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PARA CONHECER UM POUCO MAIS 
DA VIDA DO PADRE HENRI 

CAFFAREL. 
 

 
 

 



 

Henri Caffarel nasceu em 30 de julho de 1903, em Lyon. Foi batizado em 2 de agosto 

de 1903 e ordenado padre em 19 de abril de 1930, em Paris. Morreu em 18 de 

setembro de 1996 em Troussures, na diocese de Beauvais, onde está sepultado.No 

início do seu sacerdócio Padre Caffarel se dedicou a pregar retiros para os jovens. Em 9 

de julho de 1940 Padre Caffarel foi enviado temporariamente para a Igreja de Saint-

Augustin localizada em Paris, já que desde o início da guerra estava na frente de 

batalha na Bélgica. Foi nomeado definitivamente vigário desta paróquia em 18 de 

março de 1942 onde permaneceu até 1980. A Igreja de Saint-Augustin foi construída 

entre 1860 e 1871 pelo arquiteto Victor Ballard em um estilo eclético que combina 

toscana, elementos góticos e românicos. O edifício tem quase 100 metros de 

comprimento, com uma cúpula de 80 metros de altura, e foi um dos primeiros edifícios 

de tamanho considerável em Paris. 

 

  
Igreja Saint-Augustin, Paris Interior da Igreja Saint-Augustin 

 

  
Presbitério da Igreja Saint Augustin, Paris Foto do Padre Henri Caffarel em um painel na 

entrada da Igreja  
 



 
Painel na entrada da Igreja onde há uma pequena biografia doPe. Caffarel 

 

BIOGRAFIA DO PADRE HENRI CAFFAREL LOGO ABAIXO DE SUA FOTO 
 

Padre Henri Caffarel nasceu em Lyon em 1903. Vinte anos após, em Março de 1923 um 

evento ocorreu e influenciou toda a vida que ele testemunhou: Aos vinte anos, Jesus 

Cristo, em um instante, tornou-se Alguém para mim. Oh! Nada de espetacular. Neste 

longínquo dia de março, eu soube que era amado e que amava, e que a partir daquele 

momento entre ele e eu seria para toda a vida. Tudo está lançado.”. Ele foi ordenado 

em Paris em 19 de Abril de 1930. Em resposta ao apelo dos casais que querem viver o 

sacramento do matrimônio, ele começou como vigário da paróquia de Santo Agostinho, 

as equipes de casais, cujo número cresceu rapidamente. Pouco a pouco, Pe Caffareldeu 

orientação espiritual a estes casais a fim de aprofundar a própria graça do sacramento 

do matrimônio. Para ajudar essas equipes, em 1947, ele escreveu a Carta das Equipes 

de Nossa Senhora para ajuda-los a viver o Evangelho, especialmente através de pontos 

concretos de esforço. Além disso, ele incentivou todos os membros das Equipe para 

seguir seu apostolado em suas Paróquias e dar testemunho no mundo. No mesmo 

período ele fundou dois outros movimentos: Esperança de Vida, movimento de viúvas, 

e a Irmandade de Nossa Senhora da Ressurreição, um Instituto de viúvas seculares. 

Ele morreu em 18 de setembro de 1996. 

 



  
Órgão menor localizado ao lado do presbitério 

da Igreja Saint-Augustin, Paris 
Órgão maior localizado na entrada da Igreja 

Saint-Augustin, Paris 
 

Em 1966 padre Caffarel foi convidado para dirigir uma casa de oração em 

Troussures. Padre Caffarel já conhecia a casa de longa data, já que, desde 1937 

pregava retiros para casais, uma revolução numa época onde não havia 

atividades mistas. Nada melhor que ele próprio para descrever o local. Na Carta 

Mensal de julho de 1966, Padre Caffarel comunica aos equipistas sua decisão: 

 

UMA CASA DE ORAÇÃO 

Foi-me proposto, em Setembro último, assumir a direção espiritual de uma casa que 

foi, durante vinte anos, uma casa intelectual e espiritual muito viva, animada pelo Pe. 

Doncoeur. Hesitei e rezei durante muito tempo antes de responder a esta oferta 

inesperada. É uma pesada responsabilidade aceitar tal herança espiritual. Procurei 

conhecer as intenções do Senhor. Acabei por dizer que sim e decidi fazer ela uma 

“Casa de oração”. Não se trata de uma qualquer“casa de repouso”. Nem sequer de 

uma “casa de retiros” (de que não há falta). Mas de uma ilha de silêncio, a 75 km de 

Paris, de um centro para acolher, ao longo de todo o ano, aqueles que Deus chama a 

encontrar-se com Ele na solidão durante alguns dias: Ao deserto a conduzirei, para 

lhe falar ao coração (Oseias 2,16). A propriedade de dez hectares e, de forma mais 

ampla, o campo circundante, são admiravelmente calmos, livres da agitação e da febre 

da metrópole parisiense. E tudo na casa será concebido com vista ao recolhimento. 

Durante o período em que hesitei sobre a decisão a tomar, encontrei o texto de 

GopalMukerji citado um dia pelo Pe. Doncoeur nos CahiersduCercleSainte-Jeanne: 

Assim que um dos meus discípulos mostra sintomas de ter sido apanhado pela rotina 

das boas obras, mando-o para o nosso retiro dos Himalaias para aí meditar e purificar 

a sua alma. Quando tiver recuperado plenamente a sua visão de Deus, se ele quiser, 



deixo-o regressar. Os Himalaias às portas de Paris! Melhor: uma casa em que se 

verifique a promessa do Senhor: Heide cumulá-los de alegria na minha casa de oração 

(Is 56,7). Não podendo lá permanecer continuamente, procuro um padre que lá resida 

– um padre doente, por exemplo, que, não podendo exercer um ministério ativo, 

assegure a missa diária e responda a quem recorrer aos seus conselhos. Tenho 

também em vista eu próprio, várias vezes por ano, animar lá “Semanas de oração” 

abertas a todos: leigos e padres, celibatários e casados. Os irmãos separados serão 

acolhidos com alegria, bem como os não cristãos. As pessoas reunir-se-ão na capela 

várias vezes por dia para escutarem a Palavra de Deus, comentada pelo padre, e 

rezarem juntas. O resto do tempo, cada um falará com o Senhor na capela, no seu 

quarto ou no campo. Haverá breves conversas com quem desejar ser iniciado à oração 

ou aspirar a saber“rezar sem cessar”, consoante a recomendação do Senhor. Não se 

tratará, como veem, de retiros fechados no sentido clássico da expressão: as pessoas 

não virão, em primeiro lugar, para se converterem, para procurarem o seu caminho ou 

para resolverem problemas. Virão como filhos felizes por se encontrarem na casa do 

Senhor, ávidos de O escutar, atentos e acolhedores à sua Palavra; disponíveis, 

desejosos de viver o dia todo na sua familiaridade; calmos pela sua paz ao mesmo 

tempo que ativos dessa intensa atividade espiritual que é a oração – não é a oração 

uma participação na própria atividade de Deus? E isso num clima de grande silêncio e 

de amor fraterno, formando os hóspedes uma pequena comunidade temporária, 

parcela desse povo que Deus escolheu para louvor da sua glória (Ef 1,14). Para 

inaugurar essas Semanas de oração, teria sido mais razoável esperar a conclusão das 

obras bastante consideráveis de reabilitação, de organização e de expansão que se 

impõem – e para as quais é preciso encontrar fundos com urgência. Mas o tempo urge. 

Tantas almas que se desagregam no clima de inquietação, de febre, de materialismo 

em que se banham. E o nosso mundo ameaçado – de catástrofes espirituais mais ainda 

do que de catástrofes materiais – tem tanta necessidade de oração! Com os leitores 

dos Cadernos sobre a oração, vós, membros das ENS, sois os primeiros convidados 

para essas Semanas de oração. Mas devo prevenir-vos que as condições de alojamento 

ainda vão ser pouco confortáveis. Para que a casa possa receber trinta pessoas, o que 

me parece um bom número, será preciso que alguns tragam as suas tendas e 

acampem na propriedade. Mas, no fim de contas, esse conforto medíocre talvez não 

seja uma condição desfavorável à vida de oração. Fica-me uma apreensão: que se 

inscrevam para as duas Semanas de oração deste verão mais pessoas do que aquelas 

que é possível receber: duzentas ou trezentas… em vez de sessenta! Nesse caso, 



impor-se-á uma escolha que será inevitavelmente algo arbitrária. Seremos guiados 

pelo desejo de uma grande variedade entre os participantes. Mas, para que essa 

escolhanão nos seja demasiado cruel, teremos que ter a certeza de que aceitarão 

bema nossa resposta, seja ela qual for, ao vosso pedido de inscrição.Por favor, rezai 

para que estas semanas correspondam bem àsexpectativas do Senhor. 

Pe. Henri Caffarel, XIX ano – nº 10 – julho de 1966 

 

Hoje a casa de oração de Troussures é dirigida pela Comunidade Saint-Jean e 

conta com 10 frades e 7 freiras, sendo uma missão confiada á congregação pelo 

bispo de Beauvais. A casa é dedicada à oração, hospitalidade e treinamento 

para a diocese de Beauvais e áreas vizinhas. O endereço da casa é 3 Rue du 

Château, CEP 60.390, Troussures. Para acessar o local, a partir de Paris, basta 

pegar a rodovia A115 em direção a Beauvais e seguir as orientações do GPS, 

mas não entre em estradas de terra. O tempo de viagem é de cerca de 1 hora. 

 

 

 

 

  
Placa identificando a Vila de Troussures. A 
casa de oração fica cerca de 100 m adiante 

Placa de identificação na entrada da casa de 
oração em Troussures 

 



  
Fachada da casa de oração em Troussures Vista do entorno assim como descrito por Pe. 

Caffarel 
 

  
Vista do entorno assim como descrito por Pe. 

Caffarel, a esquerda a Capela da casa 
Anexo mais novo com uma capela e sala de 

conferências 
 

  
Entrada da casa, escadas dão acesso aos 

dormitórios no pavimento superior. O corredor 
leva ao novo anexo 

Sala onde Pe. Caffarel atendia os casais, hoje 
biblioteca da casa. Na porta ao fundo ficava 

sua capela particular 
 



  
Vista do novo anexo, a porta ao fundo é a 

entrada da capela 
Interior da capela no momento de oração dos 
frades e freiras realizado as 11h30. As 12hé 

celebrada a Santa Missa 
 

  
Painel com fotos do Pe. Caffarel no corredor 
de que liga a capela a sala de conferência. 

Painel com fotos do Pe. Caffarel no corredor 
de que liga a capela a sala de conferência. 

 

  
Painel com fotos do Pe. Caffarel no corredor 
de que liga a capela a sala de conferência. 

Painel com fotos do Pe. Caffarel no corredor 
de que liga a capela a sala de conferência. 
Foto do Pe. Caffarel com a primeira Equipe 



 

  
Interior da capela onde Pe. Caffarel fazia a 

renovação dos votos matrimoniais dos casais 
que participavam das semanas de orações 

Inscrição na entrada da capela: RECEBE 
MARIA COMO TUA ESPOSA, nome de um livro 

escrito por Pe. Caffarel 
 

 
Pequena capela onde Pe. Caffarel fazia a renovação dos votos matrimoniais dos casais que 

participavam das semanas de orações 
 

No início de 1996 Padre Caffarel foi internado pela primeira vez. Faleceu um 18 

de setembro de 1996 sem que ninguém fosse avisado. Os equipistas ficaram 

sabendo do fato somente em 20 de setembro pelos jornais de Paris. No dia 27 

de setembro, na Igreja Santa Madalena, as Equipes de Nossa Senhora 

prestaram sua homenagem ao Padre Caffarel. A missa foi presidida pelo 

Cardeal Lustiger, onde o chama de profeta do século vinte. 

 



O túmulo do Pe. Caffarel está no fundo a direita no pequeno cemitério 

localizado praticamente defronte a casa de oração. Destaca-se dos demais pela 

simplicidade. O silêncio e o clima de paz que o local transmite, é incrível, além 

de uma beleza quase que divina.  

 

Na lápide do Pe. Caffarel tem a inscrição, Vem e siga-me!, sendo esta palavra 

do Senhor uma fonte de inspiração em sua vida como ele próprio escreveu: 

“Aos vinte anos, Jesus Cristo, em um instante, tornou-se Alguém para 

mim. Oh! Nada de espetacular. Neste longínquo dia de março, eu soube 

que era amado e que amava, e que a partir daquele momento entre ele 

e eu seria para toda a vida. Tudo está lançado”. 

 

 

 

  

Túmulo do Pe. Caffarel com a inscrição, Vem 

e siga-me!”. As datas são do seu batismo, 
ordenação e falecimento 

Simplicidade do túmulo de Padre Caffarel 

 



 

Encontro com equipistas de Portugal que estavam chegando na casa de oração para um retiro 
no final de semana. Estavam celebrando o aniversário de 20 anos da Equipe 

 
 

Cristiane e Brito, Comunicação, Super Região Brasil 


