
 

“Que cada um dê conforme tiver decidido em 
seu coração, sem pesar nem 
constrangimento, pois ‘Deus ama quem dá 
com alegria’. Deus é poderoso para vos 
cumular de toda sorte de graças, para que, 
em tudo, tenhais sempre o necessário e ainda 
tenhais de sobra para empregar em alguma 
boa obra”. 

2 Cor 9, 7-8 

 
 
 
Queridos Equipistas, 
Queremos inicialmente agradecer a todos que têm colaborado ao longo desses OITO anos para 
a Causa de Canonização do Padre Caffarel. 
 
Como já é do conhecimento de vocês (cf. Carta Mensal deste mês de outubro, pp. 23 a 25) 
estamos em um momento especial do processo de canonização com o início do exame pela 
Congregação para as Causas dos Santos do Inquérito Diocesano entregue em Roma em 
novembro de 2014. Este momento particular pede a nós Equipistas duas contribuições: uma 
espiritual e outra material. 
 
A espiritual é que peçamos a intercessão do Padre Caffarel em nossas necessidades e 
dificuldades, bem como nos pedidos de orações que sempre chegam a nós. 
A material decorre do fato de que esta nova fase do processo passa a exigir um nível maior de 
recursos financeiros. Infelizmente o número de novas associações e renovações à Causa de 
Canonização neste ano de 2015 está, até agora, muito baixo, mas também sabemos que para 
alguns de nós é difícil, senão impossível, arcar com o valor pedido pela associação à Causa. 
 

Assim, para os que puderem contribuir com a Causa de Canonização do nosso querido Padre 
Caffarel pedimos que na Reunião Mensal do mês de novembro seja colocado um 
Envelope especial, no qual cada casal faça a doação de um valor que a sua 
disponibilidade e a sua generosidade permitirem.  
Após a Reunião pedimos ao Casal Responsável da Equipe que providencie o depósito da 
quantia recolhida na conta: 

Banco do Brasil (001) 
Agência: 6538-2 
Conta corrente: 44.747-1 
Equipes de Nossa Senhora 
 

Agradecemos antecipadamente por vossa generosidade, como uma manifestação concreta da 
gratidão ao Padre Caffarel e às Equipes de Nossa Senhora. 
Deus os abençoe! 

Hermelinda e Arturo 
CRSR Brasil 


