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GRUPO NOSSA SENHORA DOS LARES
Paris, 25 de Dezembro de 1945
na Festa da Natividade do Senhor
Queridos Amigos,
Eis um novo ano. Que seja bom para a vossa família. Rezo por vós. Que na vossa família Deus seja o
primeiro a ser procurado, o primeiro a ser amado, o primeiro a ser servido… Amai-vos: quando a caridade cresce
na vossa família, ela cresce na Igreja, da qual ela é a célula viva. Amai-vos: Ubi caritas et amor Deus ibi est. Sede
felizes: o Senhor espera este louvor e os que vos rodeiam, este testemunho. Fazei reparação pelas inúmeras
famílias em que o amor se extingue e que fecham as portas a Cristo. Rezai pelas viúvas cujo sacrifício é uma fonte
de vida para a vossa família. Ajudai-me.
Que Nossa Senhora seja na vossa família uma Mãe honrada e acarinhada.
Henri CAFFAREL
É uma alegria apresentar-vos os nossos votos para 2021 com as palavras dos
próprios votos do Padre Henri Caffarel para… 1945. A guerra mundial acaba de
terminar. A nossa pandemia, com as suas grandes tragédias em todos os
continentes, ainda não terminou. Em 1945, o futuro era incerto, hoje também o é.
Nestes votos de 1945, não é feita qualquer menção aos dramas do mundo. Este
não é o hábito do Padre Caffarel. É de estranhar? Não, porque ele vai sempre ao
essencial, vai ao coração, toca o que dá alma a tudo o que pode ser feito, ao que
determina as decisões mais humildes ou mais fortes da vida: Amai-vos.
Nestes votos, toda a vida e todos os ensinamentos do Padre Caffarel para os anos
vindouros já estão a tomar forma. Deus está no centro e na origem de tudo: Deus,
o primeiro a ser procurado, o primeiro a ser amado, o primeiro a ser servido. E o
segundo mandamento segue-se imediatamente: Amai-vos. O amor conjugal é o
mais belo louvor a Deus e a principal missão do casal: iluminar o amor dos outros e
fazer reparações, vivificar o amor que parece extinguir-se.

O Padre Caffarel fundou um movimento de viúvas que oferecem o seu sacrifício pelos casais. Ele fala
também da Igreja, da qual o casal é o rosto sorridente, como ele gostava de dizer!
Os seus votos finais são que nos voltemos para Nossa Senhora: Que ela seja na vossa família uma Mãe
honrada e acarinhada. Na pena do Padre Caffarel, a palavra «honrada» corresponde à sua própria disposição de
coração. «Acarinhada»? Não será uma palavra demasiado familiar nos seus escritos? Certamente não. Ele
conheceu tantos casais, escutou o fundo das suas almas, que sabe o que é esta delicadeza humana que vem de
Deus, cheio de misericórdia e de ternura!
Estes votos de há 75 anos são totalmente actuais.
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Redactor da causa de canonização
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Caros amigos,
Em que ponto estamos na causa de canonização do Padre Henri Caffarel? Como sabem, o dossier da causa,
constituído durante a fase diocesana do inquérito em Paris, foi depositado
em Roma na Congregação para as Causas dos Santos em 2014. Um ano
depois, em 2015, a Congregação concedeu o Decreto de Validade, que
reconhece que o dossier está em conformidade com as regras
processuais. Actualmente, está a ser redigida a Positio. Esta, constituída
a partir daquele dossier, compreende 4 partes: as duas primeiras, que
incluem os testemunhos e os arquivos e os escritos do Padre Caffarel,
estão concluídas; a redacção da Biographia, que apresenta a vida, o
pensamento e a obra do Padre Caffarel, ficará concluída em Janeiro de
2021; depois será a redacção da Informatio, que apresenta a sua prática
das virtudes e a sua reputação de santidade. A totalidade da Positio
poderá estar terminada no final de 2021.
A etapa seguinte será o estudo da Positio pelas duas Comissões da Congregação para as Causas dos Santos, a
dos Consultores e a dos Cardeais. Sob proposta desta última, o Papa pode proclamar o reconhecimento da
heroicidade das virtudes. O Servo de Deus, como é chamado desde que a sua causa foi aberta, será então declarado
Venerável. Será então necessário um milagre para que ele seja declarado beato (a beatificação). E um segundo
milagre para que seja declarado santo (a canonização).
O milagre é uma cura física, instantânea, definitiva, inexplicável pela ciência, obtida através da intercessão do Padre
Caffarel. Será necessário que o milagre seja apresentado para exame pelos peritos médicos da Congregação e que
se redija uma Positio sobre o inquérito realizado na diocese onde o milagre teve lugar.
Finalmente, há que levantar agora a questão do financiamento: quando a Positio for entregue na
Congregação para as Causas dos Santos, o seu estudo pelas Comissões exigirá a assunção de novas despesas
relacionadas com os sucessivos reconhecimentos e a Positio sobre a investigação do milagre. É, pois, a vós,
correspondentes da Associação, que apelamos a que reavivem a generosidade dos associados e dos membros das
Equipas de Nossa Senhora.
Compete-vos também animar todos os associados e membros das Equipas de Nossa Senhora a recitar
fervorosamente a Oração pela Canonização do Padre Henri Caffarel, a fim de, por um lado, obter graças com vista à
sua reputação de santidade e, por outro lado, para que possa acontecer um milagre pela sua intercessão.
Com renovada confiança e gratidão pela vossa fiel devoção à causa de canonização.

François Genillon
Secretário da Associação dos Amigos do Padre Caffarel
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