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APRESENTAÇÃO
"Escrevo a todos vocês (...) que são amados por Deus e
chamados a santidade. Que a graça e a paz da parte de Deus
nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês."
(Rm 1, 7)

Queridos irmãos em Cristo, é com imensa alegria que a
Super-Região Brasil, apresenta a nova edição do documento
“Deus procura Intercessores”. Os convidamos para acompanhar estas páginas, não como alguém que está à margem
de um rio e o observa, mas como quem mergulha nele. Pois
é diferente a visão de quem está à margem das águas e de
quem está inserido nela.
Que o Espírito Santo possa chegar ao mais íntimo de sua
alma e se alguém dentre vós, discernir nas palavras que seguem, um apelo de Deus, não hesite, venha unir-se a nós,
seja também um intercessor. Para auxiliá-los a melhor rezar
este livro, em anexo, segue também algumas sugestões para
sua oração.
Um dia quando as cortinas do tempo se rasgarem e pudermos compreender a vida como ela é de verdade, então
descobriremos com quantas graças fomos presenteados pela
humilde oração de alguém que nem sabíamos existir...
Uma boa leitura,

Carinhoso abraço,
Super-Região Brasil
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I
DEUS PROCURA INTERCESSORES
“Orai assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o
vosso nome, venha a nós o Vosso Reino”. (Mt 9, 6-13)
É o próprio Cristo que, seguindo Abraão, Moisés e os Profetas,
nos convida a interceder, a rezar ao Pai pelo mundo e que nos
promete:
“Tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos
concederá”. (Jo 15, 16)
Confiante 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 dificuldades 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.

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 secundária.
Mas, e se a intercessão for o caminho escolhido por Deus para
salvar os homens da morte e do pecado?
Mas e se a intercessão for a vocação de cada cristão, e mesmo
de todo ser humano, em Cristo?
7

II
A INTERCESSÃO ATRAVÉS
DA HISTÓRIA DO POVO DE DEUS
A Bíblia e o ensinamento da Igreja são os guias mais seguros
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!
O que é o Antigo Testamento senão uma cadeia ininterrupta
de intercessão 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
figuras da intercessão!
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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...
Moisés, figura surpreendente da oração de intercessão.
Também aqui, Deus vem primeiro. É ele quem chama Moisés do meio da sarça ardente: chama Moisés para enviá-lo,
para associá-lo à sua compaixão, à sua obra de salvação.
A intercessão não acaba com Moisés, ela continua no correr
do VelhoTestamento:
Ezequiel.: “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: - Na escola dos grandes orantes).

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 nos convida também, com insistência, à intercessão
com essas palavras:“Por isso, vos digo: tudo o que pedirdes
na oração, crede que já o recebestes e vos será concedido”.
(Mc 11,24)

Jesus, entregando a sua vida para salvar todos os homens,
entregou-nos o segredo da misericórdia divina. E esse segredo
é a intercessão.
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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.

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 sobrenatural às almas. É
por isso que ela se tornou para nós, na ordem da graça, nossa
Mãe”. (Lúmen Gentil, no 61)

As bodas de Caná
Nas bodas de Caná, Maria intercede junto a seu Filho (cf. Jo
2,1-12). 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
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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.
Maria é, com efeito, a Mãe da intercessão. Inteiramente
voltada ao Pai e participando dos desígnios do Pai nas menores coisas, desde a anunciação até a Cruz, desde Caná até
Pentecostes. Ela é o modelo da intercessão.

A oração
dos grandes santos
Também a vida de santa Tereza de Lisieux é exemplar. Ela
rezou com muita insistência e com uma fé excepcional pela
Igreja e especialmente pelos sacerdotes e os missionários.
“Pelo fato de os habitantes do Céu estarem unidos
mais intimamente com Cristo, consolidam com mais
firmeza 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)
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III
O PAI, TAMBÉM NOS CHAMA
À INTERCESSÃO
Confiante nessa idéia de que cada homem é chamado à
intercessão, a “família dos intercessores” hoje convida seus
membros a se reencontrarem 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 jovens que nele se comprometem, os lares que o
vivenciam ou todos aqueles que hesitam, que duvidam ou
encontram dificuldades e necessitam ser sustentados.
Com o desejo de levar diante do Senhor essa grande intenção, os intercessores respondem, oferecendo uma hora
por mês de oração, ou um dia de jejum, ou suas provações,
dificuldades e alegrias da vida diária.

Como um excedente do amor
A intercessão se vive como
uma oferenda ou, como disse
São João Paulo II: “como um excedente de amor, de sofrimento
espontâneo... que se derrama
sobre os outros e os sustentam.”
Interceder é aderir à ação
salvadora de Cristo e particularmente à sua Paixão. Interceder é,
no seguimento de Cristo, doar a
sua vida, seu tempo, suas aflições e suas alegrias.
12

A oferenda da noite
Salmo 141 (140)
“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.”
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IV
A FAMÍLIA DOS INTERCESSORES
Lendo novamente a proposta do Padre Caffarel,
redescobrimos o compromisso 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, 1959)
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 Se14

nhor. “Não podeis vigiar uma hora comigo?” questionava o
Senhor aos seus apóstolos.
Proponho, então, àqueles que dentre vós,
crêem discernir no meu convite 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 convosco. 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:
“Confio-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, confiança 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
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 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.
Uma ação contínua de intercessão assim se cria graças aos
compromissos dos membros desta grande família.
15

Sem necessariamente se conhecerem, os intercessores sentem-se unidos uns aos outros pela carta trimensal, acompanhando as intenções pessoais que lhes são confiadas individualmente.
No decorrer do tempo, o diálogo de intercessão ultrapassa os
encontros 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.
Particularmente,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 desconhecem suas alegrias.
Rezando com o Papa por aqueles que vivem o insucesso, a
ruína do casamento.
Se não se nasce intercessor, progressivamente pode-se
passar a sê-lo: esforçando-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 confiou 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 compreender no íntimo de sua alma, aquele chamado
que Deus já dirigia aos justos da Antiga Lei: ‘Meu filho, 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 glória e seu invencível amor, prosseguir minha intercessão
pela humanidade aflita; 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.”
(Pe. Henri Caffarel)

O Padre Claude Richard
a indica com estas palavras:
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“... 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, – confiar-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.
Pode ser que você não entenda isso no começo de sua vida de
oração, mas um dia você descobrirá que sua oração, tornouse 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.” (1Jo 5, 16)
Aquele que reza pelos outros, faz renascer as almas mortas
ou em vias de morrer, conforme a palavra do Senhor: “Ressuscitai os mortos.” (Mt 10, 8)”
(Jean Lafrance - Diga-me uma palavra. Sentenças sobre a oração)

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: isso é essencial para garantir a “continuidade” da oração.
* No Brasil a inscrição é feita através do Secretariado Nacional – Endereço
Av. Paulista, no 352, Edifício Louis Pasteur
3o andar, conj.36, Bela Vista, São Paulo/SP, Fone (11) 3256.1212
intercessao@ens.org.br ou secretariado@ens.org.br
18

Cada um utiliza o tempo como o entende, de acordo com
suas disposições e sua inspiração: textos meditados (Evangelho,
Salmos), orações litúrgicas, 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, 9)
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.
19

É importante lembrar que não estamos fazendo um
teste de resistência, não precisamos provar nada a ninguém nem ao Senhor. O objetivo do jejum é nos abrir a
Graça, a oração, a intercessão, ao Espírito Santo de Deus.
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.”
“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 entendia 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 balança.
Parecia-me também que chegara o tempo de dar mão forte
às comunidades que rezam, de freiras e de núcleos do mundo,
em pequenas células de leigos que, no meio de suas ocupações
diárias, orassem sem parar e jejuassem com fé, esperança e
amor para arrancar a conversão do mundo.”
“Quando quis jejuar com os intercessores, tinha boa consciência da necessidade deste passo e da modéstia do sacrifício
20

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 excepcional.
Ela me respondeu simplesmente: “é 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.
Cada um fixa a amplitude, com moderação, pesando suas
forças reais e suas obrigações, mas também com discrição;
deve lembrar-se das recomendações de Cristo: “Tu, porém,
quando jejuares, perfuma a cabeça elava o rosto, para que os
outros não vejam que estás jejuando, mas somente 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 sofrimentos e daquelas de todos os que
nos são próximos.
21

“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 oferenda.”

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. 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, encarregamos
Deus de cuidar disso em nosso lugar.
Do mesmo modo, 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 contrário seria se fechar sobre si mesmo na tristeza e
na angústia. São Paulo escreve aos Romanos: “Eu vos exorto,
portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais
vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus: este
é vosso culto espiritual.” (Rm 12,1)
O importante aí não é a qualidade do que damos, mas a
maneira de fazê-lo e o coração que nisso colocamos.
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“Que o Espírito Santo faça de nós uma eterna oferenda!”

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 particulares de nosso Movimento: o
matrimônio cristão e a família.
É simplesmente pedido aos intercessores que escolham a
oferenda cotidiana de sua vida e a façam saber.

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 demoradamente de dia, você sempre
pode oferecer. Não apenas oferecer, mas “oferecer-se”. 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.
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VI
CONCLUSÃO
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 intercessão, sobretudo pelo casamento e pela
família, os casais se comprometem em participar ativamente
de um grande movimento de oração.
No decorrer dos anos apareceram novas necessidades e
novos apelos. Diversas modificações foram decididas na fidelidade à intuição das origens.
A primeira foi a abertura a outras pessoas fora das Equipes
de Nossa Senhora. Hoje, se contam numerosos casais, participando ou não das Equipes, leigos, homens ou mulheres
isolados, solteiros ou viúvos, e também sacerdotes, religiosos e
religiosas. 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 que
se sentiram acolhidas numa “família”.
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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?
Inúmeras intenções chegam através dos próprios intercessores, de equipistas ou de pessoas que simplesmente ouviram
falar do Movimento. São enviadas ao Secretariado das Equipes
de Nossa Senhora, através do email destinado aos intercessores: intercessao@ens.org.br.
Ou através do site: www.ens.org.br, onde todos podem
ter acesso à ficha de inscrição eletrônica, a carta trimestral,
orações e informações sobre os intercessores.
Todo dia 26 de cada mês celebramos pelas intenções confiadas aos intercessores.
A cada trimestre,as intenções são copiadas, agrupadas e
enviadas com a “Carta aos Intercessores”. Embora não exista
um roteiro específico para os intercessores, junto à carta trimestral, seguem sugestões para sua oração.
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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O chamado à intercessão
A intercessão é uma resposta ao apelo de Cristo oferecendo
sua vida por nós: “Amai-vos uns aos outros como eu vos
amei” (Jo 15, 12). Ele nos amou, dando a sua vida por nós.
Damos o que podemos de nossa vida pelos nossos irmãos.
“Não há maior testemunho de amor do que dar sua vida por
aqueles que se ama”.
Assim observada, a intercessão não é uma especialidade,
um estado místico particular. É a experiência de cada cristão
que penetra na oração do Senhor.
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 ferimentos, 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.. Eles
desejam que cresça o número daqueles que, no correr dos
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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 acolhido 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 chama:
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”. (1Sm 3,10)
"Deus que nos criou sem nossa participação;
Ele não quer nos salvar sem nossa participação."
(Sermão 169, 11, 13 - Santo Agostinho)
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ANEXOS
ORAÇÕES DO TERÇO
2ª feira e sábado:

Mistérios da Alegria
3ª e 6ª feira:

Mistérios da Dor
4ª feira e domingo:

Mistérios da Glória
5ª feira:

Mistérios da Luz
Oferecimento do Terço
Divino Jesus, nós Vos oferecemos este terço que vamos
rezar, meditando nos mistérios da Vossa Redenção.
Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de
Deus e nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para
bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta
santa devoção.

O Credo
Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra;
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor; que foi
concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem
Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto
e sepultado. Desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao
terceiro dia; subiu aos céus, está sentado à direita de Deus
Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os
mortos; creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na
ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
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Pai-Nosso
Pai-Nosso que estais nos céus, santificado seja vosso
nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos
dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós
perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair
em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.

Ave Maria
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita
sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso
ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós,
pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.

Glória ao Pai
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no
princípio, agora e sempre. Amém

Jaculatória
Oh! Meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do
inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Senhor
Jesus.

Agradecimento do Terço
Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, pelos
benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos
liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo
de vosso poderoso amparo e para mais vos agradecer vos
saudamos com uma Salve Rainha....
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Salve Rainha
Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e
esperança nossa, salve! A vós bradamos os degredados
filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando
neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses
vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste
desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó
clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai
por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das
promessas de Cristo. Amém
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TERÇO DOS INTERCESSORES
Quem me espera é porque me ama, na oração nós somos
esperados por Deus. Em silêncio pede a Deus que te dê a paz
e te faça instrumento de paz e começa sereno (a) tua oração...
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MEDITAÇÃO DOS MISTÉRIOS DA ALEGRIA
1o MISTÉRIO DA ALEGRIA
A Anunciação do Anjo a Nossa Senhora
(Lc 1, 26-38)

O anjo Gabriel saudou Maria dizendo: "Alegra-te
cheia de graça, o Senhor está contigo" (Lc 1, 28), queremos saudar também a todos os intercessores, todos
que livremente e por amor, oferecem neste momento
sua oração, anunciando-lhes: Alegra-te o Senhor está
contigo, Ele ouve a tua prece, sinta o seu abraço, o seu
imenso amor e começa assim tua oração....
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
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2o MISTÉRIO DA ALEGRIA
A Visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel
(Lc 1,39-56)

Meditemos a humildade de Maria e sua alegria em
servir. A Bíblia nos diz que: Maria partiu depressa para
ajudar sua prima Isabel. Quem é hoje Isabel para ti? Em
que direção seguem teus passos? Quem precisa de teu
carinho, de teu amparo, de tua oração? ...lembremo-nos
de tantos e tantos irmãos que sofrem, que estão doentes, tristes, vítimas da violência, do poder que tiraniza,
vítimas da falta de misericórdia... apressa teus passos,
fortalece tua oração e reza confiante ...
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
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3o MISTÉRIO DA ALEGRIA
o nascimento de Jesus no presépio de Belém
(Lc 2,1-20)

O mundo acha que toda a riqueza está nos bens,
no poder, no ouro, na prata... Não se deixe enganar, a
maior riqueza está em Jesus: O Príncipe da Paz. É a paz
que traz ao coração do homem a serenidade. É a paz
que traz o sorriso ao rosto das crianças. É a paz que traz
brilho para o olhar da humanidade, é a paz que produz
o pão para todos. Todos precisamos do pão da paz. Que
Deus tenha misericórdia da nossa humanidade e nos
ajude a buscarmos juntos o caminho da paz.
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
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4o MISTÉRIO DA ALEGRIA
A apresentação do Menino Jesus no Templo
(Lc 2, 22-38)

Enquanto meditamos sobre a apresentação do
Menino Jesus no templo, lembremo-nos da figura de
Simeão, homem cheio do Espírito Santo. Deus quis
que ele presenciasse este momento. Quando livre e
conscientemente abraçamos os planos de Deus, o nosso olhar começa a ver de forma diferente, e o nosso
coração também. Se você está neste momento rezando
este terço, é porque abriu seu coração, ofereceu seu
tempo, aceitou o convite do Senhor. Verás maravilhas,
e presenciarás também muita dor. Mas o Senhor, conta
com tua fidelidade, com tua fé, com teus braços para
mostrar ao mundo a Sua graça. O Senhor conta contigo.
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
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5o MISTÉRIO DA ALEGRIA
O Encontro do Menino Jesus no Templo,
entre os Doutores
(Lc 2, 41-50)

Maria e José conhecem profundamente, a dor de
perder um filho, conhecem a alegria do reencontro, do
abraço que não quer mais se desfazer. Quantos pais e
quantas mães aguardam ansiosos o reencontro de seus
filhos... só por um...por um apenas que seja...vale toda
nossa oração...continuemos a caminhada, José e Maria
estão conosco, rezemos....
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
Reza-se o Agradecimento; Salve Rainha.
Sinal da Cruz.
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MEDITAÇÃO DOS MISTÉRIOS LUMINOSOS
1o MISTÉRIO LUMINOSO
O Batismo de Jesus no Rio Jordão

Enquanto meditamos este mistério de luz que é o
batismo de Jesus, agradecemos a Deus também o batismo
de cada um de nós. E com o coração cheio de gratidão
começamos assim nossa oração... Peçamos a Deus, por
todos os casais que aguardam e imploram a graça da
maternidade e da paternidade, pois em seu coração já
existe o Dom do Amor. Peçamos também pelas crianças
que não conhecem o carinho e a segurança de um lar e
vivem e crescem no abandono, sem o Amor e a presença
dos pais.
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
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2o MISTÉRIO LUMINOSO
Auto-Revelação de Jesus nas Bodas de Caná

Mistério de luz é a auto revelação de Jesus, nas bodas
de Caná, onde Jesus a pedido de Sua Mãe realizou o Seu
primeiro milagre. A intercessão da Virgem Maria em Caná
é prelúdio, de sua intercessão também no céu. Peçamos a
Nossa Senhora que interceda por nossos lares, por nossas
famílias, pedindo a Deus que nos conceda as graças que
precisamos para bem viver. Que não nos falte o pão de
cada dia. Não pedimos nem riqueza, nem pobreza, só
viver com dignidade. Mas acima de tudo, que não nos
falte o vinho do Amor, o vinho do perdão, da alegria e
da paz. Nós te consagramos ó Mãe de Deus e nossa, as
nossas famílias felizes e também as que vivem em conflitos, ajuda-nos a caminhar para a santidade.
Pai nosso, 10 Ave Maria, Glória...
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3o MISTÉRIO LUMINOSO
Jesus anuncia o Reino de Deus
e o convite à conversão

Mistério de luz é para nós a misericórdia de Jesus,
perdoando os pecadores e anunciando o Reino de Deus.
Neste mistério, lembramos de todos os nossos irmãos e
irmãs, que vivem longe da luz do Senhor, que sucumbiram nos caminhos escuros dos vícios, das drogas, que se
deixaram dominar pelo mal da raiva, do ódio, causando
dor e sofrimento. Se o coração está nas trevas, quantas
trevas haverá ao seu redor, mas se o coração tiver luz,
quanta luz irradiará ao seu redor! Peçamos a Deus perdão
pelos nossos pecados, e oferecemos nossas vidas pelo
resgate de nossos irmãos e irmãs.
Pai nosso, 10 Ave Maria, Glória...
40

4o MISTÉRIO LUMINOSO
Contemplamos a Transfiguração de Jesus

Mistério de luz por excelência é a Transfiguração de
Jesus. A glória da Divindade reluz no rosto de Cristo
diante dos Apóstolos extasiados (cf. Lc 9, 35) e assim o
Senhor os prepara para viverem com Ele o momento doloroso da Paixão, para poderem chegar com Ele à glória
da Ressurreição, e a uma vida transfigurada pelo Espírito
Santo. Rezemos trazendo presente todos os nossos irmãos
e irmãs que vivem a sua via dolorosa, que atravessam a
sua paixão, os que atravessam as enfermidades suas ou
de seus familiares, pelos que enfrentam a via dolorosa do
abandono, da falta de emprego, dos que estão à margem
da vida, roubados no seu direito de ter um lar, obrigados a
se refugiarem em países estrangeiros, vítimas da violência
e da maldade humana.
Pai nosso, 10 ave Maria, Glória....
41

5o MISTÉRIO LUMINOSO
A Instituição da Eucaristia
(Lc 22,14-20)

Mistério de luz é, enfim, a instituição da Eucaristia,
na qual Cristo se faz alimento com o Seu Corpo e o Seu
Sangue sob os sinais do pão e do vinho, testemunhando
“até ao extremo” o Seu amor pela humanidade (Jo 13, 1),
por cuja salvação Se oferecerá em sacrifício. Neste mistério rezemos agradecendo a Deus pelas vocações. Que
possam brotar no mundo mais santas vocações. Que os
nossos lares sejam berço de vocações. E que pelas nossas
atitudes, pelo nosso Amor, o mundo possa perceber que
nós participamos da Eucaristia.
Lá onde os nossos braços não podem chegar, por pura
Graça e Dom de Deus, pode chegar a força da nossa
oração.
Pai nosso, 10 Ave Maria, Glória.....
Reza-se o Agradecimento; Salve Rainha.
Sinal da Cruz.
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MEDITAÇÃO DOS MISTÉRIOS DA DOR
1o MISTÉRIO DOLOROSO
A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras
(Lc 22, 39-53)

Neste primeiro mistério acompanhemos com o olhar
do coração, Jesus no horto das oliveiras, onde o Senhor
viveu um momento de grande angústia, Seu suor tornouse gotas de sangue que caiam ao chão, então um anjo
apareceu para confortá-lo...Queridos irmãos intercessores
muitos de nossos irmãos que sofrem neste momento a
mesma angústia de Cristo, suas vidas marcadas pela dor...
de onde virá o socorro? Quem será o anjo do Senhor
para confortá-lo? Com sua oração, responda: Aqui estou
Senhor, envia-me. Quero com a graça de Deus ser qual
bálsamo que alivia as dores, quero secar suas lágrimas,
dar-lhe consolo, esperança. Que minha oração seja agradável a Deus e possa chegar ao coração de meus irmãos.
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
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2o MISTÉRIO DOLOROSO
Flagelação de Jesus
(Lc 23,14-18)

Jesus é amarrado a uma coluna e flagelado. Mas Ele
não cometeu injustiça e a mentira nunca esteve em Sua
boca. Ainda hoje a injustiça e a luta pelo poder fere e
mata milhares de inocentes. Lembremos de tantas pessoas vítimas das guerras, que não tem a quem recorrer,
que morrem atravessando mares, sem destino, sem
casa, sem Pátria...poderíamos ser nós, nossos filhos...
Querido intercessor, abre teu coração, que neste mar de
indiferença como nos ensina o Papa Francisco, os cristãos
possam ser qual uma ilha de misericórdia e oferece com
amor tua oração...
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
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3o MISTÉRIO DOLOROSO
Jesus é coroado de espinhos
(Jo 19, 2-3)

Colocaram em Sua cabeça uma coroa de espinhos e fazendo reverencia caçoavam d'Ele...O sofrimento físico em
si já é uma grande dor, mas o mais difícil ainda é aquele
que fere a dignidade de uma pessoa, que a faz sentir-se
diminuída diante dos olhos dos outros. Ofereçamos nossa
oração, numa medida larga, profunda por tantos irmãos
que atravessam o seu calvário, mergulhados na dor do
desemprego. Pois a fome dói ainda mais no coração de
um pai e de uma mãe que não tem o que por na mesa
para seus filhos, da falta de condições dignas de vida,
de saúde. Que nossa oração possa ser qual um farol que
ilumine o caminho, que indique a direção, que as portas
se abram e a vida aconteça.
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
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4o MISTÉRIO DOLOROSO
Jesus carrega a cruz ao calvário
(Mt. 27,31)

No meio a tanta dor, no caminho do calvário, Jesus encontra-se com Sua Mãe... Quando todos temem, quando
todos fogem, a Mãe permanece. Seu amor, por maior que
seja a dor, a faz forte... Sem palavras olha o Filho e sua
alma chega às lágrimas: “Meu filho, que te fizeram!”...
Peçamos a Virgem Maria, nossa mãezinha do céu, que
olhe também por cada um de nós. Que nos conceda o
carinho do seu olhar quando nossa fé esmorecer. Quando
eu estiver prestes a cair, Mãe olha por mim, e por meus
irmãos aflitos. Que o consolo da sua presença em nossa
vida nos ajude a ser fiel, como foi Jesus até o fim. “Eu
quero ser fiel Senhor, fiel até o fim, eu quero ser fiel,
como és fiel a mim.” (trecho da canção de Wagner Roberto)
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
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5o MISTÉRIO
Crucificação e morte de Jesus
(Jo 19,23-27)

O Seu sangue lavou os nossos pecados e nos deu a
salvação. Quão grande e heróica a “obediência da fé” demonstrada por Maria diante dos “insondáveis desígnios”
de Deus! Naquela sexta-feira da paixão até o domingo
da ressurreição, a fé de toda a Igreja ficou guardada num
único coração: o coração da Virgem Maria! Por isto nós
te rogamos oh Mãe, por todos aqueles que vivem em
conflitos, distantes de Deus, que perderam a fé. Nós te
pedimos oh Mãe por nossas famílias, especialmente pelas
mais pobres; te pedimos pelas crianças e jovens. Pelos
idosos abandonados, pelos encarcerados. Abençoa Mãe
Querida, cada um que reza neste momento, que a sua
oração se transforme em benção, e que sendo pobre se
torne rica, porque unida a Ti, Rainha do céu e da terra,
oh doce intercessora.
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória. Reza-se o
Agradecimento; Salve Rainha. Sinal da Cruz.
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MEDITAÇÃO DOS MISTERIOS GLORIOSOS
1o MISTÉRIO GLORIOSO
A ressurreição de Jesus

O anjo disse às mulheres: Não tenham medo! Sei que
buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui,
ressuscitou, como havia dito. Venham ver o lugar onde
Ele jazia. (Mt 28, 5-6)
É preciso ultrapassar a cruz, a noite escura da dor,
para com Cristo vivermos a glória da ressurreição. Quanta
dor se infunde em nossa alma, quando estamos a rezar
por alguém, de todo o coração, com toda a nossa fé e
ainda assim vimos partir... Jesus ilumina nossa dor com
sua luz e nos diz: Não temas, Eu venci a morte. A fé na
ressurreição traz alegria e paz a nossa vida. Hoje vimos
de forma imperfeita, como se houvesse uma névoa diante
de nossos olhos, mas um dia veremos a vida como ela é
de verdade e então exclamaremos: “Era isto Senhor que
nos aguardava!”. Levanta teus olhos, acalma tua alma,
alegra-te e prossegue tua oração confiante...
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
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2o MISTÉRIO GLORIOSO
A ascensão de Jesus ao céu

Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado
ao céu e assentou-se à direita de Deus (Mc 16,19).
Jesus disse aos discípulos que deveriam ir para a
Galiléia, lá esperaria por eles. E eles viram o Senhor ser
elevado ao céu. Queridos irmãos(ãs) onde é a Galiléia de
hoje, quem espera por ti? A tantos irmãos aflitos perdidos
no caminho, estão sem forças porque perderam o emprego, muitos perderam casa...outros tantos perderam a
Pátria...Jesus conta contigo para ajudar-lhes a encontrar o
caminho, tua oração tem poder, de reconstruir o mundo,
de reconstruir corações, de iluminar o caminho, porque
a direita do Pai, está Jesus e Ele reza em teu coração.
Creia, caminhe e reze...
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
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3o MISTÉRIO GLORIOSO
A vinda do Espírito Santo
sobre Nossa Senhora e os Apóstolos

E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram
cheios do Espírito Santo... (Atos 2,1-4)
Neste mistério meditamos o rosto da Igreja, casa de
irmãos. Assim como em nossas famílias temos uma mãe,
a família Igreja tem uma mãe que é Maria. Aquela que
nos precede na ordem da graça, porque sempre soube
ser dócil à ação do Espírito Santo. Peçamos à Virgem
Maria, Mãe da Igreja e nossa Mãe, por todos os lares, que
pais, mães e filhos saibam ser dóceis à ação do Espírito
Santo, vivendo em harmonia sua missão de cada dia.
Que o amor colocado em cada prece, em cada atitude,
em cada sorriso, transforme nossos lares em um novo
pentecostes, repleto de graças e de bênçãos. Um lugar
onde é bom estar.
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
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4o MISTÉRIO GLORIOSO
A assunção de Nossa Senhora ao céu

Porque olhou para a humildade de sua serva. De agora
em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor,
santo é o seu nome. (Lc 1, 48-49)
Querido irmão (ã), intercessor (a), que seja a Virgem
Maria o nosso modelo, se olharmos para ela, não erraremos o caminho e que alegria será se conseguirmos
ajudar tantos outros a caminhar para Jesus. Como dizem os santos, desde que o mundo é mundo, nunca se
ouviu dizer que alguém que tenha recorrido à Santíssima
Virgem, com confiança e perseverança, tenha sido por
Ela desamparado. Todos lhe procuram santos e pecadores. Então mãezinha muito amada, lembra-te de todos
aqueles que se confiam as nossas orações, apresenta a
Deus a nossa humilde oferenda ornada com tua graça e
a profundidade da tua fé, oh doce intercessora...
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
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5o MISTÉRIO GLORIOSO
A coroação de Nossa Senhora,
como rainha do céu e da terra

Apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida
de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de
doze estrelas sobre a cabeça. (Ap 12, 1)
Desde o momento em que foi escolhida e aceitou ser
a mãe de Jesus, Deus a elevou Rainha do céu, senhora do
mundo. O sol, a lua, as estrelas, toda a criação glorifica
sua rainha. Na ladainha rezamos: Rainha dos anjos, rainha
dos apóstolos, rainha dos mártires, rainha da paz. Nós te
rogamos rainha dos mártires, por todos os mártires deste
tempo, cujas vidas são ceifadas, por serem cristãos, por
amor a Jesus. Defendei-nos e amparai-nos. Mostra ao
mundo o caminho da paz. Valei-nos Santa Virgem Maria,
mãe da divina graça, mãe do salvador, virgem poderosa,
sede da sabedoria, fonte da nossa alegria, auxilio dos
cristãos, rainha de todos os santos, rainha da paz.
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
Reza-se o Agradecimento; Salve Rainha. Sinal da Cruz.
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SUGESTÕES PARA SUA ORAÇÃO
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo
Sua oração tem poder: Folheie então o Evangelho e verá
que os milagres são muitas vezes concedidos por causa de uma
intercessão: o centurião intervém junto de Cristo em favor de
seu servo doente, uma mãe de família importuna o Senhor para
obter a cura de sua filha... o Cristo não sabe resistir às orações
daquele que, por sua vez, não resiste aos apelos do próximo, Ele
considera como feito a Si tudo o que fazemos a um outro.
(Pe.Caffarel –100 cartas sobre a oração – p. 122)

MOMENTO DE SILÊNCIO – É preciso parar para ouvir,
silenciar para compreender. O silêncio é importante, ele permite
que o Senhor fale ao nosso coração, que inunde a nossa alma
com a sua paz, só então também poderemos anunciar ao mundo
a paz que vem de Deus.
INTENÇÕES: Apresente a Deus com humildade e confiança as
intenções que lhe são confiadas e creia no mais íntimo do seu ser
que sua oração é ouvida por Deus, e em algum lugar do mundo
há de se transformar em luz, em benção, em graças.
ORAÇÃO DOS INTERCESSORES
Deus, nosso Pai, vós nos enviastes vosso Filho amado, para a
salvação do mundo. Sentado agora à vossa direita, Ele não cessa de
interceder por todos os seus irmãos humanos. Movidos pelo Espírito
Santo, queremos unir-nos à sua oração, para a salvação de todos. Que
sacerdotes e casais sejam fiéis 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.
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LEITURA BÍBLICA
Salmo 31 (30) Em tuas mãos entrego o meu espírito
Evangelho – Lucas 18, 1-8 – Perseverança na oração.
Momento de interiorização da Palavra.
Você pode continuar sua oração rezando em silêncio contemplativo, ou fazendo a oração do terço dos intercessores, ou
como Deus lhe inspirar.
“Quando converso com Deus, é como se o sol viesse morar
em meu coração.”
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Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo
Cristo me ama-Ele me ama desde todo o sempre, para melhor
compreenderes ouça esta história: Um de meus amigos referindose a uma lembrança de sua infância contou-me que sua mãe,
durante um passeio pelo campo, dissera-lhe: “Sabe, Francisco,
há bem mais de doze anos que lhe quero bem”. Na sua jovem
lógica replica o garoto: “não é possível, porque eu nem existia”.
Pois é verdade. “Quando eu era menina, disse a mãe, eu já amava
o filho que teria mais tarde.” – Trinta anos depois esse homem
ficava todo comovido quando se lembrava disso. Deus, porém, é
de toda a eternidade que ele me concebeu no seu pensamento
e no seu coração, é de toda a eternidade que Ele me ama... Na
oração Cristo me ama como sou, com o meu bem e o meu mal,
minhas virtudes e meus defeitos.E pouco a pouco ele me ajudará
a ser como Ele quer que eu seja.
(Pe. Caffarel – 5 Encontros sobre a Oração Interior – pp.14,15)

MOMENTO DE SILÊNCIO
O corpo e o espírito são solidários, indissolúveis, dupla face
de uma só realidade. Escolha uma posição corporal que mais o
ajude a rezar: ajoelhado, sentado, caminhando... Aquiete sua
alma, respire lenta e naturalmente.
INTENÇÕES: Apresente a Deus com humildade e confiança
as intenções que lhe são confiadas e creia no mais íntimo do
seu ser que sua oração é ouvida por Deus, e que lá onde nossos
braços não podem chegar por pura Graça e Dom de Deus pode
chegar à força da nossa oração.
ORAÇÃO DOS INTERCESSORES
Deus, nosso Pai, vós nos enviastes vosso Filho amado,
para a salvação do mundo. Sentado agora à vossa direita,
Ele não cessa de interceder por todos os seus irmãos humanos. Movidos pelo Espírito Santo, queremos unir-nos à sua
oração, para a salvação de todos. Que sacerdotes e casais
sejam fiéis a seus compromissos, a serviço da comunhão na
Igreja, irradiando o amor que colocastes em seu coração.
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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.

LEITURA BÍBLICA
Evangelho – João 15, 7-17 - O fruto do discípulo é o amor
MOMENTO DE INTERIORIZAÇÃO DA PALAVRA.
Você pode continuar sua oração rezando em silêncio contemplativo, ou fazendo a oração do terço dos intercessores, ou
como Deus lhe inspirar.
“A minha alma sorri ao olhar para Ti! Chamaste-me Senhor
aqui estou.”
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Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo
O fio de lã - Foi no século XIX, numa pequena cidade da Grã-Bretanha, uma enorme chaminé foi construída para uma fábrica.
Após o ultimo operário descer do andaime, o enorme andaime
foi desmanchado e a cidade toda festejava. Eis que para espanto
de todos surgiu um operário que havia ficado terminando um
último trabalho dentro da chaminé. Todos ficaram calados, como
retirá-lo? Levariam dias para reconstruir um novo andaime, até
lá o operário morreria de frio senão de fome. Eis que no meio
da multidão uma senhora grita, era a mãe do operário: Filho tire
sua meia. Todos pensam que ela perdeu o juízo, mas ela insiste:
puxe a extremidade da lã, lance uma ponta e segure a outra
fortemente. Ao fio de lã é amarrado um fio de linho, que puxado chega às mãos do operário. Ao fio de linho é amarrado um
cordel, ao cordel uma corda, a corda é atado um cabo. O rapaz
só precisou fixar bem o cabo e descer por ele, no meio dos vivas
da multidão. Consegui convencê-lo a lançar a Deus o seu
fio de lã? (Pe. Caffarel – Cem cartas sobre a Oração – p. 49). Sua
oração pode ser um simples fio de lã, mas Deus conta com ela.
MOMENTO DE SILÊNCIO - O silêncio exterior auxilia o
silêncio interior, escolha uma posição que lhe seja confortável,
coloque-se na presença de Deus e peça ao Senhor com humildade
que acolha sua oração... o seu fio de lã.
INTENÇÕES: Apresente a Deus com humildade e confiança
as intenções que lhe são confiadas e creia no mais íntimo do
seu ser que sua oração pode se transformar em uma via de mão
dupla que liga a terra ao céu e traz o céu à terra.
ORAÇÃO DOS INTERCESSORES
Deus, nosso Pai, vós nos enviastes vosso Filho amado, para a
salvação do mundo. Sentado agora à vossa direita, Ele não cessa
de interceder por todos os seus irmãos humanos. Movidos pelo
Espírito Santo, queremos unir-nos à sua oração, para a salvação de
todos. Que sacerdotes e casais sejam fiéis a seus compromissos, a
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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.

LEITURA BÍBLICA
Atos 2 1-4 - O Espírito gera a Igreja
MOMENTO DE INTERIORIZAÇÃO DA PALAVRA. - Você
pode continuar sua oração rezando em silêncio contemplativo,
ou fazendo a oração do terço dos intercessores, ou como Deus
lhe inspirar.
“Ser como bálsamo que alivia as dores, que traz a mansidão
e a paz.”

58

Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo
A oração de Maria – (Extraído do livro 5 encontros sobre a oração
interior p. 118. – Pe. Caffarel) Ousemos nos aproximar sutilmente
da oração de Maria, como fazemos ao atingir os umbrais de uma
capela. Em presença da altíssima Majestade, ela a pequenina filha
dos homens, adora. Ela canta, um canto puríssimo de louvor...
Confiemos à Maria a nossa oração, com a certeza de que não
seremos desiludidos, pois Ela sempre solicita com cada um de nós,
se dirige a Seu filho, oferecendo a oração balbuciante de um, a
boa vontade tateante do outro. Se consideramos um verdadeiro
espetáculo o amanhecer de um novo dia, o raiar do sol, para Maria
é um verdadeiro espetáculo que comove e rejubila o seu coração
maternal ver um dos seus filhos ensaiarem a falar ao Senhor e
a escutá-Lo. Ela intercede por nós e por todos aqueles que são
confiadas as nossas orações.Ela reza como as mães costumam
fazê-lo. Diria que ela carrega seus filhos até Deus e os oferece
como fez um dia carregando em seus braços o pequenino que
era filho do altíssimo. E do mesmo modo que se protege uma
frágil chamazinha do vento, com as mãos em concha, Maria com
sua oração de Mãe protege a oração de seus filhos para chegar
a Deus. MOMENTO DE SILÊNCIO - Maria guardava tudo em seu
coração. O silêncio é um grande aliado aos que procuram ouvir
a voz do Senhor...Tu falas Senhor eu escuto...
INTENÇÕES: Apresente a Deus com humildade e confiança
as intenções que lhe são confiadas e interceda com amor: Senhor,
eles não tem mais vinho.
ORAÇÃO DOS INTERCESSORES
Deus, nosso Pai, vós nos enviastes vosso Filho amado, para a
salvação do mundo. Sentado agora à vossa direita, Ele não cessa
de interceder por todos os seus irmãos humanos. Movidos pelo
Espírito Santo, queremos unir-nos à sua oração, para a salvação de
todos. Que sacerdotes e casais sejam fiéis 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,
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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.

LEITURA BÍBLICA
Evangelho – Jo 2, 1-11 – Jesus muda a água em vinho
MOMENTO DE INTERIORIZAÇÃO DA PALAVRA Você pode continuar sua oração rezando em silêncio contemplativo, ou fazendo a oração do terço dos intercessores, outras
orações, ou como Deus lhe inspirar.
“Deixa-me ser teu (ua) servo (a) e servir no banquete da
vida, teus convidados.“
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Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo
A comunhão dos santos
Assim os nossos olhos voltados para a dor do Senhor devem ser
como os de Maria: os olhos da fé: Jesus dá a si mesmo por amor à
nós. Nós também podemos nos doar através d'Ele. Assim quando
me puser a rezar, situar-me ei no meio da grande assembléia de
meus irmãos, unirei a minha voz a todos os que rezam, na terra
e no céu. Não me contentarei de rezar com eles, rezarei por eles.
Pedirei para eles os bens de que Deus os quer cumular. Ousarei
crer que pela minha oração, por mais pobre que ela seja, Deus
transmitirá a um de meus irmãos o bem que necessita. E orarei
em nome deles, não por obrigação, mas porque me faz feliz.
(Pe. Caffarel – 5 encontros sobre a oração Interior – p. 86)

MOMENTO DE SILÊNCIO - Ouça a voz do Senhor que lhe
diz: “Meu filho, cede-me o teu coração” Dá-me o teu coração,
todo o teu ser, tudo que em ti é suscetível de se tornar oração
para que eu o assimile à minha oração.
INTENÇÕES: Apresente a Deus com humildade e confiança as intenções que lhe são confiadas. Reze e creia, pois assim
como uma folha solta ao vento a sua oração chegará aonde o
Senhor achar necessário e cumprirá o seu designio de amor.
ORAÇÃO DOS INTERCESSORES
Deus, nosso Pai, vós nos enviastes vosso Filho amado,
para a salvação do mundo. Sentado agora à vossa direita,
Ele não cessa de interceder por todos os seus irmãos humanos. Movidos pelo Espírito Santo, queremos unir-nos à sua
oração, para a salvação de todos. Que sacerdotes e casais
sejam fiéis 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
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a vós, realizar nosso serviço de intercessão, por amor a vós e a
todas as pessoas.
Amém.

LEITURA BÍBLICA
Efésios 1,17-23
MOMENTO DE INTERIORIZAÇÃO DA PALAVRA.
Você pode continuar sua oração rezando em silêncio contemplativo, ou fazendo a oração do terço dos intercessores, ou
como Deus lhe inspirar.
“...É como se Deus me tocasse com suas mãos, e o seu chamado é irresistível...então me volto e vejo com ternura o rosto
dos irmãos...”
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Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo
A oração silenciosa
"Se na oração você se sente impulsionado a ficar com a alma
silenciosa e imóvel junto de Deus, que você não vê mas sabe
que está presente; se cada palavra lhe parece supérflua, muito
menos verdadeira do que o silêncio do seu ser oferecido ao olhar
do Senhor; se, saindo da oração, sente-se tranqüilo e renovado,
então não procure mais, pois o Espírito Santo introduziu-o no
reino do silêncio. Que a promessa do Senhor, transcrita no livro
do profeta Oséias, seja, então, a sua força: “Eu o conduzirei ao
deserto e lá lhe falarei ao coração."" 		
(Pe. Caffarel – 100 cartas sobre a oração – p. 165)
MOMENTO DE SILÊNCIO - Eu quero Senhor o que Tu queres
desta oração. Faça-se conforme Tua vontade...
INTENÇÕES: Senhor eu Te confio aqueles que se confiam a
mim e as orações de todos os intercessores. Eu Te ofereço por amor
aos meus irmãos livre e plenamente consciente a minha vida sem
impor condições. No silêncio e na oração renovo o meu Sim.
ORAÇÃO DOS INTERCESSORES
Deus, nosso Pai, vós nos enviastes vosso Filho amado, para a
salvação do mundo. Sentado agora à vossa direita, Ele não cessa de
interceder por todos os seus irmãos humanos. Movidos pelo Espírito
Santo, queremos unir-nos à sua oração, para a salvação de todos. Que
sacerdotes e casais sejam fiéis 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.
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LEITURA BÍBLICA
Jo 15, 7-17 - O fruto do discípulo é o amor
MOMENTO DE INTERIORIZAÇÃO DA PALAVRA.
Você pode continuar sua oração rezando em silêncio contemplativo, ou fazendo a oração do terço dos intercessores, ou
como Deus lhe inspirar.
“A arvore está tão silenciosa, nada nela se move, nada a
distrai...parece conversar com o céu...no silêncio e na oração
renovo o meu sim.”

“Deixa-me ficar assim recostado(a) em teu ombro,

vendo este novo dia amanhecer, qual um filho
que se apóia no ombro do pai, e esquece
o tempo, esquece a pressa, tão bom é estar contigo...
Ensina-me a ser também para meus irmãos consolo,
abrigo, ombro amigo, qual bálsamo para suas dores..
Aqui estou Senhor,
“Faça-se em mim conforme tua vontade.”
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ORAÇÃO DOS INTERCESSORES
Deus, nosso Pai,
vós nos enviastes vosso Filho amado,
para a salvação do mundo.
Sentado agora à vossa direita,
Ele não cessa de interceder
por todos os seus irmãos humanos.
Movidos pelo Espírito Santo,
queremos unir-nos à sua oração,
para a salvação de todos.
Que sacerdotes e casais sejam fiéis
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.
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