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A esperança 

Se existe uma virtude que retrata o Padre Caffarel, é de facto a da fé.  O relato da sua vocação, que 
descreve o seu encontro pessoal com Cristo — «Aos vinte anos, Jesus Cristo, de repente, tornou-se Alguém para 
mim» —, mostra isto de forma notável.  E o amor do Senhor que se lhe manifestou abriu-lhe o coração e fez dele o 
apóstolo do matrimónio cristão. 

Entre a fé e a caridade, a esperança é menos conhecida dos cristãos.  No entanto, liga as 
outras duas grandes virtudes.  A fé tem apenas um objectivo:  conhecer Cristo e torná-lo 
amado.  Tendo feito a experiência pessoal do amor de Deus por ele, o Padre Caffarel «[tem] 
apenas um desejo:  entrar eu próprio mais na intimidade com Cristo, e este outro desejo de 
levar outros a entrarem também nessa intimidade.  […] Afinal, não posso deixar de desejar aos 
outros esse encontro com Cristo vivo, essa descoberta de que Deus é amor». Tornar Deus 
conhecido dos outros é a maior das caridades!  Toda a vida do Padre Caffarel se resume a isto. 

Que podemos dizer sobre esta virtude da esperança?  A fé é o início de qualquer encontro com 
o Senhor, e dá-lo a conhecer é a caridade por excelência.  Entre as duas, há a esperança, que 
leva a cabo este grande desígnio com tenacidade, flexibilidade e total confiança em Deus; há a 

esperança, que apoia sem hesitação e sem falhas o que Deus colocou no fundo do nosso coração.  A esperança é a 
virtude dos profetas — «Profeta para o nosso tempo», dizia dele o Cardeal Lustiger — e é a virtude dos fundadores 
— as Equipas de Nossa Senhora estão bem vivas.  

Assim, é impressionante ver as testemunhas insistirem nesta virtude de esperança do Padre Caffarel.  
Muitos dizem que ele nunca se desencorajava.  Outros dizem que ele não tinha o hábito de dizer coisas como:  
«Coragem!».  Não, só a sua presença já comunicava uma profunda esperança.  Outros ainda dizem que essa era a 
sua principal virtude porque ele conduzia as suas fundações com tenacidade e inteligência.  Porquê?  Porque, como 
«profeta para o nosso tempo», ele via o que Deus queria e fazia-o sem demora.  A esperança assenta na certeza de 
que Deus nos conduz:  «A boa árvore dá bons frutos», disse Jesus. 

Em 1973, o Padre Caffarel retirou-se das Equipas de Nossa Senhora.  Não guardou as Equipas para si, 
confiou em Deus que era a sua fonte, uma vez que as Equipas estão ao serviço do sacramento do matrimónio.  Deus 
encarrega-se do futuro… se, pelo menos, nos mantivermos fiéis tanto quanto nos for possível. 

O pedido que as Equipas de Nossa Senhora fazem à Igreja para reconhecer a santidade do Padre Caffarel 
encontra a sua fonte nesta virtude da esperança:  que todos possam fazer, como o nosso fundador, «essa 
descoberta de que Deus é amor». 

A redacção da causa do Padre Caffarel, a Positio, está a aproximar-se do seu fim.  Esperamos que antes do 
verão de 2022 tudo seja entregue à Congregação para as Causas dos Santos.  Haverá então um período de espera:  
leitura da Positio pelos teólogos-consultores e depois pelos cardeais, até que, a conselho destes, o Papa declare o 
Padre Caffarel Venerável.  Em seguida, deve ser reconhecida uma cura milagrosa.  Teremos de esperar, rezar a 
oração pela sua beatificação. 

Permitam que o redactor da Positio vos diga que está certo de que o Padre Henri Caffarel será um dia 
beatificado.  Há muitas razões para esperar que assim seja.  Entre outras coisas, esta:  tantos casais que ele 
santificou!  Tantos casais são hoje habitados por Deus, graças ao seu servo Henri Caffarel! 

 
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.,  

Redactor da causa do Padre Henri Caffarel 
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Algumas informações 
 
  

     A Novena para o 25º aniversário da morte do Padre Henri Caffarel, que se realizou de 10 a 18 de 
Setembro de 2021, continua disponível na página da Equipa Responsável Internacional e na dos Amigos do 
Padre Caffarel : https://equipes-notre-dame.com/site-de-la-neuvaine/. Pode ser rezada em todo o tipo 
de ocasiões por sectores, regiões e supra-regiões.  É uma excelente maneira de descobrir cada vez mais o 
Padre Caffarel e o seu pensamento, de o ouvir, de pedir a sua intercessão pelas intenções de todos e de 
rezar pela sua beatificação. 

 
Desde 2020, fizeram-se várias edições de livros: 

– Henri CAFFAREL, Camille C. ou l’emprise de Dieu,  
            Editions du Carmel, Outubro 2021 
– Duas edições de L’amour conjugal, chemin vers Dieu  
 selon la pensée du père Henri Caffarel: 

o Conjugal Love, A path to God, Setembro 2020 
o O Amor Conjugal, Caminho para Deus 

segundo o pensamento do padre Henri 
Caffarel, Edições Lucerna, Lisboa, Junho 2021 

– Henri CAFFAREL, La prière rencontre avec Dieu, Editions  
 du Carmel, a publicar em Março 2022 

 
      Henri Caffarel, Le mariage, aventure de sainteté. Grands textes sur le mariage está actualmente a ser 
traduzido para espanhol e em projecto para outras línguas.  Para a tradução e publicação, contactar com 
Danielle Waguet, executora do testamento do Padre Caffarel:  d.waguet@lyon.catholique.fr   
 
     A entrega da Positio da causa de canonização do Padre Caffarel, em 2022, à Congregação para as Causas 
dos Santos deverá encorajar-nos a intensificar a nossa acção para dar a conhecer o seu pensamento e a 
sua obra no seio das Equipas de Nossa Senhora, mas também fora delas, pois a sua mensagem sobre o 
matrimónio e a oração destina-se a todos os cristãos. 
 
     Por último, pedimos-vos que solicitem aos membros da Associação dos Amigos do Padre Caffarel que 
paguem as suas quotas através do Paypal. 
 

François Genillon 
Secretário dos Amigos do Padre Caffarel 
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