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Caros amigos,
«Não se acende a candeia para a colocar debaixo do alqueire, mas sim em cima do candelabro, e assim
alumia a todos os que estão em casa» (Mateus 5,15)
As luzes que o Senhor acende são, entre outras, as pessoas que irradiam o seu amor, a sua misericórdia, a
sua paz. O Padre Henri Caffarel é uma dessas luzes, uma testemunha do amor de Deus por todos, um
apóstolo do matrimónio e da oração interior.
Esta luz é-nos confiada hoje. Se seguirmos a imagem do
Senhor, pode dizer-se que agora é a nós que compete
pôr «no candelabro» – um pouco em todo o mundo –
essa luz do Senhor, o Servo de Deus que é o Padre Henri
Caffarel, é a nós que compete dá-lo a conhecer em toda
a parte. É esta a nossa missão.
A mensagem do Padre Caffarel é para todos, qualquer
que seja a sua vida, a sua idade, o seu país. Hoje parecenos cada vez mais urgente dar a conhecer o Padre
Caffarel aos casais jovens. É comovente ver que os
primeiros casais que começaram a reflectir no
sacramento do matrimónio com o Padre Caffarel ficaram entusiasmados com a beleza desse amor que Deus
dá ao casal. A força deste sacramento, essa presença de Deus no centro da vida de um homem e de uma
mulher, ultrapassava tudo o que eles podiam imaginar. Se todos nós pudéssemos descobrir com admiração
a verdade e o esplendor da missão que Deus nos dá!
Temos, pois, o dever de conhecer melhor o que o Padre Henri Caffarel nos ensina sobre o matrimónio e a
oração interior para o darmos a conhecer: os casais jovens receberão então um alimento mais são e mais
forte. Também os padres nem sempre têm consciência da fecundidade do seu ministério.
Assim, a questão é: que fazemos nós pelos casais jovens? Em alguns países, esta pergunta pode ser
culpabilizante… A secularização é tão forte! Como chegar àqueles que já estão tão ocupados com o trabalho,
os filhos? Não há resposta pronta. Mas há o ponto de partida: um forte desejo de dar aos jovens o bom
alimento que vem de Deus, esse amor que vem de Deus, que o seu Servo Henri Caffarel tanto pregou.
Quando esse desejo existe, abrem-se gradualmente caminhos.
Os ecos dados por todos vós, correspondentes dos Amigos do Padre Caffarel, os ecos das vossas actividades
mostram que há muito trabalho a fazer e que é revigorante fazê-lo. Podemos encorajar-nos mutuamente
para que a luz de Deus posta no coração do Padre Caffarel seja cada vez mais admirada por todos, sobretudo
pelos casais jovens que procuram «fazer do seu casamento um sucesso».
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Redactor da causa do Padre Caffarel
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Caros amigos,
Neste início de ano, é conveniente lembrar a importância para o progresso da causa de canonização
do Padre Henri Caffarel de todos os testemunhos de graças recebidas de que tenham sido informados,
directa ou indirectamente, na vossa supra-região.
Assim, contamos convosco para nos transmitirem todas as
informações ou documentos recolhidos ou recebidos a este respeito!
Por outro lado, no âmbito do vosso trabalho de comunicação e
difusão do pensamento e da obra do Padre Henri Caffarel, é muito
importante que nos enviem pontualmente o relatório de todas as vossas
iniciativas e acções realizadas com esta finalidade, de forma a que
possam constituir exemplos ou até mesmo referências em que outros
correspondentes se possam eventualmente inspirar. Poderemos, assim,
inseri-las no site do Amigos do Padre Caffarel ou publicá-las no Boletim
dos Amigos do Padre Caffarel.
Fazendo eco do que vos diz o Padre Paul-Dominique Marcovits no verso desta, talvez já tenham
recebido testemunhos de casais jovens. Tantos testemunhos preciosos para a causa de canonização quantos
nos possam enviar.
Sabemos que podemos contar convosco e não temos dúvida de que não se pouparam a esforços
neste sentido para implementar todos os meios disponíveis ao serviço da vossa missão.
Agradecemos antecipadamente o vosso precioso contributo em favor da nossa Associação.
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