VIGIAI E ORAI!
SALVE MARIA!
Queridos irmãos (as) Intercessores
A todos, a paz, o amor e a fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo.(Ef. 23)
“O que todos os intercessores, impulsionados pelo Espírito, pedem na sua pobre
linguagem de homens na terra, o Cristo glorioso, está à direita do Pai para traduzi-la no
céu. (Cem cartas sobre a oração pg. 134 Henri Caffarel)
É com alegria que lhes escrevemos e com gratidão pela oferta generosa de suas vidas a
Deus, em amor aos irmãos. Neste trimestre nossa carta nos leva a refletir sobre o rosário,
especialmente sobre os mistérios da alegria, "O Rosário é a minha oração preferida. Esta é
uma oração maravilhosa. Maravilhosa na simplicidade e profundidade." Carta do PAPA
JOÃO PAULO II sobre o rosário. Que a leitura e meditação destas palavras fortaleçam a
nossa oração de intercessão, pois bem aventurados aqueles que creem, bem
aventurados aqueles que fazem da oração não um tempo que lhes sobra, mas um
tempo reservado. Bem aventurados sois vós meus irmãos que leem estas palavras neste
momento, Deus os escolheu, porque olhou para cada um de vós e viu muito amor em seus
corações. E então lhes confiou a missão de ser sentinela, guardiões da fé, do amor e da
esperança. Com sua oração o intercessor (a) vigia para que o mal não se aproxime, com
sua oração abre as portas para que muitos conheçam as graças de Deus.
“A oração é como um raio de sol, que inunda com sua luz os corações daqueles por
quem rezamos.”
Os exortamos queridos intercessores a entrarem em contato conosco, vamos viver com
alegria esta missão que o Senhor nos confiou, pois rezar é antes de tudo uma grande
alegria, nos faz feliz. Os que ainda não recebem nossos emails e quiserem receber, mande
uma mensagem para : intecessao@ens.org.br ou escreva-nos para o endereço que segue
abaixo. Também pedimos com muito carinho que não formem outros tipos de
comunicações paralelas, para mantermos a unidade.
O teu gesto de ternura pode mudar o curso de uma vida...
Com carinho e oração,
Maria Goretti e Moacir Vieira
Casal Responsável Intercessores
ENS Super Região Brasil
Endereço: Rua Miguel Nápoli, 971, Rio Maina, Criciúma, SC
CEP 88817500
48) 34387381/ 96357172

