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De 4 a 9 de Dezembro, os membros da 
Equipa Responsável Internacional (ERI) 
reuniram-se em Paris para rezar e reflectir 
em conjunto sobre as orientações do 
Movimento, para preparar o próximo 
Colégio e trabalhar sobre a estrutura e os 
primeiros preparativos do grande 
Encontro de Fátima em 2018. 
  

 

8 de Dezembro 
 

No dia 8 de Dezembro, a missa da 
Solenidade da Imaculada Conceição da 
Virgem Maria, presidida pelo Pe. Jacinto 
Farias, Conselheiro Espiritual da ERI, foi 
celebrada em Troussures (a norte de Paris), 
onde o Pe. Caffarel passou os últimos anos 
da sua vida. 
 

 
 

 
Esta peregrinação permitiu-nos voltar à fonte do nosso carisma 
fundador:  foi um grande momento de oração e de comunhão 
da ERI com os equipistas do mundo inteiro. 
 

A ERI teve a grande sorte de ser acompanhada, durante todo esse dia, por Jean Allemand, antigo secretário 
do Pe. Caffarel:  magnífico testemunho daquele que partilhou a vida do nosso fundador durante muitos anos. 

 
 

 

O dia prosseguiu em Massabiel, «a Casa do casal», 
propriedade das Equipas de Nossa Senhora de França-
Luxemburgo-Suíça, lugar de retiros e de seminários. 
Jean Allemand evocou a vida e a mensagem do Pe. 
Caffarel e mostrou quanto essa mensagem é, ainda 
hoje, de extrema actualidade… 

  
Jean Allemand 



 

Vida do Movimento 

O balanço do Encontro de Roma de Setembro último é muito positivo.  A análise dos questionários de 
satisfação deu uma nota global de 90/100, indo desde 76 para a alimentação até 92 para os temas abordados 
e 95 para a eucaristia de encerramento…  O encontro com o Papa foi um grande momento eclesial que 
marcará a história do Movimento. 

 
O Movimento dos Intercessores pediu à ERI que continuasse a trabalhar no sentido da difusão do seu 

Movimento.  A partir de agora, um casal da ERI (Mahassen e Georges Khoury) ficará encarregado de assegurar 
a ligação ERI/Intercessores. 

 
Foi abordada a questão da tradução dos documentos nas 5 línguas do Movimento:  como ficou acordado 

em Roma, competirá às SR garantir uma melhor qualidade das traduções, quer assumindo a responsabilidade 
por algumas traduções quer dando uma participação financeira nos casos mais complexos.  Será enviada às SR 
em causa uma carta com esta explicação. 

 
No âmbito do progresso da Causa de Canonização, a Associação Les Amis du Père Caffarel tenciona 

organizar um novo colóquio, a nível internacional, sobre a vida do Pe. Caffarel.  Será também programada a 
redacção de um livro sobre a sua vida.  A ERI participou na última reunião da Associação:  uma ocasião 
excelente para estabelecer laços fraternos entre as duas entidades. 

 
Atelier Mariage:  os membros do Atelier entregaram à ERI um documento de 80 páginas; este documento 

vai ser estudado pela ERI, que dará o seu parecer no próximo mês de Março. 
 
Foi discutido um Plano de comunicação 2015-2018 para traçar o caminho até Fátima; este plano será 

finalizado na próxima reunião… 

 

Ponto da situação sobre os trabalhos em curso ou terminados 
 
O documento sobre o DSS distribuído em Roma deve agora ser difundido.  Depois de terminado o caderno 

sobre a Oração Pessoal, seguir-se-á o documento sobre a Oração Conjugal, que será amplamente difundido 
pelas SR e RR. 

 
A plataforma virtual para a Formação Cristã está a ser concluída.  Resta assegurar as traduções nas 5 línguas 

das ENS.  Pedir-se-á um contributo financeiro a algumas SR. 
 
Os trabalhos sobre as Equipas Antigas avançam a bom ritmo:  foram analisadas as respostas ao inquérito, de 

que resultam pistas a explorar:  aprofundamento do pensamento do Pe. Caffarel, pedagogia dos pontos 
concretos de esforço, exploração dos trabalhos realizados por várias SR sobre este tema. 

 
Prossegue o trabalho sobre os Conselheiros e Acompanhantes Espirituais tendo em conta as considerações 

dos diferentes responsáveis no terreno. 
 
Prossegue a redacção do Guia do Casal Informador:  A ERI validou o primeiro documento preparatório.  O 

texto definitivo será adoptado pela ERI na sua próxima reunião.  A difusão do Guia do Responsável de Equipa 
deve ser feita agora por todas as SR e RR, como foi acordado em Roma. 

 
A redacção do Tema 2016/2017 estará a cargo da SR Itália.  Os primeiros elementos foram apreciados pela 

ERI, que deu indicações para o seu prosseguimento.  Estará pronto em Abril próximo para difusão nas SR e RR. 



 

Perspectivas 
 

Preparação do Encontro de Fátima:  o Tema 2017/2018 terá por título «A missão do Amor» e será redigido 
pela SR Espanha. 

 
Os próximos Colégios Internacionais terão como fio condutor os seguintes versículos evangélicos: 

para 2016:  «Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida» (Jo 14,6) 
para 2017:  «Sem mim, nada podeis fazer» (Jo 15,5) 
para 2018:  «Permanecei no meu amor» (Jo 15,9) 

O tema do Colégio 2016 articular-se-á em torno da Misericórdia. 
 

 

Agenda 
 
Próxima reunião da ERI:  de 8 a 12 de Março de 2016 em Barcelona (Espanha) 
Encontro com os equipistas locais:  12 de Março à tarde 
 
Colégio Internacional:  de 23 a 28 de Julho de 2016 em Swanwick (Inglaterra) – Centro de Hayes 
Reunião da ERI:  de 19 a 23 de Julho 
Encontro com os equipistas locais:  30 de Julho (à noite) 
 
Reuniões seguintes: 
ERI:  Março 2017 na Região Germanófona 
ERI e Colégio Julho de 2017:  Brasil 
ERI e Colégio Julho de 2018:  Fátima (Portugal) 
 

 Pede-se às SR e RR que enviem as suas estatísticas anuais ao Pedro Bobone antes do fim de Janeiro… 
 

  
 

 

 
 
 

 

Encontro Internacional 
de Domingo 15 de Julho a Sexta-feira 20 de Julho 

de 2018 em Fátima (Portugal) 

 
 


