento 
do matrimónio, sobre a sexualidade e a fecundidade, sobre a 
acção pastoral do casal, sobre a moral como exigência de amor?  
Quais são, sobre estes assuntos, os contributos fundamentais 
do Padre Henri Caffarel?  Partindo da realidade do matrimónio, 
tal como este é vivido hoje, foi constituída uma equipa 
composta por antigos responsáveis da Equipa Responsável 
Internacional das Equipas de Nossa Senhora, em ligação com o 
«Os Amigos do Padre Caffarel» – o «Atelier Mariage» – para 
realizar um trabalho de observação, de pesquisa e de reflexão.  
A obra que contém as suas conclusões mostra quanto o Padre 
Henri Caffarel renovou o pensamento da Igreja sobre o casal e 
o matrimónio.  Esta obra foi publicada em língua francesa com 
o título L’amour conjugal, chemin vers Dieu selon la pensée du 
père Henri Caffarel, e a sua publicação em língua italiana está 
prevista para breve.  Para as outras línguas, deixa-se à iniciativa 
dos autores a sua tradução e edição.

 

No âmbito da vossa acção, a nossa associação gostaria que pusessem em prática os meios necessários para 
a tradução e edição ou reedição dos vários livros do Padre Henri Caffarel na língua da vossa supra-região a 
fim de contribuir cada vez mais para a difusão dos seus ensinamentos e do seu pensamento junto dos 
equipistas e também fora das Equipas de Nossa Senhora; sobre este assunto, o secretariado da nossa 
associação está à vossa disposição para vos facultar a bibliografia completa do Padre Henri Caffarel, bem 
como a lista das obras já traduzidas e publicadas na vossa língua. 

 

Não pomos em dúvida os vossos esforços neste sentido nem todas as iniciativas que poderão tomar 
na vossa supra-região ou região ligada à ERI para conseguir este objectivo. 

Com os nossos antecipados agradecimentos pelo vosso precioso contributo em favor da nossa 
associação, 

                                                   
                                                          François Genillon 
                                                                       Secretário   
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