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CERIMÓNIA de ENCERRAMENTO do INVESTIGAÇÃO da CAUSA do 

Padre Caffarel 

“Cada ser humano é único, e única é a santidade a que foi chamado” 

P.  Henri Caffarel 

      O passado ensina-nos, inspira-nos e fortalece-nos. 

Devemos assim dar graças a Deus para que a Sua luz 

brilhe sobre nós. Para preparar o futuro não há nada 

melhor que fazer memória do passado, das nossas 

tradições. Certamente,  a História  não se repete nunca, 

mas como já dissemos, ela ensina-nos, inspira-nos e 

dá-  -nos força de seguir em frente. 

 

       Gostaríamos de partilhar convosco uma grande alegria. O encerramento do Inquérito 

diocesano sobre as virtudes e a reputação de santidade do Padre Henri Caffarel terá lugar 

no próximo dia 18 de Outubro, que finaliza assim a primeira etapa do processo com vista à 

sua canonização. Este encerramento terá lugar na Igreja S. Augustin, em Paris. Tudo se 

fará com o espírito de simplicidade e de humildade em harmonia com as virtudes do nosso 

fundador. 

  

      Antes de mais, às 15h00, na cripta da Igreja, o encerramento da  Investigação 

diocesana será presidida pelo Mgr Éric de Moulins -    - Beaufort, bispo auxiliar de Paris, 

com a presença da Comissão Diocesana presidida pelo Mgr Maurice Fréchard, arcebispo 

emérito de Auch, do postulador, padre Paul-Dominique Marcovits, o.p., da vice-

postuladora Marie-Christine Genillon, dos membros da Equipa Responsavel Internacional 

das ENS e dos membros da Associação dos a ”Amigos do Padre Caffarel”.  

      Em seguida na Igreja, às 16h30, celebração eucarística de acção de graças, organizada 

pela SR FLS, onde são convidados a participar todos os equipistas. A Causa toma cada vez 

mais importância para o nosso Movimento e esperamos que possamos em conjunto dar a 

solenidade e a profundidade que este momento exige. 

        Com o encerramento dos trabalhos em Paris, abre-se uma nova etapa em Roma: o 

dossier é transportado para a Congregação das Causas dos Santos. Segundo as normas, o 

postulador desta segunda etapa deve residir em Roma para acompanhar o andam ento da 

causa. Este cargo será assumido pelo padre Angelo Paleri, postulador pela sua Ordem dos 

Franciscanos conventuais e conselheiro espiritual das ENS. Em colaboração com a 

Congregação, será redigido a “Positio”, como uma tese que analisa as virtudes e a 

reputação de santidade do Padre Caffarel, a partir da Investigação realizada em Paris. 

 

       Unidos ao P. Caffarel, continuemos então juntos a missão que o Senhor nos confiou: 

manifestar ao mundo la santidade do casamento e o lugar insubstituível da oração.  

 

Tó e Ze Moura Soares 


