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Caros Intercessores,
Estamos felizes em apresentar a nova «Carta dos Intercessores»! Escrita a cada
três meses por um dos casais da Equipe Internacional de Animação dos Intercessores (EIAI), esta carta será um link entre todos os intercessores presentes nos
cinco continentes. Os Intercessores responderam ao chamado que o Padre Caffarel fez em 1960! Eles tem por missão levar particularmente em suas orações, por
intermédio de seus compromissos, o casamento cristão : tema central desta carta.
Esperamos de todo o coração que esta carta trimestral ajude e apoie o vosso
compromisso de Intercessores. Que todos os Intercessores no mumdo se sintam
unidos em Cristo por meio desta corrente de oração viva! Que possamos, cada
um, e juntos, nos unir à oração de Cristo pela Glória de Deus e Salvação do mundo. Que esta oração de intercessão sustente e aumente nossa vida interior.
Aude et Olivier de la Motte, EIAI - Responsáveis da zona Centro-Europa.

Bilhete espiritual do Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Boulevard
SaintGermain, Paris. Maio de 2014.
O clima estava bom. Eu estava
passando. Avistei, logo à minha frente, um casal de amigos
muito queridos, conhecidos de
longa data. Eu celebrei recentemente os trinta anos de casamento deles. Com as mãos dadas, eles caminhavam alegres, como nos primeiros dias de amor.
Eu olhei e disse a mim mesmo, todo maravilhado:
" Deus passa ..." Por respeito, não me atrevi a
abordá-los.
O casamento cristão, é este. Deus vem
habitar no coração de um e do outro para que o
amor humano deles floresça e mostre a todos a
maravilha do amor de Deus. O Padre Henri Caffarel, o apóstolo do casamento, escreveu: «O amor
cristão é autenticamente humano; ele é ao mesmo tempo
sobrenatural: a Caridade – este amor que descende do coração de Deus – trabalha o interior como uma seiva poderosa que faz com que dê frutos de santidade.» (Henri Caffarel, L’Anneau d’Or, n°2-3-4, maio de 1945, Paris,
Edições de Novo Fogo, p.9).
A graça do sacramento do matrimônio é
poderosa e não se evapora tão rápido! Ela trabalha o amor humano purificando-o progressiva-

mente, porquê o amor humano necessita, para
viver, de estar livre de muitas coisas que o entulham, porque somos todos pobres!
Egoísmo, falta de confiança, bloqueios
diante do que não entendemos ... Tudo isto, nós
conhecemos e são as dificuldades comuns à todos.
O amor tem seus caminhos e a Graça de Deus o
ajuda. Ou, para dizer melhor as coisas: o amor de
Deus purifica nosso amor humano e o conduz ao
seu verdadeiro objetivo: a santidade do amor.
A fidelidade – passa pelos anos - transfigura o amor humano. O Senhor Jesus que acompanha os casais, que habita com eles, desenha-os
em sua própria transfiguração. Como não admirar
esses rostos nos quais a fidelidade do amor floresceu? Tempestades ou choques poderiam ter abalado seu amor. Mas a "pedra" do amor deles sempre
esteve lá. O padre Caffarel escreveu novamente:
«Este fervor vibrante [do amor] nem sempre
é igual a si mesmo; ele pode viver horas de declínio sem, por
tudo isso, o amor ser quebrado. Porquê existe um fervor da
vontade em que consiste essencialmente no amor: melodia
muito pura que não exige necessariamente o acompanhamento do fervor sensível, ainda que o último muitas vezes
lhe dê apoio e um meio útil de expressão » (id.).

Em nossa oração de
intercessão,
rezamos
para que os casais
vivam seu amor na
santidade. Que sejamos,
cada um, caminho de
santidade para nosso
esposo, nossa esposa,
como as Equipes de
Nossa Senhora nos
exorta. Como o padre
Caffarel nos propôs.
A Igreja pede que os
cristãos rezem de todo o
coração para que o
casamento seja uma
fonte de luz e esperança
para o mundo; que as
familias sejam lugar de
perdão e de misericórdia,
de doçura e de paciência;
lareiras que irradiam,
acolhem e acalmam os
sofrimentos..

Este é o propósito de Deus. Os casais cristãos casados testificam por
seu amor o amor de Deus. A fecundidade deles vem daí. Fecundidade: dar à Igreja
e à humanidade filhos que crescerão humana e espiritualmente para o serviço dos
outros. Fecundidade novamente: irradiar o amor de Deus vivendo seu amor, irradiar seu amor habitado pelo amor de Deus... Fazer o bem aos outros.
« Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus, ele o criou,
ele os criou homem e mulher» (Genesis 1, 27). Essa é a grandeza do sacramento
do matrimônio. Como podemos não render graças à Deus? Além de todas as provações, além de toda a felicidade, ele nos conduz todos para a santidade, para a alegria do seu amor.
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Conselheiro Espiritual dos Intercessores.

Homilia do Papa FRANCISCO: O casamento, um
belo caminho. Domingo 14 de setembro de 2014.
O amor de Jesus, que abençoa
e consagra a união dos cônjuges, é
capaz de manter o amor e renová-lo
quando humanamente está perdido,
esgotado em lágrimas.
O amor do Cristo pode dar ao
casal a alegria de caminharem juntos;
pois o casamento é isto: o caminhar
juntos de um homem e uma mulher,
no qual o homem tem a tarefa de ajudar a esposa a ser mais mulher, e a
mulher tem a tarefa de ajudar o marido a ser mais homem.
Esta é a tarefa entre vocês. “Eu
te amo, e por isso eu te faço mais
mulher” – “Eu te amo, e por isso eu
te faço mais homem”. É a reciprocidade das diferenças. Não é um caminho simples, pois se não houver conflitos, não será um caminho humano. É
uma viagem exigente, às vezes difícil,
às vezes conflitante, mas é a vida!

Eu vos desejo um belo
caminho: um caminho
fecundo no qual o
amor possa crescer!

É normal que os esposos pensem diferente, argumentem: é normal.
Sempre acontece. Mas eu vos
aconselho: nunca terminem o dia sem
fazer as pazes. Nunca. Um pequeno
gesto é suficiente.
E assim continuemos a caminhar. O casamento é o simbolo da vida, da vida real, não é uma « ficção » !
É o sacramento de amor de Cristo e
da Igreja, um amor que encontra na
Cruz sua verificação e sua garantia.
Eu desejo a vós, a vós todos,
um belo caminho: um caminho fecundo; no qual o amor possa crescer.
Eu desejo a vós felicidade. Haverá
cruzes: elas estarão lá! Mas o Senhor
está sempre lá para nos ajudar a seguir em frente.
Que o Senhor vos abençoe!

E em meio a esta teologia que a
Palavra de Deus nos dá sobre o povo
em marcha, também sobre as famílias
em marcha, sobre os esposos em
marcha, um pequeno conselho.
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O misterio de amor - Père Caffarel.

«a fonte do

A importância e a dignidade do amor aparece com clareza quando
consideramos seu lugar na criação. Ele foi a última obra divina, depois da qual Deus
descansou. E se admitirmos que os seis « dias » da criação representam períodos
imensos, a novidade e o preço do amor adquirem aos nossos olhos um valor maior
ainda. (…)

amor cristão
não está dentro
do coração dos
homens, ela
está em Deus.
Para os esposos
que querem

Finalmente o homem foi criado, e o esplendor de sua juventude é mais
radiante do que a luz do sol nascente. Tudo é para ele nesta imensa criação, e ele
mesmo é para Deus. Cada criatura é um degrau e deve permitir de se elevar para o
Criador. Contudo, a obra divina não é completada por muitos! Deus disse: «Não é
bom que o homem esteja só» e a todos ele adiciona o melhor: na noite do último
dia, em meio a uma natureza amigável e atenciosa, Deus criou a mulher e a uniu ao
homem. E o amor deles deslumbrante de pureza faz soar um canto novo
desconhecido da terra. (…)

amar, que
querem
aprender a amar

Contudo a união do homem e da mulher não é a finalidade última da obra
divina. Ao instituir o Casamento, Deus pensou nas núpcias de Cristo e da Igreja.
(…)

cada vez mais,
existe apenas um
bom conselho:
procurem a

A fonte do amor cristão não está dentro do coração dos homens. Ela
está em Deus. Aos esposos que querem amar, que querem aprender a amar
cada vez mais, existe apenas um bom conselho: procurem a Deus, amem
Deus, sejam unidos à Deus, deem a Ele todo o lugar.

deus !»

L’anneau d’Or - Número especial Julho de 1945: o Mistério de Amor.

PAPA FRANCISCO PARA AS EQUIPES DE NOSSA SENHORA:
AQUILO QUE Vocês VIVEM … vocês devem testemunhar!
Quinta-feira 10 de setembro de 2015.

Vocês que vivem em casal e em família –
acompanhados pelo carisma próprio de vosso
movimento- esta joia profunda e insubstituível
que o Cristo Jesus vos faz experimentar a sua
presença dentro de suas casas em meio a alegrias
e tristezas, pela felicidade da presença de seu
cônjuge, pelo crescimento de seus filhos, pela
fecundidade humana e espiritual que vos sustenta,
tudo isto deveis testemunhar, anunciar,
comunicar aos de fora para que possam
experimentar, por sua vez, começarem a
caminhada. (…)
Esta missão que vos foi confiada é mais
importante que a imagem da família - aquela que
Deus quer, composta de um homem e de uma
mulher, visando o bem dos cônjuges tanto
quanto a geração e educação das crianças –

é distorcida por poderosos projetos contrários
encobertos por colonizações ideológicas.
É claro, vocês já são missionários em vossa
vida familiar, nos círculos de amizades e relações,
e até além disto.
Porquê uma família feliz, equilibrada,
habituada à presença de Deus, fala por si do
amor de Deus por todos os homens.
Mas eu os convido a se engajarem, se
possível, de uma maneira cada vez mais concreta
e de forma criativa sem deixar de se renovar,
dentro das atividades que possam
ser
organizadas para acolher, formar e acompanhar
na fé os casais jovens, antes e depois do
casamento.
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Intercessores

Oração dos Intercessores

Para nos contactar:

Deus, nosso Pai,

EIAIFatima2018@gmail.com
Podem encontrar-nos em:
https://equipes-notredame.com/pt-pt/comunicacaoe-ligacao/rezar-intercessores

vós nos enviastes vosso Filho amado, para a salvação do mundo.
Sentado agora à vossa direita, ele cessa de interceder por todos seus
irmãos humanos. Movido pelo Espírito Santo, queremos unir-nos à
sua oração, para a salvação de todos. Que sacerdotes e casais sejam
fieis a seus compromissos, a serviço da comunhão na Igreja,
irradiando o amor que colocastes em seu coração. Que todos os
vossos filhos, em todo o mundo, descubram a felicidade que nos
dais e vivam com respeito e dignidade, na alegria e na paz. Deus,
nosso pai, por intercessão de Nossa Senhora e de todos os santos,
conceda a nós, que somos intercessores junto a vós, realizar nosso
serviço de intercessão, por amor a vós e a todas as pessoas. Amém.

VELAI E ORAI.

Intenção geral: Senhor, Dê aos casais a graça de serem fiéis ao compromisso do
sacramento do matrimônio. Que a oração de intercessão os fortaleça e una a ti,
Senhor. Que eles sejam fervorosos e te apresentem todas as súplicas que lhes
foram confiadas, afim de que sua paz e alegria reinem em seus corações, nos
casais, nas famílias, no mundo.

notícias dos Intercessores da zona centro-europa.
Noticias da Região
Líbano:
Temos sido solicitados
para cuidar dos Intercessores do Líbano por cerca de quatro anos. Assim
encarregados deste serviço contactamos as equipes de nossa região para
propor que integrassem
esta cadeia de orações.
Recebemos em torno de
25 respostas das quais
uma vintena se engajou.
Nos fazíamos chegar a
eles as cartas dos Intecessores que eram enviadas a todos. De outra
parte nos enviávamos a
eles as intenções locais
de orações, assim como
aquelas que nos sucediam.

Dolly et Chaouki
KHOURY, Casal correspondent da Região
Líbano.
Noticias da Região
Alemanha:
Nós nos reunimos com
o novo casal responsável das ENS da região
Alemanha. Não tinhamos Intercessores
«inscritos». Criamos um
grupo de «whatsapp»
aonde publicamos um
texto e uma intençao de
oração uma vez por
mês. Com um pouco de
paciência, vamos progredir e crescer!

Lioba et Andreas ENNEMOSER, casal correspondente da Região
Alemanha.
Chamado para a Região FranceLuxembourg-Suiça:
Os Intercessores procuram um casal correspondente para esta região! Agradecemos pelas orações nesta intenção.

Deus, que é a origem da
família e que a desejou
como lugar de amor e
vida, conceda à todas as
famílias da terra que se
pareçam com a família
que o Senhor deu ao seu
Filho.

