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Introdução e Apresentação 
Quarta-feira 18 de julho 

 
Introdução ao dia 
 
Bom dia, queridos amigos! 

 
Bem-vindos ao segundo dia deste grande Encontro Internacional. Queremos começar 
por agradecer aos nossos amigos dos Estados Unidos que orientaram a Oração da 
Manhã e também ao Padre Tolentino pela sua meditação sobre o texto de hoje do 
Evangelho de S. Lucas, capítulo 15, versículo 13. 
 
Iremos seguir o programa que se encontra na vossa documentação, mas irão 
verificar que a conferência sobre o Esbanjamento, que em princípio estariam à 
espera de ouvir hoje, foi agendada para amanhã. Isto porque o Cardeal Peter Turkson 
está de momento num voo do Brasil e não chegará aqui antes desta tarde. 
 
Assim, hoje iremos começar com uma sessão sobre o Padre Henri Caffarel, 
Fundador das Equipas de Nossa Senhora. 
 
O facto de estarmos hoje todos aqui reunidos deve-se exclusivamente à inspiração 
do Padre Henri Caffarel. Sem ele não haveria Equipas de Nossa Senhora. Por isso, é 
justo que usemos algum tempo a apreciar o seu pensamento e a ouvir testemunhos 
sobre ele, antes de ser dada informação atualizada sobre o andamento da causa da 
sua beatificação. Esta será a única sessão na basílica durante esta manhã. 
 
Interrompemos às 11 horas para um Dever de se Sentar; podem encontrar uma 
breve introdução a este tema no guião litúrgico. Segue-se o almoço e depois as 
atividades de grupo descritas no vosso kit. 
 
Por favor, regressem à Basílica a tempo para a nossa Eucaristia às 17:30, que será 
presidida pelo Cardeal Turkson. 
 
O jantar nos hotéis será à hora habitual, às 19:30, seguido de encontros de equipas 
mistas nos hotéis, pelas 21 horas. 
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Para concluir a nossa introdução, apresentamos um diaporama sobre o Dever de se 
Sentar. 
 

 
Introdução à sessão das 9:30 h 
 
Agora queremos apresentar-vos os nossos amigos e colegas, Françoise e Remi 
Gaussel, que irão orientar a sessão sobre o Padre Caffarel. 
 
A Françoise e o Remi vivem na cidade de Bordéus, em França. Celebraram este ano 
50 anos de casamento e têm dois filhos, ambos casados, e sete netos. Ao longo da 
sua vida profissional, trabalharam ambos como professores. Aderiram às Equipas de 
Nossa Senhora em 1989 e durante os últimos dezessete anos assumiram sempre 
alguma responsabilidade no Movimento. Primeiro, como casal responsável de Sector 
em Toulouse, depois como casal responsável da Região do Sudoeste da França e 
depois como casal da Super Região de França, Luxemburgo, Suíça. Em 2013, 
juntaram-se à Equipa Responsável Internacional com a responsabilidade da 
Comunicação.  
 

 
Conclusão da sessão 
 
Queremos agradecer a todos os que contribuíram para esta maravilhosa sessão que 
deu vida ao Padre Caffarel através de testemunho pessoal. Foi um homem que viveu 
com sinceridade as suas próprias palavras – “Não há amor sem sacrifício”. A sua 
inclinação natural era para ser um homem de oração interior e apoiar os outros nesta 
área, mas dedicou muito do seu tempo ao desenvolvimento do nosso e de outros 
movimentos. Tal como ouvimos, o seu pensamento resistiu ao teste do tempo e não 
temos dúvidas de que irá continuar a ser assim no futuro. 
 
No decorrer desta sessão, ficámos particularmente impressionados com a sua divisão 
clara da sua vida num “antes” e num “depois” em março de 1923. Talvez isto pudesse 
ser um tópico para o Dever de Se Sentar? Houve um “antes” e um “depois” nas 
vossas vidas e se sim, que diferença fez em vós? 
 
Interrompemos agora para o Dever de se Sentar. Aproveitem bem as próximas 
atividades e regressem pontualmente para a Eucaristia às 17:30. 


