
ORAÇÃO DO ROSÁRIO SUPLICANDO 
O FIM DA PANDEMIA DO COVID-19 E 
A CANONIZAÇÃO DO PADRE HENRI 

CAFFAREL 
 

APRESENTAÇÃO 
Amados equipistas de Nossa Senhora: casais, 
Conselheiros e Acompanhantes Espirituais. 
A pandemia do COVID-19 colocou a humanidade 
diante de uma grande crise e nosso Movimento 
deve, seguindo a orientação de Pe. Caffarel, 
oferecer orações e sacrifícios a Nosso Senhor para 
que a mesma possa ser superada. Lembramos que 
o Padre Caffarel, às vésperas de grandes 
dificuldades a serem vividas com a eclosão da 2ª 
Guerra Mundial, instou o Movimento à oração. 

Naquela e em outras ocasiões, o Padre 
Caffarel nos apresenta a oração como o 
instrumento ideal e eficaz de resposta e de 
enfrentamento das adversidades. Ele também 
continua a nos convocar para a plena vivência 
como Ecclésia, pequenas comunidades de fé, 
praticando a entreajuda em todos os momentos e, 
sobretudo, nas crises que os irmãos e irmãs 
enfrentam. 

Assim, queremos convidar todos os 
equipistas e seus familiares a voltarem os seus 
olhos para Deus e, inspirados em Padre Caffarel 
como grande modelo e inspiração, a enfrentarem 
esta pandemia com todos os recursos, sobretudo 
o da oração e da entreajuda. 

Assim, pedimos que encaminhem a cada 
Equipe de Base, o convite a rezarmos o Rosário, e 
nele, nos unirmos ao pensamento e ao exemplo de 
Padre Caffarel, nosso modelo de oração, 
suplicando a Deus, pela intercessão da Virgem 
Maria, tanto o fim da pandemia como o 
reconhecimento da santidade de Padre Caffarel e 
sua consequente canonização. Cada mistério nos 
oferecerá um pensamento de Padre Caffarel e um 

conhecimento sobre ele para entendermos o 
grande profeta que é para os tempos atuais. 

Super Região Brasil 
 

OBS.: Rezar os mistérios correspondentes ao dia: 
2ª feira e sábado: Mistérios gozosos. 
3ª e 6ª feira: Mistérios dolorosos. 
4ª e Domingo: Mistérios gloriosos. 
5ª feira: Mistérios luminosos. 
 

ABERTURA 
Meditando com Pe. Caffarel: “A oração leva-me a 
compreender um pouco melhor a exigência deste 
amor de Cristo, amor terno e intransigente.” 
 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Todos: Amém! 
 

Invocação do Espírito Santo: 
Espírito Santo, Vós sois o alento do Pai e do Filho 
na plenitude da eternidade. Vós nos fostes enviado 
por Jesus para nos fazer compreender o que Ele 
nos disse e nos conduzir à verdade completa. Vós 
sois para nós sopro de vida, sopro criador, sopro 
santificador. Vós sois quem renova todas as coisas. 
Vos pedimos humildemente que nos deis vida e 
que habiteis em cada um de nós, em cada um de 
nossos lares e em cada uma de nossas equipes, 
para que possamos viver o sacramento do 
matrimônio como um lugar de amor, um projeto 
de felicidade e um caminho para a santidade. 
Amém! 
 

Oferecimento do Rosário: 
Divino Jesus, nós Vós oferecemos este rosário que 
vamos rezar, contemplando os mistérios da nossa 
Redenção e, pela intercessão da Bem Aventurada 
Virgem Maria, Vossa Mãe Santíssima a quem nos 
dirigimos, concedei-nos as virtudes necessárias 
para bem rezá-lo e a graça de alcançarmos as 
indulgências anexas a esta santa devoção. 
Oferecemos, particularmente, pelo fim da 
epidemia do Coronavírus, pela beatificação de 
Padre Henri Caffarel e pela santificação de todos 
os equipistas. 
 

Credo. Pai Nosso. 3 Ave Marias. Glória. 
 

1º Mistério (correspondente ao dia) 
Meditando com Pe. Caffarel: “Felizes aqueles que, 
ao longo de sua vida, sempre estiveram prontos 
para atender aos chamados divinos.” 
Conhecendo Pe. Caffarel e a origem vocacional. 
Henri Caffarel nasceu em 30 de julho de 1903 em 
Lyon na França. Foi batizado em 02 de agosto de 
1903 e ordenado sacerdote em Paris em 19 de 



abril de 1930. Morreu em 18 de setembro de 
1996, na cidade de Troussures, diocese de 
Beauvais, onde está sepultado. Aos vinte anos, o 
jovem Caffarel reconheceu Jesus Cristo, que 
tornou-se alguém muito especial para ele. Neste 
dia, ele percebeu que era amado e que O amava. 
A partir daquele momento, firmava-se um pacto 
entre ele e o Cristo, que seria para toda a vida. Ele 
aceitou o convite: “ Vem e segue-me”.  
 

Pai Nosso. Ave Maria (10x). Glória ao Pai. 
 
2º Mistério (correspondente ao dia 
Meditando com Pe. Caffarel: “Não existe amor sem 
abnegação e uma abnegação que não vem do amor é 
uma abnegação que não se pode praticar.” 
Conhecendo Pe. Caffarel tocado pelo amor de 
Deus. 
O ministério do Padre Caffarel foi devotado a serviço do 
amor. O amor do Senhor foi para ele fonte de 
dinamismo e de vida. Ele entrou imediatamente em 
harmonia com os casais desejosos de desabrochar seu 
amor à luz do Senhor. Qualquer que fosse a obra a 
empreender, o Padre Henri Caffarel teve sempre um só 
objetivo: fazer com que todos conhecessem Jesus 
Cristo, a origem de toda a vocação. 
 

Pai Nosso. Ave Maria (10x). Glória ao Pai. 
 

3º Mistério (correspondente ao dia). 
Meditando com Pe. Caffarel: “Tendo compreendido 
o espírito das Equipes, não tereis nenhuma dificuldade 
em concordar com a sua disciplina! 
Conhecendo Pe. Caffarel e as fundações (1939-
1949) 
Henri Caffarel respondeu ao apelo de casais que 
queriam viver mais amplamente o Sacramento do 
Matrimônio. Mostrou-lhes que a exigência da 
santidade dizia respeito a todos nós. Em 25 de fevereiro 
de 1939, ocorre a primeira reunião das Equipes de 
Nossa Senhora. Quatro casais o procuram para saber 
como eles poderiam viver e crescer no amor conjugal e 
no amor de Deus. “Procuremos juntos”, responde ele. 
Alguns anos depois, em 1947, vem a escrita e a 
implementação da Carta (Estatutos) com regras e 
meios concretos na busca de uma maior espiritualidade 
conjugal e de uma verdadeira vida de equipe (Ecclesia) 
com forte ênfase para a oração e a entreajuda. 
 

Pai Nosso. Ave Maria (10x). Glória ao Pai. 
 

4º Mistério (correspondente ao dia) 
Meditando com Pe. Caffarel: “Sejam felizes! O 
Senhor espera esta louvação e os que rodeiam 
vocês, esperam este testemunho!” 
Conhecendo Pe. Caffarel e os tempos de 
amadurecimento (1950-1973). 

As Equipes de Nossa Senhora cresceram 
rapidamente e tornou-se necessária uma sólida 
organização. Começaram a serem organizados 
grandes encontros internacionais. Apresenta a 
complementaridade dos Sacramentos do 
Matrimônio e da Ordem como resposta à vocação 
do amor. E ainda convoca a todos, de forma firme 
e exemplar, para uma vida de apostolado junto às 
paróquias, às dioceses, no trabalho e no mundo 
como um todo. 
 

Pai Nosso. Ave Maria (10x). Glória ao Pai. 
 

5º Mistério (correspondente ao dia) 
Meditando com Pe. Caffarel: “Basta que existam 
alguns milhares, algumas centenas de milhares de 
pequenos lares de oração em nosso mundo e o 
semblante do planeta terá mudado!” 
Conhecendo Pe. Caffarel e o tempo de 
aprofundamento (1973-1996). 
Em 1969 lhe é proposto assumir a Casa de Retiros 
em Troussures, da qual ele faz uma ´Casa de 
Oração´. Lá ele organiza dias e semanas de 
recolhimento, mostrando o valor da oração e do 
silêncio e proporcionando verdadeiros encontros 
com Deus. A fecundidade do Padre Henri Caffarel 
inscreve-se nos corações, na relação única de cada 
um com Deus. O seu imenso desejo era partilhar a 
relação que ele próprio experimentou quando 
tinha 20 anos. Os seus anos vividos em Troussures 
mostram a fonte de onde tudo jorrava nele. 
 

Pai Nosso. Ave Maria (10x). Glória ao Pai. 


