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Do amor humano, caminho para Deus… ao matrimônio cristão, caminho com
Deus.

O Pe. Caﬀarel (1903-1996) tinha uma profunda convicção: os casais são feitos para a felicidade. O
matrimônio é um caminho para essa felicidade porque o amor que nele se recebe e o amor que nele
se dá são fonte de felicidade. Para ele, o amor humano é essencialmente um caminho de acesso a
Deus, por Jesus Cristo.
O Pe. Caﬀarel tomou, há mais de cinquenta anos, a iniciativa de reunir alguns casais para com eles
reﬂetir sobre o sacramento do Matrimônio e a vida conjugal. No seguimento do seu encontro com
esses casais, o Pe. Caﬀarel começou a aprofundar o mistério do sacramento do Matrimônio e a dar o
contributo da sua reﬂexão teológica à Igreja. Essa reﬂexão apoiou-se sempre na meditação da
Palavra de Deus, mas também na observação, na escuta, na participação dos casais e no contributo
de teólogos acreditados. A partir de inquéritos pormenorizados, elaborou uma visão renovada do
matrimônio cristão e da sexualidade.
Para ele, a união do homem e da mulher é um sinal que não só revela e representa o
mistério da união Cristo-Igreja, mas também o contém e irradia. A comunidade conjugal é
uma célula da Igreja e, por conseguinte, participa da vida da Igreja, em que Cristo
desempenha a sua missão de profeta, de sacerdote e de pastor.

«O amor conjugal une os esposos ao nível do seu eu cristão, faz deles “um só
coração e uma só alma”
(At 4,32).

Longe de ser passividade, esta comunhão pelo amor é uma atividade intensa, comum,
uma sinergia, a participação a dois no mesmo ato vital de conhecimento e de amor de
Deus, sob o impulso do Espírito Santo que habita os cônjuges» (L’Anneau d’or, 117-118).
Põe-se então aos casais a seguinte pergunta: Como viver no matrimônio todas as exigências da vida
cristã?
Por isso, o Pe. Caﬀarel convida-os na Carta das Equipes.
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