
Deus 
procura 

intercessores

EQUIPES DE NOSSA SENHORA



ÍnDice
I - DEUS PROCURA INTERCESSORES...................................  5 

• Todos nós somos intercessores...........................................  5
• A intercessão: provocação ou vocação..............................  5
• O compromisso de ser intercessor.....................................  6
• Como abordar a intercessão..............................................  6
• A procura na Bíblia e o ensinamento da Igreja.................  6

II - A INTERCESSÃO ATRAVÉS DA HISTÓRIA
DO POVO DE DEUS ..............................................................  7
 • Abraão, o primeiro intercessor......................................  7
   • Uma longa estirpe de intercessores...................................     8

• Cristo dá o exemplo e nos convida.................................  9 
• Testemunho dos apóstolos, prolongamento da
    intercessão de Cristo.........................................................   10 
• Maria, mãe da intercessão e da Igreja............................  11
• A Oração dos grandes Santos.........................................  12

III - O PAI TAMBÉM NOS CHAMA À INTERCESSÃO..........  13
• Deixai Deus agir em nós!.................................................  13
• A Comunhão dos Santos.................................................  13
• Como um excedente do Amor........................................  14
• A Oferenda da Noite - Salmo 140 (Hb 141)..................  14

IV - A FAMÍLIA DOS INTERCESSORES HOJE....................  15
• A intuição do Padre Caffarel...........................................  15
• O nascimento da família dos intercessores.....................  15
• Quem somos hoje?..........................................................  15

V - AS TRÊS OPÇÕES PROPOSTAS.....................................  17
• O compromisso de uma hora mensal de oração por mês..  17

• Deus conta com nossa oração de intercessão.................  17
• Nossa oração é fonte de vida para os outros........  17
• Como viver essa hora de oração........................................  18

• O compromisso de um dia de jejum em cada mês..  18
• A descoberta do jejum.................................................  18
• Como passar este dia de jejum?..................................  19

• A oferenda em sua vida de todos os dias.......................  20
• O intrumento da salvação do mundo!........................  20
• Como viver então esse compromisso...............................  21

VI - A FAMÍLIA DOS INTERCESSORES CONCRETAMENTE..  22
• Quem constitui a família dos intercessores?...................  22
• De onde vêm as intenções de oração?...........................   22
• Estou impossibilitado de manter meu compromisso
  O que faço?.....................................................................  23
• O chamado à intercessão...............................................  23



apresentaÇÃo

Queridos irmãos,

A Equipe de Animação dos Intercessores na França editou  um 
documento intitulado “Deus procura Intercessores”.  Hoje,  com a 
graça de Deus,  é com  muita alegria que lhes entregamos a edição 
brasileira.

É uma condensação de toda a história dessa iniciativa do Pe. Caffarel, 
desde seu início em 1960 até nossos dias. Dentro dessa publicação 
encontramos a fundamentação teológica desse apostolado. Trata-se de 
um intercâmbio realizado, no amor, entre Deus e o homem. Chamados 
à intercessão, somos co-responsáveis, como cristãos, pela salvação do 
mundo.

Mergulhando nas Escrituras, desde Abraão e Moisés, descobrimos que 
é o próprio Deus quem nos convida a interceder, a carregar os fardos 
uns dos outros. 

O documento trata da família dos intercessores hoje.  Quem somos? 
Como viver essa hora de oração; a descoberta do jejum; a oferenda na 
vida de todos os dias. Temos certeza de que traz muita luz sobre nossa 
missão.  Nós os convidamos a fazer bom uso do mesmo  e a ajudar-nos 
a divulgá-lo.

Temos muita esperança de que esta será uma valiosa contribuição das 
Equipes de Nossa Senhora para a salvação do mundo.
Recebam nosso fraternal abraço em Cristo
                      

Dirce e Rubens
                          Casal Responsável pelos Intercessores no Brasil



Papa João Paulo II



i - Deus procura intercessores
     
“Orem assim: Pai Nosso que estais no céu, santifi cado seja o vosso 
nome, venha a nós o Vosso reino, ...”. 
É o próprio Cristo que, seguindo Abraão, Moisés e os Profetas, convida-
nos a interceder, a rezar a seu Pai pelo mundo e que nos promete:

“Tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá.”

Confi ante nessa promessa, a Igreja sempre incentivou intensamente 
seus membros à oração de intercessão. Homens e mulheres consagram 
suas vidas a isso, apelos são lançados nas épocas conturbadas: guerras, 
fomes, epidemias... e são renovados a cada vez que novas necessidades 
aparecem.
É neste espírito, preocupadíssimo com as difi culdades sempre maiores 
que o matrimônio cristão encontrava na sociedade contemporânea, 
que o Padre Caffarel lançou em 1960 um apelo a voluntários para que 
se comprometessem a interceder especialmente pelo matrimônio e 
pela família cristã.
Assim nasceu nossa família de intercessores.

Todos nós somos intercessores.

Deus não deixou o homem sozinho diante dos mistérios de sua existência. 
Ele lhe deu sua Palavra, seu Verbo de Vida encarnado: Jesus; e a Igreja 
instituída por Cristo, animada pelo Espírito, rende-Lhe testemunho.
Mais ainda: existe um permanente diálogo entre Deus e o homem; a 
intercessão está aí tão próxima, tão singela como o caminho dos fi lhos 
até o Pai.

A intercessão: provocação... ou vocação.

A “intercessão” pode soar em nossos ouvidos indiferentes como uma 
devoção fora de moda, tingida de superstição e associada a processos 
antigos; ou ainda, como uma forma de piedade facultativa, até 
secundária.
Ela seria a manifestação de uma espiritualidade acessória e, de todo 
modo, fora de moda. Em suma, uma formalidade sem grande relação 
com o mistério da fé no Cristo ressuscitado.
A rigor, uma especialização monástica, um negócio de “profi ssionais”... 
Nada para o comum dos leigos! De qualquer jeito, não para mim!
Mas, e se a intercessão for o caminho escolhido por Deus para salvar os 
homens da morte e do pecado?

Mas, e se a oração de intercessão for a verdadeira oração que o Espírito 
coloca no coração do homem para fazê-lo cooperar com seu plano de 
salvação?
Mas e se a intercessão for a vocação de cada cristão, e mesmo de todo 
ser humano, em Cristo?
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O compromisso de ser intercessor

Confi ante nessa idéia de que cada homem é chamado à intercessão, a 
“família dos intercessores” hoje convida seus membros a se reencontra-
rem num movimento de Igreja, para rezar na intenção do matrimônio 
cristão e da família.
Com efeito, mais do que nunca, o casamento, como promessa de dois 
seres diante de Deus, deve ser promovido. Mais do que nunca, os jo-
vens que nele se comprometem, os lares que o vivenciam ou todos 
aqueles que hesitam, que duvidam ou encontram difi culdades e neces-
sitam ser sustentados.
Com o desejo de levar diante do Senhor essa grande intenção, os inter-
cessores respondem, oferecendo uma hora por mês de oração, ou um 
dia de jejum, ou suas provações e suas difi culdades da vida diária.
Se ela se manifesta sob forma de compromisso para um encontro de 
oração ou de jejum ou pelo viés da oferenda da vida cotidiana, a inter-
cessão é vivida como uma dádiva que toma um espaço sempre maior 
no diálogo do intercessor com Deus.

Como abordar a intercessão?

A intercessão é o intercambio realizado no amor entre Deus e o homem, 
é o consentimento de cada um ao desejo e à escolha do outro, impul-
sionado pelo Espírito.
Chamados à intercessão, somos co-responsáveis, como cristãos, na sal-
vação do mundo.
Antes de reagir com nossa sensibilidade, nossa instabilidade espiritual, 
tentamos acolher a experiência de testemunhas da intercessão.
Onde encontrar essas testemunhas, sem ser vítima de um prejulgamen-
to, de uma omissão? 
Simplesmente, mergulhando nas Escrituras, na própria Palavra de Deus 
e nos apoiando no ensinamento do Magistério.

A procura na Bíblia e o ensinamento da Igreja.

Nesta pesquisa, a Bíblia e o ensinamento da Igreja são os guias mais se-
guros para discernirmos os bens espirituais de que mais necessitamos.

Talvez, então, descubramos que o caminho do homem para Deus é 
pavimentado de intercessões e que a intercessão é como a trama da 
História da Salvação!

Então, de imediato, uma evidência se impõe com força e suavidade, 
com toda a pedagogia que desenvolve a Santa Escritura.

Que ela se manifeste sob forma de compromisso para um encontro de 
oração, ou de jejum, ou até pelo viés do oferecimento da vida cotidi-
ana, a intercessão é vivida como um dom que toma um espaço sempre 
maior no diálogo do intercessor com Deus.
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ii - a intercessÃo atraVÉs Da HistÓria 
Do poVo De Deus

 
O que é o Antigo Testamento senão uma cadeia ininterrupta de inter-
cessão que começou com Abraão? E o Evangelho, senão o testemunho 
da intercessão de Jesus, dando sua vida para a salvação do mundo?

E Maria, a Mãe da intercessão?

E a Igreja?  Ousamos ir ao encontro de todas as grandes fi guras da 
intercessão!

 Abraão, o primeiro intercessor.

 “Tendo acreditado em Deus, caminhando em sua presença e em al-
iança com Ele, o patriarca está disposto a acolher em sua tenda o Hós-
pede misterioso: é a admirável hospitalidade de Mambré,(*)prelúdio 
da Anunciação do verdadeiro Filho da promessa. Por isso, tendo-lhe 
Deus confi ado o seu plano, o coração de Abraão está sintonizado com 
a compaixão de seu Senhor pelos homens e ele ousa interceder por 
eles com uma audaciosa confi ança”. (Catecismo da Igreja Católica, n° 
2571)

É a surpreendente intercessão de Abraão em favor da cidade de Sodo-
ma (Gn,18,17-32). Abraão, o pai dos crentes, o primeiro ao qual Deus 
ensina a intercessão, não é para nós o maior orante? Bebamos então 
na fonte da narração do Gênesis, esse mistério da intercessão, por meio 
dos comentários esclarecedores do Padre Loew.

     Deus toma a iniciativa

É Deus quem formula a questão: “Acaso poderei ocultar a Abraão o 
que vou fazer?” Ele o põe frente à situação e é Ele, Deus, quem vai sus-
citar a intercessão de Abraão. Então, Deus lhe disse: “O clamor contra 
Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado!”

Quantas coisas a anotar! Em primeiro lugar, o coração de Abraão, hu-
milde e audacioso ao mesmo tempo. Eis o que lhe permite entrar na 
oração de intercessão. Abraão disse: “Sou bem atrevido em falar ao meu 
Senhor, eu que sou pó e cinza”. Humilde, ele sabe que de pó nós somos, 
como diz o salmo, mas o conhecimento de nosso pó lhe deixa bastante 
audácia para falar a Deus.

     Uma barganha gratuita de misericórdia. 

Então inicia essa barganha de misericórdia que representa a oração de 
intercessão.

(*)  Local perto do Hebron onde Abraão acampou; ali ergueu um altar ao Senhor, 
ali recebeu a notícia de que Lot fora preso e do castigo reservado a Sodoma.
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“Longe de ti proceder assim, não perdoarias o lugar por causa dos cin-
qüenta justos que ali vivem?”

“Longe de ti proceder assim, farias morrer o justo com o ímpio, como 
se o justo fosse igual ao ímpio?”

“Longe de ti! O juiz de toda a terra não faria justiça?”

Novamente Abraão se apóia sobre a promessa de Deus. Ele não se 

apóia sobre si, ainda menos sobre os méritos dos homens. Não! Mas 

daí resulta isso: os justos podem obter o perdão dos culpados e está aí a 
grande resposta que nos dá este texto.
Os justos podem obter o perdão dos culpados? Sim, porque Deus aceita 
essa barganha de misericórdia.

“Sou bem atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 
cinqüenta justos faltarem cinco, destruirás por causa dos cinco a cidade 
inteira?” ... Abraão não ousou ir mais longe! Ele devia continuar mais. Ele 
não ousou descer até ao um. Ele parou no caminho”.

Pode-se reclamar de Abraão de ter parado no número dez?. Mesmo se 
descesse até um, ele não teria encontrado nenhum, pois, afinal, tudo isso 
estava à espera de um só mediador: Cristo Jesus.”

(Pe. Jacques Loew. “Na escola dos grandes orantes”)

Uma longa estirpe de intercessores

Abraão, Pai dos crentes, é o primeiro de uma estirpe de intercessores. 

Como não citar a seguir Moisés, cuja vida é só intercessão? Samuel... 

Jeremias... Ezequiel ... 

     Moises, figura surpreendente da oração de intercessão
 
Logo que começa a  se realizar a promessa através  da Páscoa, o Êxodo, 
a entrega da Lei e a conclusão da aliança, a oração de Moisés é a figura 
impressionante da oração de intercessão que se realizará no “único 
Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus”.  (1Tm 2,5)

Também aqui, Deus vem primeiro. É ele quem chama Moisés do meio 
da sarça ardente. Esse acontecimento será sempre uma das figuras pri-
mordiais da oração na tradição espiritual judaica e cristã. De fato, se “o 
Deus de Abraão, Isaac e Jacó” chama seu servo Moisés, é porque Ele 
é o Deus Vivo que deseja a vida dos homens. Ele se revela para salvá-
los, mas não sozinho nem apesar deles: chama Moisés para enviá-lo, 
para associá-lo à sua compaixão, à sua obra de salvação. Há, por as-
sim dizer, um ato divino de implorar nesta missão, e Moisés, depois de 
um longo debate, ajustará sua vontade com a de Deus Salvador. Mas, 
nesse diálogo em que Deus se confia, Moisés também aprende a orar: 
esquiva-se, objeta e, principalmente, pede. É em resposta a seu pedido 
que o Senhor lhe confia seu nome indizível que se revelará em seus 
grandes feitos.
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Nessa intimidade com o Deus fiel, lento para a cólera e cheio de amor, 
Moisés tirou a força e a tenacidade de sua intercessão. Não ora por si, 
mas pelo povo que Deus adquiriu. Já durante o combate com os ama-
lecitas (Ex 17,8-13) ou para obter a cura de Miriam, Moisés intercede. 
Mas é sobretudo após a apostasia do povo que ele se coloca diante de 
Deus (Sl 106,23) para salvar o  povo. Os argumentos de sua oração 
(a intercessão também é um combate misterioso) inspirarão a audácia 
dos grandes orantes do povo judeu e da Igreja. (Catecismo da Igreja 
Católica 2574-5-7)

      A intercessão nas Escrituras e na História da Salvação

A intercessão não acaba com Moisés, ela continua no correr do Velho 
Testamento. Padre Loew, prosseguindo seus comentários sobre Abraão, 
refere-se aos outros Profetas:
Jeremias afirmará: “Se há alguém que pratica o direito, então eu per-
doarei a cidade”. (Jr 5,1)
Ezequiel concorda, no mesmo sentido: “o povo da terra pratica a ex-
torsão, comete roubos, oprime o pobre e o necessitado e maltrata o 
estrangeiro sem julgamento.” Então o Senhor fala:
“Procurei entre eles alguém que construísse um muro e ficasse firme na 
brecha diante de mim em favor do país, para eu não o destruir, mas não 
encontrei!”. (Ez 22, 30)

Assim o intercessor luta, “firme na brecha”, e ele geme, pois constata: 
“Não há quem invoque o teu nome, quem acorde para em ti se apoiar.” 
(Is 64, 6)

(Pe Jacques Loew: “A l’école des grands priants” - Na escola dos grandes 
orantes).

Citamos ainda, entre tantos outros, alguns vultos ou feitos marcantes:

- O Profeta Samuel, que conhecerá também o preço e o peso da inter-
cessão: “Quanto a mim, longe de mim que eu venha a pecar contra o 
Senhor, deixando de orar por vós...” (1Sm 12, 23)

 - A oração dos Salmos, que faz ecoar o louvor inseparavelmente pes-
soal e comunitário a Deus, liberta da angústia e do pecado. Também é 
um incessante pedido pela salvação de todos aqueles que são ameaça-
dos pela adversidade...

- O Profeta Jeremias, que intercederá pelos inimigos que desejam a sua 
morte: “Lembra-te de que me coloquei diante de ti para falar coisas 
boas em favor deles e afastar deles a tua ira...” ( Jr 18,20).

A intercessão é, pois, um fio na trama da História da Salvação; é por 
isso que ela se torna incessante no Novo Testamento.

Cristo nos dá o exemplo e nos convida.

Ele intercede antes da escolha dos apóstolos: “...passou a noite toda em 
oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu doze 
entre eles, ...” (Lc 6,12)
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Ele intercede demoradamente no momento de sua Paixão, (Jo 17,1-
20), depois, de modo particular, por Pedro (Lc, 22,32). E do alto da 
Cruz, serão ainda palavras de intercessão que ele diz: “Pai, perdoa-
lhes...” ou as que ele recebe “Lembra-te de mim, quando estiveres no 
teu Paraíso”.

Ele nos convida também, com insistência, à intercessão com essas pala-
vras: “Por isso, vos digo: tudo o que pedirdes na oração, crede que já o 
recebestes e vos será concedido.” (Mc 11,24) ou ainda : “Em verdade, 
em verdade, vos digo: se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, 
ele vos dará. 
Até agora, não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para 
que a vossa alegria seja completa.” (Jo 16, 24-25)

Por fim, ele acolhe com exaltação a intercessão do centurião que vem 
pedir pelo servo enfermo. São essas palavras que retomamos na liturgia 
eucarística no momento de receber o corpo de Jesus: “Senhor, não 
sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma palavra e meu 
servidor ficará curado.” (Lc 7,1-10)

Jesus, entregando a sua vida para salvar todos os homens, entregou-
nos o segredo da misericórdia divina. E esse segredo é a intercessão. 
Oferecer a vida por aqueles que amamos. Viver uns para os outros. 
Tomar o lugar do servo sofredor. Não por masoquismo, mas para 
testemunhar a força de um amor mais forte que a morte. Oferecer com 
alegria e paciência.

Testemunho dos apóstolos seguimento da intercessão de Cristo.

Os testemunhos dos apóstolos são apenas prolongamento da inter-
cessão do Único Mediador, Jesus Cristo.

As primeiras narrações dos Atos dos Apóstolos confirmam a constância 
na oração, das primeiras comunidades cristãs e, em particular, o recur-
so à intercessão nas grandes decisões ou nas situações de incerteza.

Quando escolheram um substituto para Judas, Pedro e seus irmãos in-
vocam o Senhor. (At 1,24-26)

Após a prisão de Pedro, eles se voltam novamente para o Senhor, para 
que Ele reforce sua fé. (At 4,24-30)

Paulo recomenda a intercessão. Ele a pratica e a  pede sem parar:

“Orem uns pelos outros para que sejam curados”.

“Não cessamos de orar por vós”. (2Ts 1,11-12)

“Quanto ao mais, irmãos, orai por nós”. (2Ts 3,1-5)

“Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, 
ações de graças, por todas as pessoas, pelos reis e pelas autoridades 
em geral para que possam levar uma vida calma e tranqüila, com toda 
a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. 
Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da ver-
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dade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humani-
dade: o homem Cristo Jesus, que se entregou como resgate por todos. 
(...). Quero, pois, que, em toda parte, os homens orem, erguendo mãos 
santas, sem ira nem contenda.” (1Tm 2,1-8)

Interceder é ser fiel à missão de Cristo Salvador; é andar nas suas pega-
das, pois “Ele está sempre vivo para interceder por nós”. (Hb 7,25)

A Pedro e aos apóstolos, Simão o mago pedirá explicitamente: “Suplicai 

vós mesmos por mim ao Senhor”. (At 8, 24)

 Maria, Mãe da intercessão e da Igreja.

Nenhuma criatura participou mais que Maria na ação salvadora de 
Cristo: Maria,  a Mãe do Salvador, “ela  trouxe à obra do Salvador uma 
cooperação absolutamente sem igual por sua obediência, sua fé, sua 
esperança, seu ardente amor, a fim de que seja devolvida a vida sobre-
natural às almas. É por isso que ela se tornou para nós, na ordem da 
graça, nossa Mãe.” ( Lumen Gentium, n° 61)

     As bodas de Caná.

Nas bodas de Caná, Maria intercede junto a seu Filho (cf Jo 2,1-12). 
Atenta a tudo que acontece por perto, ela observa a falta de vinho e a 
confusão que os nubentes iam sofrer. É por isso que ela avisa o Filho 
– certa de que Ele iria agir: “mulher, isso compete a nós? Na fé, ela 
se dirige aos servos e lhes diz: “Fazei tudo o que Ele vos disser”. Na 
obediência, o milagre se produz.

A conclusão do evangelista é tão importante e revela um outro aspecto 
da mediação maternal de Maria: “E a partir desta hora os discípulos 
creram nele”. A intercessão de Maria precedeu a fé dos apóstolos, na 
obediência ao Espírito do Senhor.

     A intercessão de Maria

Essa realidade da intercessão da Mãe do Salvador é bem conhecida 
pelo mais humilde dos fieis. Na hora da maior pobreza, do desânimo, 
da provação, é para ela que nós nos dirigimos, com estas simples pala-
vras que bem resumem toda a intercessão:

“Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pobres pecadores, agora e 
na hora de nossa morte. Amém”.

Maria é, com efeito, a Mãe da intercessão. Inteiramente voltada ao Pai 
e participando dos desígnios do Pai nas menores coisas, desde a anun-
ciação até a Cruz, desde Caná até Pentecostes. Ela é o modelo da in-
tercessão.

11



A oração dos grandes santos
São Domingos é lembrado com entusiasmo por Guillaume de Pierre, 
seu companheiro de 12 anos durante o seu apostolado em Languedoc, 
pela sua oração e o poder de sua intercessão:

“Jamais vi outro homem em que a oração fosse tão usual e tão abundan-
te em lágrimas. Quando estava em oração, ele soltava gritos, ouvidos de 
longe, e dizia a Deus nesses gritos: “Senhor, tende piedade de todos os 
homens, que vão se tornar pecadores!.”

Passava assim noites em claro, chorando e gemendo pelos pecados dos 
outros.”

Também a vida de santa Tereza de Lisieux é exemplar.  Sem nunca 
ter saído do seu convento, foi declarada padroeira das missões assim 
como São Francisco Xavier. Ela rezou com muita insistência e com uma 
fé excepcional pela Igreja e especialmente pelos sacerdotes e os mis-
sionários.
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iii - o pai, taMBÉM nos cHaMa 
À intercessÃo

 
“Da mesma forma, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois 
não sabemos o que pedir, nem como pedir; é o próprio Espírito que in-
tercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E Aquele que examina 
os corações sabe qual é a intenção do Espírito; pois é de acordo com 
Deus que ele intercede em favor dos santos.” ( Rm 8,26-27)

Deixai Deus agir em nós !

Na oração de intercessão, nos unimos à grande oração de Cristo e é o 
Espírito de Cristo que vem completar em nós a sua obra. Interceder é 
realmente deixar o Espírito Santo cumprir em nós e conosco seu desí-
gnio de salvar todos os homens. A preocupação com a salvação dos 
outros é uma das mais graves responsabilidades que Ele confi ou aos 
homens...

Releiamos a Bula de preparação ao grande jubileu do ano 2000. João 
Paulo II nos convida a penetrar neste mistério da intercessão, que é o 
coração pulsando na comunhão dos santos.

“... A Revelação ensina que, no seu caminho de conversão, o cristão 
não se encontra sozinho. No Cristo e pelo Cristo sua vida é ligada por 
um elo misterioso à vida de todos os outros cristãos na unidade sobre-
natural do Corpo místico. Se cria, assim, entre os fi éis uma maravilhosa 
troca de bens espirituais, em virtude da qual a santidade de um traz aos 
outros um bem superior ao dano que o pecado de um pode causar aos 
outros. Há pessoas que deixam atrás de si como um excedente de amor, 
de sofrimentos aceitos, de pureza e de verdade que se derrama sobre 
os outros e os sustenta. É a realidade do <vicariato> sobre o qual se 
construiu todo o mistério de Cristo.” Seu amor superabundante a todos 
salva. No entanto, isto faz parte da grandeza do amor de Cristo de não 
nos deixar na condição de destinatários passivos, mas de nos implicar 
na sua ação salvadora e, particularmente, na sua paixão. É o que revela 
a passagem conhecida da carta aos Colossenses: “Completo, na minha 
carne, o que falta às tribulações de Cristo em favor do seu Corpo que é 
a Igreja”. (Cl 1,24)
 
A Comunhão dos Santos

No âmago do mistério Eucarístico, vivemos a comunhão dos Santos, 
comunhão da Igreja do Céu e da terra. Podemos, no tocante a este as-
sunto, voltar aos textos do Catecismo da Igreja Católica.

No meio dos discípulos de Cristo, uns continuam na sua peregrinação 
na terra, outros, cumprida sua vida, ainda se purifi cam, outros fi nal-
mente estão na glória, contemplando a plena Luz, Deus em três pes-
soas.

“Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele; se um mem-
bro é honrado, todos os membros se regozijam com ele”. (1Cor 12,26)

13



“Pelo fato de os habitantes do Céu estarem unidos mais intimamente 
com Cristo, consolidam com mais fi rmeza na santidade toda a Igreja. 
Eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentando os 
méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e os 
homens, Cristo Jesus.”  (Catecismo Igreja Católica, 956)

Quando a caridade mútua e o louvor unânime da Santíssima Trindade 
fazem uns e outros comungar entre si nas alegrias, nas tristezas, nos 
sofrimentos, todos nós, fi lhos de Deus, que em Cristo constituímos uma 
só família, atendemos à vocação profunda da Igreja. (cf. Catecismo da 
Igreja Católica, 956 e 1024)

“....completo, na minha carne, o que falta às tribulações de Cristo em 
favor do seu Corpo que é a Igreja.” (Cl 1,24)

Como um excedente do amor

A intercessão se vive como uma oferenda ou, como disse João Paulo 
II: “como um excedente de amor, de sofrimento espontâneo... que se 
derrama sobre os outros e os sustentam.”

A intercessão é a troca entre os fi eis dos bens espirituais tirados do amor 
de Cristo, oferecido em abundância; é a partilha da vida nova que re-
cebemos de Jesus; é a fi delidade ao seu coração aberto.

Interceder é aderir à ação salvadora de Cristo e particularmente à sua 
paixão. Interceder é, no seguimento de Cristo, doar a sua vida, seu tem-
po, suas afl ições e suas alegrias.
 
A oferenda da noite -  Salmo 140 ( Hb 141) 

“Senhor, clamo a ti, corra em meu auxílio”;
Escuta a minha voz quando te invoco.
Que minha oração suba à tua presença como incenso,
 a elevação de minhas mãos como sacrifício da tarde.
Põe, Senhor, uma guarda na minha boca;
 vigia a porta dos meus lábios.
Não deixes que meu coração se incline ao mal 
e pratique a maldade com os pecadores.”
 
“Que eles rezem: ... pelos casais, muito especialmente por aqueles que 
particularmente contam com eles.” 

(Pe. Henri Caffarel)
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iV - a FaMÍLia Dos intercessores HoJe

Lendo novamente a proposta do Padre Caffarel, redescobrimos o com-
promisso dos intercessores!
A oração fonte de vida para os outros.
A descoberta do jejum que aumenta o poder da oração.
Pela oferenda, fazer Eucaristia em nossas vidas.

A intuição do Padre Caffarel

“Quero fazer-lhes uma proposta. Sem dúvida encontrará boa acolhida 
em alguns de vocês. Penso, visto a adesão calorosa demonstrada pelos 
poucos a quem tive a oportunidade de apresentá-la de viva voz.” (Pe. 
Caffarel, maio de 1959)

O nascimento da família dos intercessores 

Fundador das Equipes de Nossa Senhora, o Padre Caffarel se preocu-
pou muito a respeito das difi culdades enfrentadas no casamento cristão. 
Lançou um apelo a voluntários para que começassem uma grande 
comunidade de oração, tendo a vocação particular de interceder pelo 
matrimônio cristão e pela família. Leiamos novamente aquela proposta, 
cheia de ambição espiritual e de concreta sabedoria:
“Além de faltar terrivelmente a oração em nosso mundo, duas convicções 
profundas estão na origem da idéia que vos submeto”.
A primeira: somente a oração prolongada é o caminho para chegar a 
uma elevada oração. A segunda: a oração noturna é preciosa aos olhos 
do Senhor. “Não podeis vigiar uma hora comigo?” questionava o Senhor 
aos seus apóstolos.
Proponho, então, àqueles que dentre vós, crêem discernir no meu con-
vite um apelo de Deus, que se comprometam a rezar uma hora, de noite, 
uma vez por mês.
Que rezem: ... pelos casais, especialmente por aqueles que contam con-
vosco. Então, será como se cada casal necessitado do socorro de Deus, 
cada casal em perigo, cada casal que uma tentação ameaça, se dirigisse 
ao Senhor nesses termos: “Confi o-me àqueles irmãos que na próxima 
noite irão Vos oferecer uma oração ininterrupta. É a certeza de que as 
suas necessidades serão apresentadas a Deus, que lhes fará encontrar 
força, confi ança e paz.
Que unissem sua oração àquela de todos os grandes orantes da noite: 
Carmelitas, trapistas, beneditinos... , unindo-se Àquele que a Carta aos 
Hebreus nos diz que, à direita do Pai, Ele, “sem parar, intercede por 
todos nós”. Assim eles levarão a Deus as grandes intenções da Igreja e 
intercederão pela a humanidade toda.

Quem somos, hoje? 

A família dos intercessores se desenvolveu com o correr dos anos. 
Evoluiu em função das novas necessidades, mesmo conservando sua 
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especificidade. Pela intercessão de seus membros, ela garante hoje um 
movimento contínuo de oração, dia e noite, oração que mantém ainda  
hoje numerosos casais unidos  no amor, sem mencionar outras graças 
recebidas.
Oração, jejum e oferenda cotidiana de sua vida são as três alternativas 
propostas ao intercessor.

- O compromisso de fixar mensalmente uma hora de oração, em data 
fixa, se possível à noite,

-  O compromisso de um dia de jejum por mês, também em data fixa,

- O oferecimento na sua vida cotidiana de suas provações, de suas 
alegrias ou de sua oração; isso por aqueles que não podem assegurar 
um compromisso regular.

Na realidade, três modos bem diferentes de viver a intercessão, sempre 
no mesmo espírito, à imagem de Cristo e como uma vocação em res-
posta ao seu apelo.

Uma ação contínua de intercessão assim se cria graças aos compromis-
sos dos membros desta grande família; cada um tomando consciência 
na fé, de sua responsabilidade pessoal.

Sem necessariamente se conhecerem, os intercessores sentem-se uni-
dos uns aos outros pela carta trimensal, acompanhando as intenções 
pessoais que lhes são confiadas individualmente. Eles se reencontram 
também nos retiros específicos no decorrer dos quais o ensinamento é 
orientado para a oração e a intercessão.

No decorrer do tempo, o diálogo de intercessão ultrapassa os encon-
tros mensais e ocupa um espaço sempre maior na vida do intercessor. 
Este se esforça por:

- Apresentar ao Senhor, na sua oração diária, as intenções que lhe são 
confiadas para o  trimestre;

-  Penetrar no mistério da compaixão, ele mesmo propondo intenções;

- Estar mais atento àqueles que ele apóia cada dia, nas suas alegrias 
e suas aspirações assim como a suas aflições e depois oferecê-las ao 
Senhor;

- Aumentar sua prece às dimensões da Igreja e do mundo. Particular-
mente, intercedendo pelo matrimônio cristão, em crise; por todos os 
que se preparam para o casamento, por aqueles que se esforçam para 
vivê-lo na fé, assim como por aqueles que estão muito longe e descon-
hecem suas alegrias. Rezando com o Papa por aqueles que vivem o 
fracasso do casamento.

Se não se nasce intercessor, progressivamente deve-se passar a sê-lo: inician-
do muitas vezes por ocasião de uma dificuldade, de uma provação, depois 
tomando pouco a pouco consciência da responsabilidade de cada um, es-
forçando-se por vivê-la no cotidiano, sem hesitar em pedir a graça para isso.
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V - as trÊs opÇÕes propostas.
 
O compromisso de uma hora mensal de oração

No inicio da vida espiritual, você descobrirá que a oração é necessária; 
progredindo, verá que ela é essencial à vida do Espírito em você.  Mas 
se você é iniciado no mistério da oração pelos outros, entenderá que ela 
é uma das mais graves responsabilidades que Deus jamais confi ou aos 
homens. (Jean Lafrance, Dis-moi une parole. Sentences sur la prière)

     Deus conta com nossa oração de intercessão

O Padre Caffarel, muitas vezes, lembrou isso no decorrer de suas 
palestras:

“O cristão em oração atende ao chamado que Jesus lhe fez com-
preender no íntimo de sua alma, aquele chamado que Deus já dirigia 
aos justos da Antiga Lei: ‘Meu fi lho, dá-me teu coração, teus lábios, tua 
vida; quero, em ti e por ti (assim como em todos os membros de minha 
grande igreja e por todos), adorar o Pai, cantar seu louvor, render-lhe 
graça por sua grande glória e seu invencível amor, prosseguir minha 
imensa intercessão pela humanidade afl ita; quero em ti e para ti criar 
o desejo que me abrasa: Pai, que teu reino venha!’ Esse é o mistério da 
oração cristã: ela é a oração do Filho de Deus, implantada no coração 
do homem e vivida na Igreja.” (Cartas sobre a oração-1961)

O Padre Claude Richard a indica com estas palavras:

 “... Deus quer salvar os homens; mas por causa do grande amor com 
que Ele os ama, Ele não quer fazer nada sem eles; então Ele quer – 
apesar da louca imprudência que isso implica, se assim se pode dizer, 
– confi ar-lhes esta obra divina. O paradoxo é que só Ele na verdade 
pode cumpri-la. Os homens somente podem preparar-se ou preparar 
seus irmãos para acolher o dom gratuito da salvação e pedi-lo a Deus. 
Daí a necessidade, a urgência até, da sua oração de intercessão. Deus 
os incita, suplica-lhes que lhe peçam a salvação, mas Ele aguardará 
com paciência – e também angústia – de um pai, de uma mãe, que eles 
o façam...” (A oração de intercessão)

     Nossa oração é fonte de vida para os outros

“Não imagine que você está isento de rezar pelos outros pelo fato de 
não ser monge. Qualquer cristão deve partilhar esse fardo da oração 
pelo mundo. Pode ser que você não entenda isso no começo de sua 
vida de oração, mas um dia você descobrirá que a oração é o meio 
pelo qual passa o seu relacionamento com os irmãos. Você verá que 
sua oração  tornou-se uma fonte de vida e de poder para os outros, 
conforme a palavra de São João; “Se alguém vê seu irmão cometer um 
pecado..., que ore e Deus dará a vida ao irmão” (1 Jo 5, 16). Aquele 
que reza pelos outros, faz renascer as almas mortas ou em vias de  mor-
rer, conforme a palavra do Senhor: “Ressuscitai os mortos.”(Mt 10, 8) 
(Jean Lafrance, Dis-moi une parole. Sentences sur la prière - Diga-me 
uma palavra. Sentenças sobre a oração)
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     Como viver essa hora de oração?

Os intercessores que se comprometem em garantir uma hora de 
oração, se inscrevem (*) para uma data fixa no mês e uma hora fixa no 
dia, se possível à noite: isso é essencial para garantir a “continuidade” 
da oração.

Cada um utiliza o tempo como o entende, de acordo com suas disposições 
e sua inspiração: textos meditados (Evangelho, Salmos), orações litúr-
gicas, ladainhas, terço com apresentação das intenções, prece pessoal 
espontânea etc., sem esquecer que não se trata de uma prece qualquer, 
mas de uma prece de intercessão.

Não hesite em invocar o Espírito Santo, que intercede por nós.
E, em união com a grande oração de Jesus:

“Pai, eu rogo por eles...” (Jo 17)

Apresentar, então, ao Pai, no Espírito, todas as intenções pessoais, todas 
aquelas dos irmãos intercessores, aquelas da Igreja e do seu servo, o 
Papa!

Trata-se de uma hora de intensa comunhão dos santos. A oração Cristã 
é sempre uma oração em Igreja, mesmo estando fisicamente sozinho.

O compromisso de um dia de jejum em cada mês

Será por acaso que o Senhor começou a sua vida pública pelo jejum, 
semelhante ao de Moisés e de Elias, esses grandes vultos da intercessão: 
quarenta noites e quarenta dias no deserto!
Jejum é, sem dúvida, inimitável, pois, corresponde à missão única de 
Cristo. Porém, cada um pode, na sua possibilidade, descobrir quanto o 
jejum o une à oração de Jesus pelo mundo.
O jejum não é privação de alimentação; é a doação de nossa fome 
em união com aquele que se deu em alimento para a nossa cura e 
para nossa entrada na vida eterna. O jejum não é uma amputação; é 
um espaço oferecido a Cristo, verdadeira comida, em nome e no lugar 
daqueles que não têm fome. O jejum nos abre ao amor.

     À descoberta do jejum

Escutemos Padre Regamey, convidando-nos à “redescoberta” do je-
jum:

“Para cada fiel, o jejum deveria ser um dos meios mais normais de dar peso 
à oração de intercessão.”

É triste que na nossa época, pelo menos até hoje, os grandes exemplos 
deste recurso não tenham sido dados pelos cristãos, mas por Gandhi. 

(*) Aqui no Brasil a inscrição é feita no Secretariado Nacional – Rua Luis Coelho, 
308 conj. 53 -  01309-092 São Paulo – SP  fone (11) 3256-121  e mail:  secretari-
ado@ens.org.br 
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Oxalá os cristãos seriamente se entregassem a isso! Também eles farão 
essas admiráveis “experiências de verdade”. Quando há uma aflição 
que não se pode aliviar, quando só resta colocar a cabeça no colo do 
Todo Poderoso, quando a Ele se dirige a prece angustiante para entre-
gar todo o seu ser, então se redescobre, por si próprio, o jejum.

Releiamos extratos de testemunhos de intercessores:
“Por essa privação, criamos em nós um espaço onde a sede e a fome 
de Deus pode se exprimir. Nós nos despojamos, nos enfraquecemos em 
nosso corpo para ficarmos fortes em Deus”.
“Jejuamos faz 10 anos, com altos e baixos. Creio que essa decisão 
começa no coração e, só depois, na mente. Sem dúvida, o Maligno 
nos arranja sempre boas razões para deixar de fazê-lo, mas que alegria 
quando o vencemos. A gente se sente realmente livre e feliz de oferecer 
isso a Deus”.
“A dois, em casal, é maravilhoso se encorajar na perseverança.”
“Muitas vezes deve-se repetir as razões do jejum e interceder por uma 
ou outra pessoa; isso nos motiva a prosseguir. Nossa conversão e nossa 
santificação, sempre a nos instigar, passam por essas etapas de perse-
verança.”
“Cheguei a entender que é igualmente vital para o mundo que uma 
pequena fração da humanidade prolongue sua prece com um jejum 
rigoroso, porém cheio de amor. Antes, entendia que estava acima de 
minhas forças fazer parte dessa equipe de ‘ascetas’, como também en-
tendia não poder fazer parte dos ‘vigias da noite’. Pouco a pouco,  a 
convicção se impôs claramente de que o Senhor tem necessidade de 
vigias que, noite e dia, rezem e que jejuem por aqueles cujo  barco bal-
ança. Parecia-me também  que chegara o tempo de dar mão forte às 
comunidades que rezam, de freiras e de núcleos do mundo, em peque-
nas células de leigos que, no meio de suas ocupações diárias, orassem 
sem parar e jejuassem com fé, esperança e amor para arrancar a con-
versão do mundo.”
 “Quando quis jejuar com os intercessores, tinha boa consciência da 
necessidade deste passo e da modéstia do sacrifício a consentir. Porém 
o jejum produziu em mim um efeito desastroso: cansada ao máximo, 
estava incapaz do menor esforço e cochilava sobre a cama. Parei de 
jejuar e passei minha vez a uma amiga. Um dia, contei a uma jovem 
mulher que eu não conhecia e que tinha adotado uma criança excep-
cional. Ela me respondeu simplesmente: “è porque você não jejua por 
amor”. A partir desse dia, decidi pensar profundamente na pessoa para 
quem o jejum era pedido. Assim ficou fácil e não mais me impediu 
de cumprir as atividades normais. Tempo depois, fui atingida por uma 
doença de longa duração, necessitando cuidados constantes. Não mais 
jejuo, mas a idéia de poder oferecer meu estado atual é um potente 
reconforto e me fez descobrir a comunhão dos santos no amor”.
     Como passar este dia de jejum?
Os intercessores que escolheram o jejum, se inscrevem para um dia de 
jejum ao mês, com a data definida por eles.
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Cada um fixa a amplitude, com moderação, pesando suas forças reais e 
suas obrigações, mas também com discrição; deve lembrar-se das reco-
mendações de Cristo: “Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e 
lava o rosto, para que os outros não vejam que estás jejuando, mas so-
mente teu Pai, que está no escondido. E teu Pai, que vê no escondido, 
te dará a recompensa.” (Mt 6,6)

A oferenda na sua vida de todos os dias

Somos todos chamados a fazer de nossa vida “uma oferenda agradável 
a Deus, pela  salvação do mundo”; mas o que oferecer?

Por oferenda a Deus, muitas vezes apresentamos, em primeiro lugar, o 
oferecimento de nossas provações, de nossas alegrias, de nossos sofri-
mentos e daquelas de todos os que nos são próximos.

“Mas cuidado! Ofertar seus sofrimentos não é nos resignarmos; temos 
de combater nossos males e os de nossos irmãos; todavia, podemos 
transfigurá-los, entregando-os a Cristo, unindo-os a sua perfeita ofer-
enda.” (Jean Massin em “O Escândalo da Cruz”)

     O instrumento da salvação vem do mundo!

Na medida em que o cristão aceita ver, na sua provação, uma ocasião 
de unir-se a Jesus crucificado e de ajudá-lo a salvar o gênero humano, 
ele pode  tornar-se um instrumento de salvação para todos os homens. 
Às vezes, nós nos sentimos tão impotentes frente ao cônjuge descrente 
ou infiel ou ao jovem inseguro e revoltado. Imaginemos o que essa 
provação pode tornar-se para eles se a oferecermos em união aos 
sofrimentos de Cristo, à causa das graças que poderão um dia  devolver-
lhes a alegria e a salvação?

Nossa impotência em agir pelo ente querido pode ser oferecida de modo 
muito eficaz para salvá-lo, simplesmente presenteando em seu nome o 
sofrimento que esta incapacidade nos causa. Em certo sentido, encar-
regamos Deus de cuidar disso em nosso lugar.

Outrossim, não limitemos nossas oferendas às provações e sofrimentos; 
ofertemos a Deus tudo o que vivemos, o que somos, como nos convida 
o Padre Richard:

“Como é bom oferecer também ao Senhor o que vivemos de belo, de 
grande, de agradável e de feliz e não somente o difícil, o dolorido”. 
“Em tudo fazem eucaristia” nos diz São Paulo; saibamos render graças 
a Deus por tudo o que faz nossa vida.
“Fazer eucaristia” consiste em se dirigir ao Pai para agradecê-lo. O con-
trário seria se fechar sobre si mesmo na tristeza e na angústia. São Paulo 
escreve aos Romanos: “Eu vos exorto, portanto, irmãos, pela misericór-
dia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa e 
agradável a Deus: este é vosso culto espiritual.” (Rm 12,1)

Em nosso sacerdócio real de batizados, somos chamados também a nos 
oferecermos com Cristo..., repetindo, do fundo do coração, o que é o 
ponto culminante da missa:
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“Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a gloria.” E nós respon-
demos “Amém”, quer dizer “Faço assentar toda a minha vida sobre este 
gesto.”

O importante aí não é a qualidade do que damos, mas a maneira de o 
fazer e o coração que nisso colocamos.
Ainda com o padre Massin:

“Que o Espírito Santo faça de nós uma eterna oferenda !”

É o que imploramos no decorrer da celebração eucarística, porque é 
o desígnio eterno de Deus sobre nós. Essa certeza deve tornar-se lei de 
todo o nosso comportamento. Com o desenrolar de nossos menores 
atos no tempo que passa,  haveremos de  oferecê-los para seu registro 
na eternidade.

     Como então viver esse compromisso?

A cada um cabe decidir em consciência. Trata-se, de fato, muito mais 
de um estado de espírito a adquirir, de comportamento usual a adotar 
progressivamente que de atos particulares limitados no tempo.

Mas este compromisso não terá menos interesse em se concretizar nos 
atos precisos de oferenda às intenções do mundo, da Igreja e das par-
ticulares de nosso movimento: o matrimônio cristão e a família.

É simplesmente pedido aos intercessores que escolham a oferenda co-
tidiana de sua vida e a façam saber.
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Vi - a FaMÍLia Dos intercessores 
concretaMente

A oração, o jejum, a oferenda se vivem em Igreja, no mesmo espírito e não 
podem ser separados!
Conforme as nossas ocupações, nossas idades..., a prioridade pode ser dada 
a um ou outro, mas os três continuam muito ligados. O que importa é vivê-
los para <interceder>.

Quem constitui a família dos intercessores? 
Inicialmente, sentindo-se chamados a dar maior espaço na sua vida à in-
tercessão, sobretudo pelo casamento e pela família, os casais se comprom-
etem em participar ativamente de um grande movimento de oração.
Eles se inscrevem para uma hora mensal de oração à noite, e a repartição 
de orantes pelos 5 continentes permite, assim, assegurar uma “vigília” 
contínua de 24 horas.
No decorrer dos anos apareceram novas necessidades e novos apelos. Di-
versas modificações foram decididas na fidelidade à intuição das origens.
A primeira foi a abertura a outras pessoas fora das ENS. Hoje, se contam 
numerosos casais, participando ou não das Equipes, leigos, homens ou 
mulheres isolados, solteiros ou viúvos, e também sacerdotes, religiosos e 
freiras. Qualquer pessoa que se sinta chamada pelo Senhor pode  tornar-se 
intercessor.
A segunda: aqueles intercessores para quem a oração noturna tornou-se 
difícil podem inscrever-se para uma hora  de oração durante o dia.
Essas aberturas foram muito apreciadas por pessoas vivendo solitárias, 
moralmente ou espiritualmente, felizes de se sentirem acolhidas numa 
“família”.
Com efeito, os “intercessores” constituem uma grande família. Mesmo 
dispersos nos quatro cantos do mundo, presentes nos 5 continentes, 
eles gozam desta grande força de “viver em comunhão, uns com os 
outros”, carregando a mesma elevada intenção na oração. Mesmo não 
se conhecendo, na maioria dos casos, os laços espirituais tecidos entre eles 
são muito profundos.
“Carregamo-nos uns aos outros na oração”
De onde vêm as intenções de oração?
Um secretariado ligado ao das Equipes de Nossa Senhora recebe nume-
rosas intenções que vêm dos próprios intercessores, de equipistas ou de 
pessoas que simplesmente ouviram falar do Movimento. Apenas recebidas 
essas intenções, são depositadas numa cesta ao pé do sacrário no oratório 
das Equipes de Nossa Senhora – Secretariado em Paris.
Elas são especialmente oferecidas no decorrer das missas. Cada trimestre, 
elas são copiadas, agrupadas  e enviadas com a “Carta aos Intercessores”.
Cada intenção é assim confiada, durante um trimestre, aos intercessores. O 
anonimato severo é preservado; assim não é possível mandar mensagem 
àqueles pelos quais se intercede: a única resposta é rezar.
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Estou impossibilitado de manter meu compromisso. 
O que faço?
Depende: o impedimento é temporário ou duradouro?
O essencial é ser fiel à intercessão; basta modificar a hora de rezar ou o dia 
de jejum.
O impedimento se prolonga?
Não hesite em escrever-nos para mudar o dia, a hora ou a opção de seu 
compromisso.
A família dos intercessores é acolhedora, sua fórmula é flexível e variada, ao 
alcance de todos. Se você não pode jejuar, orar de noite e até rezar demo-
radamente de dia, você sempre pode oferecer. Ofereça seu trabalho, seus 
sofrimentos físicos e morais, ofereça-se, em união com Cristo, por todos 
aqueles que precisam que lhes seja dada a Paz.
O chamado à intercessão
A intercessão é uma resposta ao apelo de Cristo oferecendo sua vida para 
nós: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”. Ele nos amou, dando 
a sua vida para nós. Damos o que podemos de nossa vida pelos nossos 
irmãos. “Não há maior testemunho de amor do que dar sua vida por aque-
les que se ama”.
Assim encarada, a intercessão não é uma especialidade, um estado místico 
particular. É a experiência de cada cristão que penetra na oração do Sen-
hor. Prece de comunhão com o Espírito, à Vontade do Pai, que quer que 
todos sejam salvos. Prece atenta à salvação de todos, à cura de todos os feri-
mentos, os mais secretos, os mais escondidos, como pelos mais visíveis, no 
sopro do Espírito. Oferenda de nossa vida, com Cristo, em favor dos irmãos 
e irmãs, tanto os mais próximos como dos mais afastados.
Assim se apresenta hoje a família dos Intercessores. Mais solicitados do que 
nunca, considerando-se  as crescentes dificuldades para viver o sacramento 
do Matrimônio, os intercessores tomam, cada dia, mais consciência de suas 
responsabilidades. Eles desejam que cresça o número daqueles que, no 
correr dos próximos anos, serão chamados pelo Senhor a juntar-se a eles 
neste serviço à Igreja e à humanidade.
Na sua imensa e carinhosa misericórdia, Deus aceita ser chamado e acol-
hido por uns para curar e salvar os outros. Na intercessão, nos tornamos os 
que chamam e acolhem Deus pelos outros, atraindo sobre eles as graças 
que eles não têm a força ou a coragem de pedir. Essa solidariedade se cha-
ma: a comunhão dos santos.
Pela intercessão, cada um pode cooperar para a salvação que o Senhor 
oferece a todos os homens.
Deixa-te interpelar também tu!

 “Fala, Senhor,que  teu servo  escuta.” (1Sm3,10)

Deus que nos criou sem nossa participação;
Ele não quer nos salvar sem nossa participação. 
(Santo Agostinho)
 


