VIGIAI E ORAI!
SALVE MARIA!
Queridos irmãos (as) Intercessores, esperamos encontrá-los na paz e na
alegria do Senhor!
Vinde a mim, todos vós, que estais cansados e fatigados sob o peso dos vossos
fardos, e eu vos darei descanso.Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração,(...).”Mt.11, 28-29
Queridos, enquanto no mundo cresce a sede pelo poder, em todos os âmbitos: O
poder de governar, o poder de possuir bens, de ser importante, de se destacar até
mesmo no meio pastoral, como os mais sábios e mais santos. Jesus nos lança outra
proposta: rezar silenciosamente, fazendo o oferecimento da vida com humildade de
coração. Lembremos que quando Jesus veio ao mundo, os grandes, viajavam em
belos animais, potentes cavalos, mas a viagem da família de Nazaré para Belém foi
montada em um jumentinho, também quando fugiram para o Egito se serviram de
um jumento e na entrada gloriosa para Jerusalém Jesus se serviu de um pequeno
animal: um jumento. Ou seja com humildade. Com mansidão de coração. Portanto
não se preocupe com a “grandeza” da sua oração, preocupe-se em „servir com
amor‟. Deixemos que Deus se sirva da nossa pequenez, da nossa fragilidade. E
com alegria vamos oferecer nossa oração pelos irmãos, pedindo a Jesus que nos
ajude a ter um coração semelhante ao seu: manso e humilde. E estejamos certos,
que todo ato de amor, por mais pequenino e invisível que seja para o mundo é
assistido por Deus. Sua oração é preciosa, Deus conta com ela, os irmãos também.
Neste trimestre somos convidados a refletir sobre: sacerdotes e casais chamados a
viver a vocação do amor. Não nos esqueçamos de rezar pelos nossos sacerdotes e
continuemos rogando a Deus que apresse o dia em que seja proclamada a
santidade do Padre Henri Caffarel.
Segue também uma sugestão para auxiliá-los em sua oração.
Dúvidas, partilhas, pedidos de orações, inscrições, nós os aguardamos com imenso
amor.
Email: intercessao@ens.org.br ou Fone: 48 34387381
Invocamos sobre todos, as bênçãos de Nossa Senhora.
Com carinho e oração,
Maria Goretti e Moacir Vieira
Casal Responsável Intercessores
ENS Super Região Brasil

