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A eucaristia, fonte do amor 

Abateu-se sobre toda a terra uma pandemia.  Foi uma prova para todos nós.  Alguns amigos e familiares 

nossos morreram, alguns conheceram uma solidão terrível, houve casais que não puderam suportar viver juntos e 

separaram-se, enquanto outros reencontraram de forma mais profunda o seu amor primeiro.  Mesmo aqueles que 

não foram provados fisicamente foram obrigados a enfrentar a sério a vida, no sentido do futuro do mundo.  As 

consequências no trabalho, no emprego, na economia mundial são tremendas. 

« Outra provação: já não podíamos celebrar a missa com público.  Prova terrível não poder comungar.  

Quando, finalmente, as celebrações públicas puderam ser retomadas, que alívio tanto para os padres como para os 

fiéis!  Precisamos uns dos outros:  sem os padres não há eucaristia, sem os fiéis, que seria este sacramento que não é 

dado e que não é recebido?  Que pensar de tudo isto?  Escutemos o Padre Caffarel dizer-nos o essencial e então 

veremos as consequências. 

 «”Quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue fica a morar em 

mim e Eu nele.  Assim como o Pai que me enviou vive e Eu vivo pelo Pai, também 

quem de verdade me come viverá por mim” (João 6,57).  Quando lemos esta 

página extraordinária, como não pressentir a excepcional grandeza do 

matrimónio de dois cristãos?  Marido e mulher, vós que comeis a carne de 

Cristo, que bebeis o seu sangue, que viveis na vossa alma e no vosso corpo a 

vida de Cristo, que habitais nele, e Ele em vós, como não havíeis de vos amar um 

ao outro com um amor completamente diferente do dos outros homens, com 

um amor ressuscitado?  Podeis olhar-vos um ao outro, partilhar as vossas 

tristezas e alegrias, entregar-vos um ao outro com todo o vosso coração, com todo o vosso corpo, ajudar-vos 

mutuamente  ao longo  de todo o  caminho,  sem  sentir  que  viveis um grande mistério?»  («Mariage et 

Eucharistie», L’Anneau d’Or, n° 117-118, «Le mariage, route vers Dieu», Maio-Agosto 1964). 

O grande mistério é viver, pessoalmente e em casal, da vida de Cristo, do amor de Cristo.  A Eucaristia é a 

fonte do amor em todos e de maneira evidente do amor conjugal.  Cada um dos cônjuges é possuído pelo amor de 

Cristo e unido ao outro.  O casal permanece em Cristo.  O matrimónio é, de facto, um caminho para Deus, em que 

cada um e cada casal é alimentado, purificado, fortalecido e realizado pela Eucaristia. Impõe-se-nos 

então uma consequência essencial.  Certamente, a impossibilidade de comungar foi difícil em 

tempos de epidemia.  Mas a força da Eucaristia recebida antes deste tempo de provação não se 

extinguiu, não desapareceu, porque o Senhor vê a realidade da nossa vida.  Ele deu a sua graça.  E 

fez mais:  neste tempo de escassez do «pão de cada dia», o Senhor aprofundou o nosso coração, fez 

crescer o amor em nós, entre nós.  Estar confinado em casa pode ser difícil, mas também pode ser 

fonte de um amor maior.  Durante o tempo de confinamento, a ausência do Pão eucarístico pode 

ter suscitado secretamente no nosso coração uma grande fome. 

É o desejo de Deus que permite que a vida surja em nós e que nos impele a testemunhar junto de todos o 

amor de Deus. 

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p., Redactor da causa do Padre Caffarel 
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A Bíblia revela-nos como o tempo das crises é um tempo privilegiado por Deus para se dirigir ao seu povo através 
dos seus profetas. Não será isto também para cada um de nós, que atravessamos um grave período de crise sanitária 
e social, um forte incentivo para aprofundarmos os escritos do Padre Caffarel, esse profeta para o nosso tempo, 
para encontrarmos nos seus livros o ensinamento que Cristo veio transmitir-nos e a mensagem de amor que pode 
dar sentido à nossa vida? 

É por isso que gostaríamos de fazer hoje convosco o ponto da situação das obras da autoria de Henri Caffarel que 
foram publicadas na língua de cada uma das vossas supra-regiões.  Segue-se uma lista dos principais livros que ele 
escreveu; pedimos-vos, pois, que verifiquem metodicamente se foram publicados recentemente ou no passado na 
vossa própria língua: 

- Aux carrefours de l’amour (Naz encruzilhadas do amor), Feu Nouveau, 1980, Parole et Silence, 2001 
- Camille C. ou l’emprise de Dieu (Camilla C. possuida de Deus), Feu Nouveau, 1982 
- Cinq soirées sur la prière intérieure (Oração interior), Feu Nouveau, 1980, Parole et Silence, 2003 
- Lettres sur la prière, Feu Nouveau, 1960 
- Nouvelles lettres sur la prière, Feu Nouveau, 1975, Parole et Silence, 2006  
- L’oraison jalons sur la terre, Feu Nouveau, 1989, Parole et Silence, 2009 
- Prends chez toi, Marie ton épouse, Feu Nouveau, 1983, Parole et Silence, 2005  
- Présence à Dieu. Cent lettres sur la prière (Na presença de Deus. Cem cartas obre a oração), Feu Nouveau, 1967, 

Parole et Silence, 2000 
- Propos sur l’amour et la grâce, Feu Nouveau, 1954 

Contamos convosco para nos enviarem os resultados das vossas pesquisas, a partir desta lista. 

Em função dos resultados que tiverem alcançado, não será demais recomendar-vos a implementação dos meios 
necessários para assegurar uma reedição de cada obra que se tenha esgotado.   A este respeito, estamos, 
naturalmente, à vossa inteira disposição para vos dar qualquer ajuda ou conselho de que possam necessitar para 
alcançar este objectivo.  Caber-vos-á então apenas, em ligação com o vosso casal supra-regional, propor a todos os 
casais da vossa supra-região que aproveitem esta oportunidade que lhes é dada para descobrir ou redescobrir o 
pensamento do Padre Caffarel. 

Esperando que através desta nova difusão possamos contribuir para um maior conhecimento da sua obra de 
evangelização da vida conjugal, é com total dedicação que expressamos os nossos agradecimentos pela vossa 
preciosa colaboração. 

                                                                                                                                         François Genillon                 
          Secretário dos Amigos do Padre Caffare
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