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PARA ENTENDER O PROCESSO DE 
BEATIFICAÇÃO DO PADRE HENRI 

CAFFAREL. 
 

 
 

 



As Equipes de Nossa Senhora, constituídas com a associação “Os Amigos do 

Padre Caffarel”, com endereço à Rue de la Glacière, 49, Paris, F-75013 é a 

responsável pelo pedido de abertura do processo de beatificação do Padre Henri 

Caffarel. A Associação é composta por todos os membros do Colegiado 

Internacional, ou seja, a Equipe Responsável Internacional e os casais 

responsáveis das Super Regiões do Movimento. Essa decisão foi tomada na 

reunião do Colegiado Internacional de julho de 2005. O Movimento “Esperança 

e Vida” (para os primeiros tempos da viuvez) e a “Fraternidade Nossa Senhora 

da Ressurreição (Instituto de Vida Consagrada para as Viúvas), também 

fundados por Padre Caffarel, estão associados a esse processo. 

 

O pedido foi baseado em duas justificativas: 

 

1. Porque muitos consideram o Padre Caffarel um “homem 

arrebatado por Deus” (título de sua biografia por Jean Allemand).  

Na América Latina, e mais particularmente no Brasil, onde as Equipes são as 

mais numerosas, o Padre Caffarel é honrado como uma pessoa excepcional e 

vivo para todos: há, ali, uma “presença” do Padre Caffarel. Na França, onde 

muitos o conheceram, ele continua sendo estimado como alguém que faz viver. 

“Ele nos deu Deus!” dizem os que o conheceram. Ajudou muitos leigos a 

descobrir a oração interior.  

 

2. Porque as Equipes receberam um “tesouro” que não podem 

guardar só para si. 

A personalidade do Padre Caffarel e sua mensagem sobre o matrimônio têm tal 

atualidade e podem fazer tanto bem aos casais, que é importante promovê-las 

para o serviço da Igreja e da sociedade. “O casamento” é um caminho de 

santidade” disse o Padre Caffarel. Foi “um profeta do século XX” segundo as 

palavras do Cardeal Jean-Marie Lustiger (Homilia da missa celebrada na igreja 

de Santa Madalena em Paris, pouco depois de seu falecimento, ocorrido em 18 

de setembro de 1996) 

 



Foram, portanto, duas as razões que levaram as Equipes de Nossa 

Senhora a pedir a abertura da causa de beatificação: primeiro, a sua 

reputação de santidade, e depois o conteúdo universal de sua 

mensagem sobre o casamento. 

 

O pedido foi encaminhado ao Arcebispo de Paris, porque o Padre Caffarel era 

sacerdote naquela diocese. Dom André Vingt-Trois aceitou e assinou o 

“Decreto de abertura do Inquérito Canônico a respeito da Causa de 

Canonização do Padre Henri Caffarel, Sacerdote da Diocese de Paris”, 

em 25 de abril de 2006, de comum acordo com o bispo de Beauvais, Diocese 

onde o Padre Caffarel terminou sua vida. Ele instituiu uma Comissão Canônica 

de Inquérito para o exame da Causa. 

 

O Postulador da Causa no Inquérito Diocesano nomeado pelas Equipes de Nossa 

Senhora em 21 de dezembro de 2005 foi o padre Paul-Dominique Marcovits, 

dominicano, na época conselheiro espiritual da Equipe Responsável da Super 

Região França –Luxemburgo – Suíça. O postulador teve a assistência de uma 

Vice Postuladora, a Sra. Marie-Christine Génillon. 

 

A apresentação oficial da abertura da Causa de canonização foi feita em 

Lourdes, durante o Encontro Internacional das Equipes de Nossa Senhora, no 

dia 18 de setembro de 2006, dia do décimo aniversário da morte do Padre 

Caffarel. 

 

A Comissão Diocesana foi instalada em 22 de março de 2007 sendo o 

Presidente Monsenhor Maurice Fréchard; o promotor o Padre Henri Moreau; a 

Escrivã a Sra Brigitte Jézéquel; o Padre Alain Mattheeuws e o Sr. Xavier Lacroix 

foram os teólogos peritos; e a Sra. Agnes Walch e o Sr. Olivier Landron os 

historiadores peritos. Foram todos nomeados por Dom André Vingt-Trois para 

verificar a biografia do Padre Caffarel e para examinar o conjunto das fontes 

documentais. Eles, durante o processo, identificaram a evolução do pensamento 

do Padre Caffarel através de seus escritos, dos movimentos e das revistas que 



ele fundou. Eles também verificaram a conformidade dos escritos com o 

ensinamento da Igreja e avaliaram o seu aporte teológico. 

No dia 18 de outubro de 2014 o bispo Mgr Éric de Moulins-Beaufort, bispo 

auxiliar de Paris, finalizou o Inquérito Diocesano da Causa de Beatificação do 

Padre Henri Caffarel na cripta da Igreja de Saint-Augutin em Paris. Nesta 

cerimônia estiveram presentes a Comissão Diocesana presidida pelo Mgr 

Maurice Fréchard, arcebispo emérito de Auch, do postulador, padre Paul-

Dominique Marcovits, da vice postuladora Marie-Christine Genillon, dos 

membros da Equipe Responsável Internacional das Equipes de Nossa Senhora e 

dos membros da Associação dos Amigos do Padre Caffarel além de outras 500 

pessoas, muitos equipistas que conheceram Padre Caffarel. 

Após uma introdução sobre o andamento do processo, o promotor diocesano, 

Padre Henri Moreau, que tinha como missão questionar as justificativas 

favoráveis a causa fornecidas pelo postulador, concordou com a continuidade do 

processo, assim como o postulador Padre Paul-Dominique Marcovits e a vice 

postuladora, Marie-Christine Genillon. Após a cerimônia civil foi celebrada uma 

missa em ação de graças pela continuidade do processo na mesma igreja. 

Com o encerramento dos trabalhos em Paris, uma nova etapa foi aberta na 

Congregação para a Causa dos Santos em Roma. O postulador da segunda 

etapa, que irá acompanhar o andamento da causa em Roma, será o 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. No dia 

10 de novembro de 2014 todo o processo foi entregue em Roma pelo Padre 

Paul-Dominique Marcovits e a vice postuladora, Marie-Christine Genillon.  

 



  
O postulador Padre Paul-Dominique Marcovits 

dando seu testemunho sobre a vida do Pe. 
Henri Caffarel. Ao fundo To e José Moura 

Soares, Casal Responsável pela ERI. 

Sra Brigitte Jézéquel, escrivã do Inquérito 
dando seu parecer favorável a continuidade do 

processo. Ao seu lado o Presidente da 
Comissão Diocesana Mgr Maurice Frécharde o 

bispo auxiliar de Paris, que presidiu a 
cerimônia, Mgr Éric de Moulins-Beaufort. 

 

  
O promotor, Padre Henri Moreau, assina a 

finalização do Inquérito Diocesano. 
O postulador Padre Paul-Dominique Marcovits, 
assina a finalização do Inquérito Diocesano. 

 

  
Gerard e Marie Christine Roberty, ex responsáveis 

pela ERI, ao lado de Tó e José Moura Soares, atuais 
responsáveis pela ERI 

Casal Ligação da Zona América, Graça e Roberto, 
fazendo a oração da comunidade durante a missa 

de Ação de Graças. 



  
Thérese e Antoine Leclerc, Casal Responsável 

pela Super Região França, Luxemburgo e 

Suíça, organizador da cerimônia civil e 

religiosa, faz os agradecimentos finais após a 

missa. 

Imagem do presbitério com foto do Padre 
Caffarel junto ao Papa Paulo VI. 

 

  
Brasileiros presentes na cerimônia, Graça e 

Roberto, Casal Ligação da Zona América da 

ERI, Cida e Raimundo, ex Casal Responsável 

pela Super Região Brasil, Padre Hilário, 

Conselheiro Equipista atualmente residente 

na França e Cristiane e Brito, Casal 

Responsável pela Comunicação Externa da 

Super Região Brasil 

Oposição de selos nas caixas contendo os 
volumes do Inquérito que foram enviadas a 

Roma para continuidade do processo 

 

 

 

 

 

 

 



Papel do Equipista nesse processo é: 

 

1 Dar testemunho. Contato : O Postulador, Os Amigos do Padre Caffarel,49, 

Rue de la Glacière, F-75013 – Paris, França (postulateur@henricaffarel.org) 

2 Conhecer melhor a personalidade, os escritos, a obra do Padre Caffarel 

(ver bibliografia) 

3  Orar para que a santidade de sua vida seja reconhecida pela Igreja e 

que,assim, sua mensagem e sua pessoa possam fazer mais pela Igreja e na 

sociedade (ver oração) 

4  Tornar-se membro da associação “Os Amigos do Padre Caffarel” 

 

Cristiane e Brito, Comunicação, Super Região Brasil 

(informações obtidas nos boletins dos Amigos do Padre Caffarel) 


