
Não te habitues, peço,

ao meu olhar amoroso.

Não aches normal o gozo,

que não arrefeço,

de vivermos juntos.

Mesmo o poente na Beira

ou o nascente na Ribeira

- belos assuntos -

habituam, 

e olhos passam,

já não disfarçam

a Beleza inteira !

Não te habitues, peço,

porque eu também

às vezes não meço

o que é de Bem

ter-te.

Ajuda-me, sim,

a dizer-te o Amor

e diz-mo a mim

sempre.
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HENRI CAFFAREL

* nasceu a 30 de Julho de 1903, em Lyon, [França]

* em Março de 1923 vocação para o Sacerdócio:
“Aos vinte anos, Jesus Cristo, num instante, tornou-se Alguém para mim. Não
ocorreu nada de espectacular. Nesse longínquo dia de Março, eu soube que
era amado e que amava, e que, daí em diante, entre Ele e mim, seria para o
resto da vida. Tudo estava jogado”

* ordenado sacerdote em 19 de Abril de 1930, em Paris
* Pároco em Paris, por repto de casais, funda as ENS em 1939 – em plena guerra
* aos 70 anos (1973) tomou a iniciativa de deixar o seu serviço junto das ENS
* morre a 18 de Setembro de 1996, em Troussures

“Vem e segue-me!”
– esta expressão do Senhor está inscrita no seu túmulo !



AS FUNDAÇÕES 1939-1949

* responder ao apelo de casais que queriam viver o sacramento do Matrimónio:

* cresce o número de Equipas de Casais sob uma orientação espiritual, cada vez mais
clara, à medida que avançava a descoberta da graça do Matrimónio.

* Lettre à des jeunes foyers (1942)

* L’Anneau d’Or (1945): queria que todos percebessem a grandeza do Matrimónio !

* La Charte des Equipes Notre-Dame:

* o Movimento das Viúvas, depois Esperança e Vida

* a Fraternidade de Nossa Senhora da Ressurreição, Instituto Secular de Viúvas

* a participação na criação dos Centros de Preparação para o Matrimónio



O SEU AMADURECIMENTO E DAS ENS E DA ESPIRITUALIDADE CONJUGAL

1950-1973

 as Equipas de Nossa Senhora desenvolvem-se
 estruturavam-se como organização
 grandes encontros internacionais:

* Lourdes 1954 * Roma 1959 * Lourdes 1965; Roma 1970
 Fase do aprofundamento da graça do Sacramento do Matrimónio
 Ordem e do Matrimónio:

 dois sacramentos “complementares”
 para responderem à vocação do amor

 grande debate:
 seriam um movimento de iniciação ou de aperfeiçoamento?
 o equilíbrio entre os dois aspectos.

 as Fraternidades de José e Maria: para os casais que queriam avançar no
mistério do Matrimónio cristão

 a liberdade dos leigos, e a sintonia com a Igreja, por vezes de maneira exemplar e
corajosa



O APROFUNDAMENTO 1973-1996

 a fecundidade do Padre Caffarel estava inscrita nos corações, na relação
única de cada um com Deus

 a Casa de Oração de Troussures

 trata-se de partilhar a revelação que tinha tido aos 20 anos

 os seus últimos anos em Troussures mostraram a fonte de onde ele recebia
tudo o que dele jorrava:

 Os Intercessores
 A Casa de Oração de Troussures
 Os seus escritos, plenos de actualidade



1.º CRISTO NO CENTRO DAS NOSSAS VIDAS
«Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim»

«SE CRISTO VIVE EM VÓS, A SUA PRESENÇA É ORANTE»

«Rezar é acolher favoravelmente o pedido que Cristo nos dirige e satisfazê-Lo:
"Cede-me a tua inteligência, o teu coração, todo o teu ser, tudo o que na tua

pessoa é susceptível de se tornar oração, a fim de que Eu possa fazer brotar de ti o
grande louvor do Pai. Terei Eu vindo para outra coisa senão para acender o fogo sobre
a terra, para que ele se comunique do próximo ao próximo, transformando todas as
árvores da floresta em tochas vivas? Esse fogo é a Minha oração. Consente no fogo".

«O ESSENCIAL É PROCURAR CRISTO»
«A S. Paulo acontece-lhe, afinal como a todos nós, encontrar-se diante da alternativa: 
ou agradar aos homens ou agradar a Deus. A sua opção está feita: 

«Se ainda pretendesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo»;
«Nós somos loucos por causa de Cristo» !

«MAS AFINAL, O QUE É A FÉ?»
«Tendes o ponto de vista de Deus sobre todas as coisas? O que Ele acha bem, o que 

Ele acha mal, também vós achais como Ele?»



2.º ORAÇÃO: 

O ESPAÇO PRIVILEGIADO DO ENCONTRO COM CRISTO

«Tudo se resume em saber se é vital comer, 

tudo se resume em saber se é vital rezar» 



3.º MATRIMÓNIO, SACRAMENTO DA ALIANÇA

«Um verdadeiro lar cristão é uma grande obra de Deus, 
o brilho do Sacramento do Matrimónio é 

o reflexo da imensa ternura que une Cristo à Igreja»

«O REINO DO AMOR TOCA NO REINO DA GRAÇA»

«QUAL É O SENTIDO CRISTÃO DA SEXUALIDADE?»

«O CASAMENTO CRISTÃO

NÃO É SOMENTE O DOM RECÍPROCO DO HOMEM E DA MULHER,

É TAMBÉM O DOM  DO CASAL  A CRISTO»



4.º A ESPIRITUALIDADE CONJUGAL

«O vosso casal: a união de duas pessoas que procuram Deus»

«A PALAVRA "ESPIRITUALIDADE" LEVANTA PROBLEMAS»

«O VOSSO CASAL PRESTARÁ TESTEMUNHO DE DEUS 

DE FORMA AINDA AINDA MAIS EXPLÍCITA

SE FOR CONSTITUÍDO PELA UNIÃO DE DOIS “sequiosos de Deus”!»

«A CIÊNCIA E A ARTE DE SE SANTIFICAR NO E PELO CASAMENTO

É A ESPIRITUALIDADE CONJUGAL»



5.º REUNIDOS EM NOME DE CRISTO, 

A CAMIMHO DA SANTIDADE

CARTA: «Porque querem que o seu amor santificado pelo casamento seja um louvor 
a Deus e um testemunho para os homens, decidem constituir equipa. 

Entra-se na equipa por Deus, permanece-se na equipa por Deus»

«TOMASTES A VOSSO CARGO OS MEMBROS DA VOSSA EQUIPA?»

«SENTIS-VOS E QUEREIS-VOS RESPONSÁVEIS, EM PARTE, 

PELA SUA REALIZAÇÃO HUMANA E CRISTÃ?»

«… ENTÃO TENDES DE TRABALHAR NESSE SENTIDO:

DAR-LHES! DAR-VOS!»



6.º NÃO HÁ VIDA CRISTÃ SEM EXIGÊNCIA

«A nível pessoal, como casal, no vosso amor e na vossa missão: 

Sede exigentes, e jamais vos arrependereis!»

«AS EXIGÊNCIAS DE CRISTO VÃO TREMENDAMENTE LONGE?

NÃO TERIA CRISTO FALADO PARA DESENCORAJAR AS ALMAS DE BOA VONTADE?»

A CARTA DAS ENS

OS MEIOS DE APERFEIÇOAMENTO



7.º APÓSTOLOS ABERTOS ÀS REALIDADES DO MUNDO

«Arregaçai, pois, as mangas, 

juntai-vos a todos os que procuram construir um mundo 

onde a nova geração possa respirar e viver 

sem se deixar dominar pelos fantásticos problemas 

que o progresso vertiginoso da ciência e da técnica coloca ao homem»

«NÃO VOS FALAREI DO DEVER DE APOSTOLADO EM GERAL.»

NA FAMÍLIA E NO MUNDO !



8.º SOB A PROTECÇÃO DE MARIA

EVANGELHO: “Recebe em tua casa Maria, tua esposa”

«EIS POR QUE É QUE AS NOSSAS EQUIPAS SÃO 
AS “EQUIPAS DE NOSSA SENHORA”»

O MAGNIFICAT !



Ó Tu que Estás em 
mim no fundo do 
meu ser

O Padre Caffarel, um profeta para o nosso tempo

• Deixa-me ir ter Contigo, no fundo do meu ser !

• Adoro-Te, meu Deus, no fundo do meu ser !

• Louvado sejas Tu, no fundo do meu ser !

• Entrego-me ao Teu amor, no fundo do meu ser !

• Que surja a Tua alegria, no fundo do meu ser !

• Guarda-me de todo o mal, no fundo do meu ser !

• Faz-me viver de Ti, no fundo do meu ser !

• Eu quero o que Tu queres, no fundo do meu ser !

• Reúne o universo, no fundo do meu ser !

• Glória ao Teu Santo Nome, no fundo do meu ser !

• Deslumbra-me de luz, no fundo do meu ser !

P. Henri Caffarel


