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Actualidade do pensamento do Padre Caffarel
Tó e Zé Moura Soares

Marcados pelo olhar que Deus colocou durante toda a sua vida, no Padre Henri
Caffarel, fundador do nosso Movimento, celebramos hoje com grande emoção
este momento que lhe é dedicado. Reconhecemo-nos herdeiros dum
património rico de compromisso e de testemunho cristãos. As Equipas de Nossa
Senhora reconhecem, com uma gratidão particular, as sementes de santidade
que o Senhor derramou sobre muito casais do mundo por intermédio do Seu
servidor, padre Henri Caffarel.
A missão do Padre Caffarel, desde a origem das Equipas, baseou-se no desejo de
dar aos outros a alegria de ser iluminado pela luz de Deus: " O essencial é
procurar encontrar Cristo." Para ele, os cristãos casados procuram Deus,
devendo aprender, a exemplo de Cristo, como servir Deus nas suas vidas no
mundo. A santidade, acompanhando o amor conjugal e o amor de Cristo,
constitui a vocação dos casais das Equipas de Nossa Senhora.
O Movimento das Equipas de Nossa Senhora deve ao Padre Caffarel ter dado aos
casais o sentido profundo do sacramento do matrimónio, de lhes ter permitido
descobrir o valor e a riqueza das pequenas comunidades cristãs e de lhes ter
mostrado o caminho da contemplação nas suas vidas plenas de actividade
As Equipas de Nossa Senhora não assistem passivamente à admirável adesão ao
pensamento do Padre Caffarel no mundo, mas seguem de perto as maravilhas
operadas nos casais de diferentes línguas e culturas que louvam o Senhor pelas
graças recebidas no seu casal e na sua família que, vivendo uma espiritualidade
conjugal, são conduzidos a um caminho para a santidade.
No mesmo contexto, o Padre Caffarel mostra-nos que o sacramento do
matrimónio, no qual a presença activa de Cristo está profundamente enraizada,
é um elemento essencial da construção da Igreja, considerando mesmo o casal
unido pelo sacramento do matrimónio como célula da Igreja. Por consequência,
onde vive um casal cristão, a Igreja começa já a viver.
Queremos sublinhar a importância que as intuições e o pensamento do Padre
Caffarel tiveram na formação e desenvolvimento das Equipas de Nossa Senhora
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por todo o mundo, citando de forma particular seis momentos que marcaram a
vida do Movimento:
1938 - « Procuremos juntos » Foi esta a resposta do Padre Caffarel ao convite
que lhe foi feito por quatro jovens casais franceses, a fim de viverem o
seu amor à luz da sua fé.
1945 – O Padre Caffarel funda « L’Anneau d’Or », revista de espiritualidade
conjugal et familiar, que foi na época um marco dos assuntos referentes
ao casamento e à família.
1947- Elaboração e promulgação da Carta com os princípios fundadores das
Equipas de Nossa Senhora: guardar a fidelidade às inspirações originais
do Movimento e fazer propostas concretas às equipas. A Carta constitui
o documento de referência, essencial para o crescimento e o
desenvolvimento das Equipas de Nossa Senhora.
1950 - A expansão das Equipas para lá das fronteiras da França levou à decisão
de fazer das Equipas de Nossa Senhora um Movimento Internaciional.
1973– O Padre Caffarel decide retirar.se do seu cargo no seio da Equipa
Responsável; sendo substituído por um casal Marie et Louis d’Amonville,
que assume a responsabilidade do Movimento
1987 – A última intervenção do Padre Caffarel num Encontro organizado pelas
Equipas de Nossa Senhora teve lugar na comemoração dos 40 anos da
Carta, em Chantilly. Pronunciou um discurso intitulado « O Carisma
fundador das Equipas de Nossa Senhora», onde lançou um apelo a um
esforço à Fidelidade mas também um desafio à Criatividade, na
perspectiva de manter a fé na Igreja e para que as Equipas de Nossa
Senhora sejam realmente um « Fermento de Renovação ».
Possuídos ainda pelo espíruto que insufla em nós a força de contribuir a que a
Igreja reconheça a actualidade e a universalidade do pensamento do Padre
Caffarel, as Equipas de Nossa senhora devem continuar a difundir a sua obra
com a finalidade de abreviar a Causa de canonização do fundador do nosso
Movimento.
Não é movido pelo testemunho do Padre Caffarel que nos encontramos de novo,
hoje, aqui reunidos?
Animados pelo modo como o nosso fundador amou o Movimento, alegremo-nos
e encorajemo-nos para sairmos daqui mais fortes, como filhos do mesmo Pai,
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irmãos do mesmo Senhor Ressuscitado, com a convicção de que há muito a fazer
no mundo que nos rodeia.
Terminamos com a certeza que, se o Padre Caffarel aestivesse presente entre
nós, ele exortaria os casais das Equipas de Nossa Senhora a continuar o seu
caminho para a santidade neste mundo agitado mas maravilhoso em que
vivemos.
Unidos e possuídos pelo mesmo espírito, «procuremos e caminhemos
juntos…».
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