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UMA NOVENA PARA O 25º ANIVERSÁRIO
DA MORTE DO PADRE HENRI CAFFAREL
Queridos amigos,
Aos 20 anos de idade, em Março de 1923, o padre Henri Caffarel foi possuído pelo amor de Cristo
e, desde então, teve um único desejo: ajudar os outros a fazer essa experiência de que Deus é
amor, de que Cristo está vivo. Um dia, o Padre Caffarel exclamou: «O amor é a minha essência!».
Extraordinário
Hoje, no 25º aniversário da sua morte, esta novena não
tem outro objectivo: que todos possam descobrir o amor
de Deus por eles, pois a vida consiste em ser amado por
Deus e em responder a esse amor.
Para bem da Igreja e de todos os homens de boa vontade,
pedimos a canonização do Padre Caffarel. Não podemos
guardar para nós uma tal riqueza, a riqueza do seu
pensamento, dos seus escritos, sua obra. O nosso desejo
é que os casais tenham a alegria de viver melhor do amor
de Deus e de o testemunhar no mundo, e que todos os
cristãos descubram a riqueza, o tesouro da vida interior.
É esta a razão desta novena. O Padre Caffarel está vivo:
ao escutarmos a sua voz, ao lermos os seus escritos de
uma clareza extraordinária, devemos encontrar a alegria
de seguir Cristo, cada um segundo a sua vocação.
Rezemos, em comunhão uns com os outros, pelo
progresso desta causa e peçamos a intercessão do Padre Caffarel pelas intenções que trazemos no
coração.

Padre Paul-Dominique Marcovits o.p.
Redactor da Causa do Padre Henri Caffarel
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Caros amigos,
No dia 18 de Setembro de 2021 celebrar-se-á o 25º aniversário da morte do Padre Henri Caffarel.
Edgardo e Clarita Bernal, responsáveis da Equipa Responsável Internacional, e os membros da
mesma Equipa pediram à Associação dos Amigos do Padre Caffarel que preparasse uma novena de
oração audiovisual para celebrar este aniversário e honrar a memória do Padre Henri Caffarel,
tendo em consideração os membros das Equipas de Nossa Senhora, os Intercessores, os membros
da Fraternidade Nossa Senhora da Ressurreição e os membros da Associação dos Amigos do Padre
Caffarel de todo o mundo.
O PADRE CAFFAREL, UM COMPANHEIRO PARA O NOSSO CAMINHO PARA DEUS
«O AMOR É A MINHA ESSÊNCIA !»
Este será o título desta novena. Lembremos que uma novena consiste em rezar durante nove dias
consecutivos, geralmente para confiar a Deus uma intenção ou para pedir uma graça particular.
Esta novena realizar-se-á de 10 a 18 de Setembro de 2021. Diariamente será publicado na página
web da ERI, um link para a página dos Amigos do Padre Caffarel, um vídeo que incluirá um extracto
áudio ou vídeo do Padre Caffarel e um clipe, seguido de uma oração e de uma intenção de oração,
concluindo com o Magnificat e a Oração pela canonização do Padre Caffarel. Na véspera do
primeiro dia da novena, 9 de Setembro de 2021, será publicado na página da ERI um vídeo de
abertura.
A novena será apresentada nas cinco línguas oficiais das Equipas de Nossa Senhora: francês,
inglês, espanhol, italiano e português. Cada pessoa ou cada casal poderá rezar esta novena à hora
do dia que lhe for mais conveniente, em comunhão com todos os outros participantes.
Esta novena é uma oportunidade para rezar em comunhão uns com os outros em torno da figura
do Padre Henri Caffarel numa manifestação de acção de graças. Confiamos em cada um de vós
para procurar, com os vossos responsáveis supra-regionais, uma ampla comunicação sobre esta
proposta, divulgando todas as informações necessárias sobre esta novena por todos os meios que
considerem apropriados, a fim de encorajar o maior número possível de equipistas e de membros
da Associação dos Amigos do Padre Caffarel a rezá-la. Este acção e a vossa colaboração para a
tornar amplamente conhecida inscrever-se-ão de maneira evidente no trabalho realizado pela
nossa Associação para apoiar a causa de canonização actualmente em curso em Roma.
François Genillon
Secretário dos Amigos do Padre Caffarel
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