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Queridos Casais e Conselheiros Espirituais
O Movimento das END vive já uma grande alegria no anúncio do encerramento da
primeira etapa da causa de canonização do Padre Caffarel.
A 18 de Outubro deste ano realizar-se-á a Sessão de Encerramento do Inquérito
diocesano que marcará o final da primeira etapa do processo de canonização do P. Caffarel.
A cerimónia oficial será realizada na Igreja Saint-Augustin, em Paris, e é composta por
duas partes, ambas revestidas de todo o espírito de simplicidade e de humildade, virtudes tão
caras ao nosso Fundador.
A primeira, cerimónia canónica, terá lugar na cripta da Igreja, pelas 15h00, é presidida
pelo mgr de Moulins-Beaufort, bispo auxiliar de Paris, com a presença das entidades e
convidados oficiais.
A segunda, celebração eucarística de Acção de Graças será realizada às 16h30 na Igreja
S. Augustin. É organizada pela SR França e são convidados todos os equipistas que possam
estar presentes. Os encargos serão por conta própria.
Na impossibilidade de todos estarmos presentes nestas cerimónias e para que estejamos
ainda mais unidos e fortalecidos na fé que partilhamos, convidamo-los a que se juntem a nós
numa hora de vigília e oração na véspera desta cerimónia, para darmos graças ao Senhor de
nos ter posto no caminho o nosso querido padre Caffarel.
Poderão organizar nas vossas Super-Regiões e Regiões ligadas directamente à ERI uma
hora de vigília para que todos vivam na oração a graça que se anuncia.
Unidos em oração, continuemos então todos juntos o caminho para podermos sentir a
alegria final.
“Cada ser humano é único, e única é a santidade a que foi chamado”
P. H. Caffarel

Despedimo-nos com amizade
Tó e José Moura Soares
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