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Objectivo:  um milagre 

Uma boa notícia!  Uma nova etapa. 

A boa notícia:  em Paris, a 23 de Junho, festa de São João Baptista, na presença do postulador romano, o 
Padre Paleri, foi concluída a redacção da causa do Padre Caffarel.  Marie-Christine Genillon e eu próprio 
terminámos um longo texto de 790 páginas — a Positio — que apresenta a vida, o pensamento, as virtudes 
e a reputação de santidade do Padre Caffarel.  Foi um grande trabalho que mostra quanto, de uma forma 
ao mesmo tempo discreta e poderosa, o Padre Caffarel levou a muita gente a alegria de seguir o Senhor no 
caminho do matrimónio. 

No dia seguinte, o Padre Paleri, de regresso a Roma, entregou a Positio ao Dicastério para as Causas dos 
Santos.  Foi, pois, no dia 24 de Junho, na festa, este ano, do Sagrado Coração de Jesus.  Foi na bela luz do 
Precursor e na do amor do Senhor por todos que terminou uma etapa. 

Uma nova etapa começa agora.  Consta de duas partes.  Em primeiro lugar, a Positio vai ser examinada por 
uma comissão de teólogos-consultores e por uma comissão de cardeais que darão a sua opinião ao Papa, 
que poderá então declarar o Padre Caffarel “Venerável”, o que significa que ele terá praticado as virtudes 
de forma heróica.  Podemos pensar numa espera de cerca de três anos.  Rezemos para que o Santo Padre 
declare Henri Caffarel “Venerável” 

Impõe-se agora a todos nós outro objectivo fundamental:  pedir ao Senhor que 
faça um milagre através da intercessão do Padre Caffarel.  Peçamos, peçamos, 
insistamos incessantemente!  Porquê?  Para que o Senhor possa mostrar a 
todos que o Padre Caffarel é realmente um apóstolo do matrimónio e um 
mestre de oração.  A beatificação permitirá que muita gente receba e descubra 
a sua mensagem.  A causa do Padre Caffarel é a causa do matrimónio e do 
amor do Senhor!  É com este objectivo apostólico que desejamos a beatificação 
do Padre Caffarel. 

Um milagre é uma cura física, instantânea e definitiva que não pode ser 
explicada pela ciência. 

Peçamos um milagre!  Mas não limitemos os nossos pedidos:  com os santos — 
como com o Senhor — podemos falar de tudo!  Daquilo de que precisamos material e espiritualmente, dos 
nossos familiares e amigos, do futuro do mundo!  Os santos interessam-se por tudo o que nos diz respeito; 
o Padre Caffarel interessava-se por tudo o que dizia respeito à vida daqueles com quem se cruzava, porque 
Deus está presente nas nossas vidas tal como elas são. 

Um milagre permitirá a beatificação do Padre Caffarel, e um segundo, a sua canonização. 

Abre-se diante de nós um futuro brilhante. 

 
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
Redactor da causa do Padre Henri Caffarel 
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100 anos do encontro com Cristo 
Padre Henri Caffarel, Março 1923 

 
Numa entrevista à revista Panorama Aujourd’hui em 1978, o Padre Caffarel descreveu o seu 

“encontro com o Senhor” em Março de 1923.  Contou-o ou evocou-o mais ou menos longa e 
explicitamente cinco vezes:  nesta entrevista à revista Panorama Aujourd’hui, em duas outras entrevistas 
— Radioscopie em 1973 (áudio) e Radio Canada em 1980 (vídeo) — e em duas conferências às Equipas de 
Nossa Senhora, em 1973 e em 1987. 
 

Este acontecimento é frequentemente chamado “a vocação do Padre Caffarel”:  a partir daquele 
dia, pôs-se ao serviço de Cristo.  Já só tem um anseio: “eu próprio progredir nesta intimidade com Cristo”, 

e já só tem um desejo para os outros: que também eles façam a experiência “deste 
encontro com Cristo vivo”.  Recebeu um chamamento, um chamamento para amar 
a Deus e para ajudar os outros a “fazerem a experiência de Deus”. 

 
Para os responsáveis das SR e das RR e para os correspondentes dos Amigos 

do Padre Caffarel que desejarem assinalar este aniversário do “encontro com 
Cristo” de Março de 1923, Marie-Christine reuniu os textos escritos destes cinco 
relatos do Padre Caffarel e as gravações de três deles (Radioscopie (1973), Radio 
Canada (1980) e a Conferência de Chantilly (1987).  Os textos, traduzidos nas 
quatro línguas, são enviados com esta Newsletter aos correspondentes dos Amigos 
do Padre Caffarel e aos responsáveis das SR e das RR.  As gravações podem ser 
solicitadas a Marie-Christine, através da Associação dos Amigos do Pa 

 
Para este evento, pode utilizar-se o vídeo sobre o Padre Caffarel, que se encontra no site dos 

Amigos do Padre Caffarel, bem como outros elementos (textos, orações, gravações) da Novena do 25º 
aniversário da morte do Padre Caffarel, disponíveis nas cinco línguas no site da ERI e no site dos Amigos do 
Padre Caffarel. 
 

Recomendação do Tesoureiro para a lista dos associados das SR e RR 
        

É importante que a associação saiba, graças à você, o número et o nome de membros da associação cada 
SR ou RR. Portanto, seria desejável que você solicite que cada membro, ao efectuar um pagamento por 
PAYPAL, nomeadamente em nome de vários membros, informe o correspondente da sua SR ou RR da sua 
identidade e, sobre tudo, da de cada membro  por quem efectua esse pagamento, bem como do montante 
do pagamento individual efectuado. 
 

Marie-Christine et François Genillon 
 

49, rue de la Glacière - (7eétage) 

  F 75013 PARIS 

Tél. : + 33 1 43 31 96 21 - Courriel : association-amis@henri-caffarel.org 


