VIGIAI E ORAI!
SALVE MARIA!
Queridos irmãos (as) Intercessores
Deus os abençoe!
Vou bem dizer a Iahweh em todo tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios; eu me glorio de
Iahweh: que os pobres ouçam e fiquem alegres. Egrandecei a Iahweh comigo, juntos exaltemos o seu
nome. Procurei a Iahweh e ele me atendeu, e dos meus temores todos me livrou. (Salmo 34 (33) 2-5)

Neste trimestre nossa carta nos leva refletir sobre o matrimônio cristão, com as
dificuldades comum a todos pelo egoísmo, falta de confiança, bloqueios diante do que não
entendemos. Mas o amor tem seus caminhos e a Graça de Deus o ajuda. O amor de Deus
purifica nosso amor humano e o conduz ao seu verdadeiro objetivo: a santidade do amor
(Pe Marcovits).
O padre Caffarel escreveu: não mostrando como algo fácil, mas demonstrando que
a verdadeira “comunhão familiar” só pode ser conservada e aperfeiçoada com grande
espírito de sacrifício. Levando-nos por um caminho de amadurecimento do verdadeiro
amor.
Papa Francisco diz em sua homilia: 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.
O Papa solicita ainda de nós equipistas que nos engagemos de formas organizadas
para acolher, formar e acompanhar na fé os casais jovens, antes e depois do casamento.
Agradecemos as orações de todos vocês intercessores por nossos irmãos que estão
feridos, machucados, por tantos problemas de saúde, do corpo e também da alma. Deus
tem nos inserido neste mistério de dor de tantos irmãos, para nos dar a chance de
aprender a amar mais e melhor. Oremos também pelo matrimônio de todos e em especial
pelos jovens casais, antes e depois do casamento.
A sua oração conforta os corações mais fragilizados. O seu valor é incalculável.
Dúvidas, partilhas, pedidos de orações, inscrições, entre em contato conosco, nós os
aguardamos com imenso amor.
Email: intercessao@ens.org.br
Invocamos sobre todos, as bênçãos de Nossa Senhora.
Com carinho e oração,
Sônia e Eiyti
Casal Intercessor Nacional
ENS Super Região Brasil

