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PROVÍNCIA SUL I 
 

Celebração Eucarística em intenção a causa de beatificação do Pe Henri Caffrel,  
realizada na Região Leste III; CRR MARCIA E AGUINALDO. 

 

 

 

 



 

 

Celebração Eucarística realizada na região  SP LESTE II, organizada pelo CRR MARIA 
CONCEIÇÃO E NELSON. Contou com a presença de um grande numero de equipistas, 
e ao final foram distribuídos  para todos uma vela com a imagem do Pe Caffarel,  
como símbolo da causa de Beatificação dele. 

 

 

 



 

 

PROVÍNCIA SUL II 
Foram realizados em todas as Regiões da Província Sul II, organizados pelos setores, 
equipes e casais, diversos momentos de orações, Missas e terços em favor da causa 
de Beatificação Pe. Caffarel. 

 

 

Missa em Ação de Graças, no Setor de Casa Branca, Região SP Nordeste,  para que o 
processo de beatificação do nosso querido Pe. Caffarel transcorra com a maior 
brevidade possível 
 



Missa celebrada no dia 18/10/2014 na paróquia São João Batista, presidida pelo SCE 
do Setor Pe. Carlos Aloisio e com a participação de 55 casais equipistas. 
 

 

Na Região SP Norte II, os Setores A, B, C e D de São José do Rio Preto organizaram 
no dia 14/10/2014 uma Noite de Oração com a Exposição do Santíssimo, em intenção 

a Beatificação do Pe. Caffarel, presidida pelo SCEP Pe. Leonildo, com a participação 
de 40 casais. 

 

O movimento das ENS vive uma grande alegria que é o anúncio do encerramento da 
primeira etapa da causa de canonização do Padre Caffarel. Na impossibilidade de 
todos estarmos presentes nas cerimônias de beatificação e para que estejamos ainda 
mais unidos e fortalecidos na fé que partilhamos, nós nos juntamos aos equipistas do 
mundo todo numa hora de vigília e oração na véspera desta cerimônia, para darmos 
graças ao senhor de nos ter posto no caminho o nosso querido Padre Caffarel.  

Unidos ao Pe. Caffarel continuemos então juntos a missão que o senhor nos confiou:  

Manifestar ao mundo a santidade do casamento e o lugar insubstituível de oração.  



“cada ser humano é único, e única é a santidade a que foi chamado”  
Padre Henri Caffarel 

Terço luminoso realizado pelos Setores A e B de Bauru, Região SP Oeste I, na 
Paróquia do Sagrado Coração, Bauru-SP,  no dia  17/10/2014   com a presença de 18 
casais equipistas. 

 

 
Os setores Marília A e B, Região SP Oeste I celebraram a Missa do dia 18/10/2014 do 
Retiro em intenção a causa de Beatificação, destacando um cantinho em homenagem 
a Pe. Caffarel. 
 

 

PROVÍNCIA SUL III 
Na Província Sul III como gesto de unidade com o Movimento para celebrar o 

encerramento da 1ª fase do processo de Beatificação de nosso querido Pe. Caffarel no 
dia 18 de Outubro de 2014 foram realizados vários momentos de oração. 

 Em alguns setores foram realizadas Celebrações, em outros foram feitos 
momentos de Oração em família e também em equipe ambos nas casas dos 
equipistas. Durante todo o dia foram feitas correntes de oração e em especial as 
11:30hs da manhã coincidindo com as 16:30 horário de Paris .  

Em uma das Regiões a data coincidiu com as Reuniões Interequipes tornando 
este momento ainda mais forte com um tempo especial para a oração em favor da 
causa de Beatificação do Pe. Caffarel.  

 



CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA 

 

 

 

ORAÇÃO EM EQUIPE 



 

 

 

 

 



 

 

PROVÍNCIA CENTRO-OESTE 
 

No dia 18/10 foi marcado por momentos de alegria e de oração pelo término da 
primeira fase da CAUSA DE BEATIFICAÇÃO DO PE. CAFFAREL. 

Para celebrar esse evento, os colegiados dos oito setores das letras A a H, em 
unidade, ficaram em oração, sendo de uma hora, das 9h até às 17 horas do dia 
18/10. Os momentos foram marcados por muita alegria e louvor, para que Deus e 
Maria Santíssima abençoe-nos na busca da canonização do nosso Fundador. 

Também, no dia 18/10, em ação de graças e de agradecimento pelo término da 1ª 
fase da Causa do Pe. Caffarel, quarenta (40) casais que estavam em Retiro, 
realizaram um Terço dos Mistérios Luminosos, das 14h às 15h.  

CENTRO-OESTE I  - Brasília – DF 

 

A Região Centro-Oeste II também promoveu o acontecimento e na noite do dia 
18/10, com a presença de muitos equipistas, tiveram um momento de oração pela 
graça alcançada e em homenagem ao Pe. Caffarel. 

CENTRO-OESTE II   -  Brasília - DF 



 A Região Centro-Oeste III, em unidade com seus cinco Setores, realizaram 
Celebração Eucarística em ação de graças pelo encerramento da primeira etapa da 
beatificação do Pe. Caffarel. 

 

Missa comemorativa pela

conclusão da primeira fase

da causa de beatificação do

Pe. Henry Caffarel

Data: 18/10/2014

Horário: 16h30

Local: Paróquia S.J. Bosco,

Núcleo Bandeirante
 

 
 

CENTRO-OESTE III  -  Brasília – DF 

 

No dia 16/10 Foram realizadas Vigílias pelos os três setores de Itumbiara–Go, na 
Catedral Santa Rita de Cássia e no dia 18/10 pelo Setor Triangulo Mineiro, na Igreja 
Nossa Senhora do Rosário, ambas na intenção e em homenagem do importante 
momento da Causa de Beatificação do querido Pe. Caffarel. Destaca-se que na Vigília 
realizada pelos equipistas do Triangulo Mineiro foi exposto o Santíssimo Sacramento. 
No primeiro momento dedicado inteiramente a causa da beatificação. Às 19:00h, no 
2º momento foi recitado o terço por todos os casais equipistas presentes. No 3º 
momento, as 19:30h, realizou-se a Celebração da Palavra por uma ministra equipista, 
onde relatou o motivo da vigília, inclusive apresentando  a biografia do Pe. Caffarel, 
com a distribuição da oração da causa pela Beatificação para toda a comunidade. 

Ainda, no dia 18/10, pelos Setores de Itumbiara foram realizadas duas Celebrações 
Eucarísticas, sendo a primeira Celebrada às 16h, presidida pelo SCE responsável do 
Setor A, e às 19:30 ocorreu nova Celebração Eucarística, com a presença de 
equipistas do Setor C. Nos demais setores da região também foram realizadas 
Celebrações Eucarísticas.  Em todas as celebrações, pelos celebrantes ou casais 
equipistas foi enfatizado a importância e o motivo dos casais estarem reunidos em 
ação de graças pelo Pe. Henri Caffar 

REGIÃO GOIÁS SUL - Itumbiara – GO 

 

Nos cinco (05) setores da REGIÃO GOIÁS Centro ocorreram Celebrações Eucarísticas. 
Em todas elas foi falado sobre o significado da conclusão desta etapa do processo de 
Beatificação do querido Fundador Pe. Henri Caffarel. As celebrações foram muito 
ricas, com muita alegria e teve a participação de muitos equipistas 



 

Término 1ª Fase Beatificação do Fundador Pe. Henri Caffarel, Celebração Eucarística - 
Ação de graças e louvor - no Setor de Uruaçu 

Região Goiás Centro 

 

No dia, 18/10, nos seis Setores da REGIÃO MATO GROSSO DO SUL realizou-se 
celebrações Eucarísticas, em ação de graças e em homenagem ao Pe. Caffarel, pelo 
importante momento de sua vida e significado para o Movimento, para toda a família 
equipista e para a Igreja. Destaca-se que em todas as celebrações falou-se da Vida 
do Pe. Caffarel, os celebrantes e ou casais falaram sobre o sentido e o significado do 
que representa esse momento da 1ª fase da Beatificação do Pe. Henri Caffarel. 
Abaixo a missa dos Setores A, B e C de Campo Grande 

 

 

 



 
 

Região Mato Grosso do Sul  


