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Intercessão hoje!

N o coração da festa Pascal estão as grandes intercessões da Sexta-
Feira Santa, onde a Igreja reza por todas as intenções que afetam 
a vida do mundo. Há também as intercessões que se erguem 

dos corações dos fiéis aos domingos na missa. Da mesma forma, no breviário, 
todos os dias, o tempo da intercessão tem um lugar especial: eles apresentam a 
grande oração do Pai Nosso que é concluída pela oração interior. Há também as 
intercessões que sobem de nossos corações a Deus o tempo todo: imploramos 
pelos outros, por nós mesmos.

Quando falamos de intercessão, especialmente no Movimento Intercessor den-
tro das Equipes de Nossa Senhora, damos concretamente o significado tradi-
cionalmente dado a ela pela Igreja: a intercessão é uma oração de súplica para 
os outros, alguém, uma família, um grupo, um país, a Igreja. 

Os Intercessores. Quem são eles?
O grande e único Intercessor é Cristo, o Filho de Deus, o único mediador entre 
Deus e os homens. Ele cumpriu a vontade do Pai: salvar toda a humanidade. 
Totalmente homem e totalmente Deus, Jesus nos faz passar, através de sua 
morte e ressurreição, para a vida de Deus. A resistência à vida de Deus é nume-
rosa em nosso mundo, e em nós mesmos também. Mas o Pastor intercede por 
nós com o Pai, ele está sempre procurando as ovelhas perdidas.

Procure as ovelhas perdidas. Em sua delicadeza, Jesus nos associa a este traba-
lho de salvação. Ele passa por nós para dar sua vida aos outros. Porque somos 
membros do Corpo de Cristo, oferecemos a salvação de Deus aos outros. A ora-
ção, e especialmente a intercessão, acompanha este testemunho. Cristo nos faz 
testemunhas e também intercessores. Ele nos associa ao seu trabalho de salva-
ção. Estes intercessores estão no céu e na terra.

1
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No céu, a primeira é a Virgem Maria, a Mãe de Deus, aquela que 
deu Cristo ao mundo.

Continuamos pedindo a ele que interceda por nós, pelos doentes, pela paz, em 
Aparecida, como em Fátima ou Lourdes. Enquanto pedimos a intercessão de 
anjos, santos, beatos, apelamos àqueles amigos do céu a quem muitas vezes 
nos voltamos e, claro, ao padre Henri Caffarel. 

É dentro desta companhia de luz que estamos na Terra. Cercados por essa mul-
tidão, nós intercedemos por outros. Com um coração cheio de intenções para 
casais, padres, doentes, países, o coração cheio da oração de Cristo, intercede-
mos com Deus com preocupação às vezes, com confiança sempre. 

Intercessão hoje.

Há algo de novo nesse momento que nos carrega hoje? A intercessão tem 
um novo rosto comparado com a época em que o Padre Caffarel lançou os 
Intercessores? Não, e sim. 

Não, no sentido de que a estrutura da intercessão é sempre a mesma na Igreja: 
colocar nossas orações pelos outros na oração do Senhor que nos intercede 
com o Pai, também pedir à Virgem Maria ou a um santo, que também está no 
céu, como o Padre Caffarel, para interceder por nós. Cristo se alegra com toda 
essa irmandade de intercessão.

“Eles trazem a Deus as grandes intenções 
da Igreja. Eles vão interceder por toda a 
humanidade” (Padre Caffarel).

60 anos de Intercessão!
1960 - 2020

O ano de 2020 marca o 60º aniversário da criação dos Vigilantes 
e, em seguida, dos Intercessores. Os progressos feitos desde a 
Chamada do Padre Caffarel merecem ser traçados em linhas, em 

evoluções e, em seguida, pela expansão no mundo desta cadeia ininterrupta de 
oração. É isso que a Equipe Internacional de Animação Intercessores (E.I.A.I.) 
queria contar ao longo dessa história, especialmente demonstrando este ani-
versário em 8 de dezembro de 2020. Por quê?

60 anos de Intercessão: iniciada pelo Padre Caffarel, realizada pelas Equipes de 
Nossa Senhora, a oração da Intercessão é um grito ao Pai, em Cristo, que é o 
Caminho, Verdade e Vida, de Maria, Mãe Imaculada, celebrada em 8 de dezembro.

De toda a eternidade, Deus predestinou a Virgem Maria à Maternidade divina e, 
assim, à plenitude da graça, para que ela possa ser perfeitamente digna de sua 
missão como Mãe do Salvador. Se Cristo é o único e perfeito mediador entre Deus 
e os homens, a Virgem Santíssima é a mais perfeita associada de seu Filho divino. 

A Imaculada é Mãe de Deus muito mais “por sua alma do que por seu corpo”(Santo 
Agostinho). Maria estava presente no Calvário, bem ao pé da Cruz. Sua alma, seu 
coração, todos os seus poderes sensíveis e espirituais viveram intensamente 
todas as dores do Corpo e alma suportadas por seu amado Filho.

Cristo, o único “Intercessor”, deu sua mãe ao mundo. Mãe de Deus e Mãe dos 
Homens, associada a todas as graças, ela vê as pessoas humanas com suas 
necessidades e orações, ela discerne em cada vontade do Senhor concedê-los 
através de sua intercessão. É em Deus que Maria vê tudo isso. Sua intercessão 
por toda a humanidade é parte integrante de sua glória. Ela sente imensa felici-
dade em querer o que Deus quer, em amar o que Deus ama, e assim interceder 
por todos aqueles a quem Deus quer dar suas graças. 

É assim que a Imaculada ouve nossas orações, cada uma delas, e as apresenta 
à Santíssima Trindade. O Senhor vem até nós pela mediação desta Mulher 
Imaculada, a quem ele faz a nossa para sempre no Calvário: “Aqui está sua Mãe.”

Mas sim, há algo concretamente novo para nós. É a experiência 
muito concreta da comunhão da Igreja que se expressa pela 
internacionalidade dos Intercessores: eles estão presentes em 
todo o mundo, dão vida ao Movimento ‘’Os Intercessores’’.

2

Padre Paul-Dominique Marcovits, O.P. - 
Conselheiro Espiritual dos Intercessores.
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Intercessores por nossos semelhantes seres humanos, vamos confiar nela! 

Padre Henri Caffarel estava profundamente e intimamente ligado à Virgem 
Maria. Um homem de ação, um homem de oração, viveu no mundo e perma-
neceu ligado ao seu “mosteiro interior”. Ele colocou a oração na vanguarda 
de toda a atividade humana. Ele tinha uma profunda convicção de que um 
movimento de espiritualidade conjugal como as Equipes de Nossa Senhora 
não poderia existir sem orações. Já em 1959, ele expressou essa intuição 
profética para invocar “Vigilantes”: casais rezando à noite pelo Movimento 
e pelo mundo.

Vamos entrar na brecha! Quem Deus encontrará, acordará e rezará? “Procurei 
entre eles alguém que sobe o muro e se pusesse na brecha diante de mim 
em favor da terra para que eu não a destruísse, mas não encontrei nem um 
só (Ez 22:30).

“Esteja sempre na alegria do Senhor; Eu digo 
de novo: estar em alegria. 
Que sua benevolência seja conhecida por 
todos os homens. O Senhor está perto.

 O chamado do Padre Caffarel
Padre Henri Caffarel, profeta para o nosso tempo, apóstolo do casamento, mes-
tre da oração, carregava a intuição original dos Intercessores. Muito preocupado 
com as dificuldades do casamento cristão, ele evoca a ideia de voluntários se 
levantarem e formarem uma grande corrente de oração com a vocação de inter-
cessão especialmente para o casamento, famílias problemáticas e a família.

Esta proposta, de grande ambição espiritual, havia amadurecido há muito tempo 
no coração do Padre Caffarel:

“Além da terrível falta de oração em nosso 
mundo, duas profundas convicções estão na 
raiz da ideia do que eu submeto a vocês:

1. A primeira: apenas uma longa oração é o 
caminho para alcançar a alta oração.

2. A segunda: a oração noturna é preciosa 
aos olhos do Senhor.

 “Você não pode assistir uma hora comigo?” 
perguntou o Senhor aos seus apóstolos.” 

(Artigos sobre oração - Número 17 
Maio de 1959 - página 161)

Um ano depois, em março de 1960, ele fez um apelo urgente, que ainda resoava 
60 anos depois!

Aude e Olivier de la Motte 
CR Intercessores - Zona CentroEuropa

Alegrai-vos sempre no Senhor! Repito alegrai vos! Seja a 
vossa amabilidade conhecida de todos os homens. O Senhor 
está próximo. Não vos preocupeis com coisa alguma, 
mas em toda ocasião apresentai a Deus vossos pedios em 
oração e súplica acompanhadas de ação de graças. E a paz 
de Deus, que supera todo entendimento, guardará vossos 
corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus (Fl 4.4-7). 
Que este chamado do Padre Caffarel ressoe repetidamente 
nos corações do povo de Deus!
Que os tesouros da oração da intercessão sejam conhecidos! 
Que homens e mulheres carreguem um ao outro em oração! 
Que as famílias cristãs abram seus corações para o sofrimento 
e os gritos dos homens! 

Desde 1960, por iniciativa do Padre Caffarel, os Vigilantes, 
então Intercessores, respondendo à sua exortação, têm seguido 
um ao outro dia e noite, no mundo, para trazer diante do 
Senhor a oração de todos.
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Pequena biografia do Padre Caffarel

1903 Henri Caffarel nasceu em 30 de julho em Lyon.

1930 Ele foi ordenado padre em 19 de abril em Paris.

1939 Ele atendeu ao chamado de casais que queriam 
viver o sacramento do casamento e fundou as Equipes de 
Nossa Senhora: “A exigência da santidade diz respeito a você. 
Para responder a esta pergunta, você tem um sacramento, o do 
matrimônio. Vamos olhar juntos”. 

1945 Ele fundou a revista l’Anneau d’Or (Aliança de amor), um diário de 
espiritualidade conjugal cujo impacto vai muito além das Equipes 
de Nossa Senhora.

1947 A Carta das Equipes de Nossa Senhora foi promulgada em 8 de 
dezembro de 1947na cripta da Igreja de Saint Augustin (Santo 
Agostinho) pelo Padre Henri Caffarel. 

1947 Nasceram duas inspirações: o “Grupo Espiritual das Viúvas” que se 
tornou “Esperança e Vida”, e a “Fraternidade de Nossa Senhora da 
Ressurreição”. Padre Caffarel fundou a revista Offertoire para viúvas.

1948 As Equipes de Nossa Senhora estão se desenvolvendo na Europa 
e em todo o mundo. A espiritualidade conjugal é o caminho da 
“santidade” dos casais casados.

1957 Ele criou a revista Cahiers sur l’Oraison (Cadernos sobre Oração) 
para introduzir a oração intercessão e encorajar aqueles que se 
envolvem nela.

1960 Padre Caffarel fundou os “Vigilantes” que se tornariam os 
“Intercessores”: eles se revezavam, unidos com Cristo, em uma 
cadeia de oração dia e noite.

1966 Ele fundou em Troussures a “Casa de Oração” na qual propôs uma 
verdadeira pedagogia da oração, uma escola que continua até hoje.

1973 Padre Caffarel deixa seu cargo de conselheiro espiritual das 
Equipes de Nossa Senhora e dedica-se exclusivamente às 
“Semanas de Oração” de Troussures, fonte de muitas conversões. 

1996 Ele morreu em 18 de setembro em Troussures na diocese de 
Beauvais.

(Fonte: Amigos do Padre Caffarel).
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Datas-chave na 
história dos intercessores

A história dos Intercessores tem sido marcada por eventos e marcos 
importantes, significativos do caminho de engajamento tomado 
pelos Vigilantes e, em seguida, pelos Intercessores. Orações anô-

nimas, eles se sentiram chamados para dar uma hora de oração, um dia de 
jejum, ou a oferenda de seus julgamentos e suas vidas, por seus irmãos e irmãs 
em sofrimento... e “especialmente para aqueles que dependem particularmente 
deles” como solicitado pelo Padre Henri Caffarel.

Março de 1960: Um mês chave!
O apelo do Padre Caffarel é o ato fundador do nascimento dos Intercessores. 

Lançado em março de 1960 e dirigido aos Vigilantes, Padre Caffarel mostra uma 
intuição já presente alguns anos antes em seu coração. Seu pedido é imediata-
mente construído com base em um “convite de Deus” para aqueles que sentem 
este chamado para abrir suas orações e corações mais ao seu vizinho. O com-
promisso com a Intercessão está inscrito desde o início:

“Faço um apelo urgente aos voluntários: espero que todas as noites, sem inter-
rupção, as casas se sigam em oração.”

Este ano de 1960 marcou ao mesmo tempo um período decisivo para o Movimento 
das Equipes de Nossa Senhora, por um lado, uma importante extensão no mundo, 
e, por outro, o reconhecimento oficial do Movimento pela Igreja. Assim, no mesmo 
mês, sua eminência cardeal Feltin, arcebispo de Paris, aprovou em 25 de março 
de 1960 os estatutos do Movimento submetidos a ele: “As Equipes de Nossa 
Senhora devem permanecer um movimento de formação espiritual... Uma escola 
de perfeição, as Equipes de Nossa Senhora não devem ser classificadas entre os 
Movimentos de Ação Católica, nem entre os movimentos familiares»

3

Atrás  dessa janela  a lguém reza 
pelos  outros.  Você também 

pode fazer  a  sua par te !

No mundo inteiro homens e mulheres, unidos a Cristo, 
ligam-se dia e noite em uma corrente de oração. 

Junte-se a nós!
Sabemos que Jesus é o nosso grande intercessor, porém na 

história da humanidade sempre houve pessoas que quise-
ram se unir a Cristo oferecendo-se por amor aos irmãos. 
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Maio de 1970: As fundações do Movimento de Equipe de 
Nossa Senhora dão sentido ao compromisso dos Vigilantes.

O casamento, “um grande mistério” (Ep 5,32), 
é o tema do discurso do Papa Paulo VI em 4 
de maio de 1970. É o amor de Deus que é a 
fonte do amor conjugal. 

“Obra do Espírito Santo (cf. Tt 3.5), a regeneração batismal nos torna novas cria-
turas (cf. Ga 6,15), “chamadas para levar uma nova vida” (Rm 6,4). Neste grande 
empreendimento de renovação de todas as coisas em Jesus Cristo, o casamento, 
também purificado e renovado, torna-se uma nova realidade, um sacramento do 
novo pacto. [...]

A partir daí tudo se transforma. Dois cristãos querem se casar; São Paulo avisa: 
“Você não pertence mais” (1 Cor 6:9). Membros de Cristo, ambos “no Senhor”, sua 
união também está “no Senhor” e é por isso que é um “grande mistério” (Ep 5:32), um 
sinal que não só representa o mistério da união de Cristo com a Igreja, mas também 
a contém e irradia através da graça do Espírito Santo, que é sua alma revigorante.

Pois é de fato o amor que é único para Deus que Deus nos comunica para que 
possamos amá-lo e que também nos amemos com esse amor divino: “Amem-se 
uns aos outros, como eu te amei” (Jn 13:34). As próprias manifestações de sua 
ternura são, para os cônjuges cristãos, penetradas por este amor que eles tiram 
do coração de Deus. E se a fonte humana secar, sua fonte divina é tão inesgotá-
vel quanto as profundezas insondáveis da ternura de Deus. » 

Papa Paulo VI - Momento do Discurso às Equipes em Roma, 4/5/1970.

Julho de 1977: Os “Intercessores” na 
continuidade dos “Vigilantes”. 

Os Vigilantes, tornaram-se os “Intercessores” em 1977. Louis e Marie d’Amonville, 
Responsáveis pelas Equipes de Nossa Senhora já espalhadas pelo mundo, rece-
bem essa intuição durante uma viagem ao Brasil e à Colômbia. Veja como Marie 
conta este episódio, fundador do Intercessores: 

“A aeronave estava duas horas atrasada em 25 de julho de 1977. Estávamos 
chegando do Brasil, e depois de três dias na Colômbia, estávamos esperando, 
no aeroporto de Bogotá, o avião partir para Guadalupe; estamos com o Padre 
Tandonnet, sucessor do padre Caffarel, Louis e eu, responsáveis na época das 
Equipes Nossa Senhora. Gaby de Ortega, que veio nos acompanhar ao aero-
porto, disse:

“Eu sou um dos Vigilantes, sem meu marido. Acho que sou o única na Colômbia 
que não dorme uma hora a noite todo mês. Respondi ao chamado do Padre 
Caffarel em março de 1960: “Estamos pedindo voluntários”, mas estou terrivel-
mente isolada. »

Nas horas e dias que se seguiram, especialmente durante as longas horas de voo, 
pensei na Gaby e rezei. Na França, falei com a Equipe Responsável Internacional 
pelo que considerei “uma chamada”. Como uma equipe, rezamos e pensamos. 
Por que rezar só à noite? Mesmo que a oração noturna tenha um valor especial!

Por que essa cadeia, iniciada dentro das Equipes, não deveria estar aberta a 
padres, freiras, leigos casados, mas também a solteiros, doentes, prisioneiros, 
todos aqueles que querem se juntar à nossa grande família? Por que não ofere-
cer jejum e oferecer àqueles que se sentiriam chamados a ele?

Nossa intenção comum continua sendo o casal unido pelo sacramento do casa-
mento, para que ele permaneça fiel ao seu compromisso. Mas também inter-
cedemos por aqueles que perderam seus cônjuges, por aqueles que estão se 
preparando para o casamento ou estão a caminho, para aqueles que estão pas-
sando por julgamentos, para aqueles que estão separados. Ao interceder pelo 
casal, nós intercedemos por toda a humanidade.

Foi assim que os Intercessores nasceram, na continuidade dos Vigilantes de 
1960. O elo concreto entre os membros da nossa 
nova família é a Carta aos Intercessores, traduzida 
em sete línguas. O primeiro foi publicado em janeiro 
de 1978. »

Marie d’Amonville - “30 Anos de 
Cartas aos Intercessores”, 2008.

Esta afirmação às Equipes de Nossa Senhora é a base do 
Movimento, e dá pleno significado ao compromisso das 
Vigílias cuja vocação é orar pelo casamento cristão.
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Os Intercessores são destinados a rezar pelos casais cristãos. Ao longo dos 
anos, eles se espalharam para outras intenções que não são colegas de equipe 
ou para pessoas solteiras. Aleluia!

“A oração dos Intercessores é nada menos que a oração do próprio 
Cristo, caso contrário não seria nada. Oração de Cristo, despertada 
neles pelo Espírito de Cristo. Padre Henri Caffarel.

Janeiro de 1978: Carta aos Intercessores nº 1.
Uma primeira equipe de Animação dos Intercessores é formada em torno de 
Louis e Marie d’Amonville e padre Joseph Gimenez com Jean German. A primeira 
“Carta aos Intercessores” marca uma nova direção: a de criar um laço profundo 
entre os Intercessores, e de dar coerência e unidade a esta comunidade de ora-
ção que está gradualmente vai se espalhando pelo mundo. 

As “notas espirituais” escritas pelos Conselheiros Espirituais dos Intercessores 
mantêm, na Carta, o espírito de intercessão que anima as orações:

“Aparentemente, durante sua pobre oração, sua humilde vigília, nada acontece. 
Na verdade, por causa da fidelidade divina, do Amor do Pai em Seu Filho e do 
Espírito, em invisibilidade, quietude e silêncio, como depois de Jesus’ Sim ao seu 
Pai na época de sua morte, ‘a terra treme, as rochas racham, as tumbas se abrem, 
os corpos de muitos santos sobem’; “Corações de pedra se tornam corações de 
carne”; novos homens surgem de todos os lugares, o Povo de Deus, o corpo de 
Cristo recebe sua “estatura perfeita”! »
Joseph Gimenez - Carta aos Intercessores nº 1, janeiro de 1978.

Retiros espirituais anuais, pregados pelos conselheiros espirituais dos Intercessores, 
mas também por oradores externos, como o Padre Pierre Descouvement, são 
organizados na França em Massabielle, sede das Equipes de Nossa Senhora. 
Eles permitem que os Intercessores rezem juntos e aprofundem o espírito de 
intercessão que os anima. 

Outubro de 1995: Relançamento do chamado 
“Deus procura Intercessores”..

Desde 1960, ao longo dos anos, novas necessidades e apelos surgiram. A 
equipe foi reforçada com a chegada do Padre Clément Ridard em 1993, Michel 
e Jacqueline Perreau, Jean-Michel Vuillermoz e Jeannine Gien como secretário. 
Três mudanças importantes foram de fato decididas por esta Equipe de Animação 
Intercessores, em fidelidade à intuição original: 

- por um lado, os Intercessores estão abertos a pessoas que não fazem parte das 
Equipes de Nossa Senhora: não só casais, mas também solteiros, padres e freiras;

- por outro lado, duas novas formas de engajamento são propostas aos inter-
cessores ao lado das “orações”: 
1. compromisso com o jejum de um dia por mês;
2. compromisso com a oferta de sua provações para aqueles que não podem 

mais regularmente, temporariamente ou definitivamente, fornecer uma 
hora mensal de oração ou um dia de jejum.

- por fim, o acervo de intenções de oração é realizado e organizado, graças ao 
trabalho de secretários dedicados e eficientes que cuidarão das inscrições, 
do correio e da disseminação dessas intenções. Todos podem contar com a 
oração dos Intercessores, na confiança e graça da comunhão dos Santos.

Julho de 2005: Edição do livreto “Deus procura Intercessores”
No início do segundo milênio, era essencial que os Intercessores realizassem 
uma reflexão fundamental para que pudessem anunciar a singularidade de sua 
espiritualidade. Como podemos demonstrar a especificidade do compromisso 
oferecido a todos os homens e mulheres que se sentem chamados de “voluntá-
rios” para testemunhar esta chamada lançada quarenta anos antes?

Essa reflexão, conduzida ao longo de vários anos pela Equipe de Animação dos 
Intercessores, que se expandiu com a chegada de Anne-Laure e Jean-René 
Brégeon, Jean Brossard e Olivier de la Motte, com foco tanto no significado da 
intercessão quanto na estrutura de engajamento intercessor, foi resultado da 
publicação de uma coleção, impressa em julho de 2005.

O que tem isso?

“Somos todos Intercessores”: a partir desta fundação, a primeira parte do livreto 
implanta o senso de comprometimento dos Intercessores. A história da interces-
são está no coração da Aliança entre Deus e os homens. O próprio Deus toma a 
iniciativa! Desperta a intercessão de Abraão diante de Sodoma e Gomorra. Seu 
diálogo com Moisés é apenas uma longa série de encontros e intercessões. O 
mesmo vale para Samuel, Jeremias, Ezequiel...

A Intercessão é o tecido da história da salvação:

“Deus nos criou sem nós, ele não queria nos salvar sem nós. disse Santo Agostinho.
1. E se a intercessão foi a maneira pela qual Deus escolhe salvar a humanidade?
2. E se a intercessão foi a oração que o Espírito coloca no coração do homem 

para fazê-lo cooperar em seu plano de salvação?
3. E se a intercessão fosse a vocação de todos os cristãos - e até mesmo de 

todos os homens - em Cristo?
Cristo nos diz: “É por isso que eu digo a você, tudo o que você pede em oração, 
acredita que você já recebeu, e isso será concedido a você.” (Mc 11.24). 
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Os apóstolos, então Paulo, recomendam fortemente a intercessão: “Peço, acima de 
tudo, que orações, súplicas, ação de graças sejam feitas para todos os homens...” 
Isto é o que é bom e o que agrada a Deus, nosso Salvador. (1 Tm 2.1-3). Graça e 
mistério da comunhão dos Santos.

A segunda parte do folheto se concentra no compromisso oferecido aos 
Intercessores: oração noturna, jejum, oferta de suas provações e sua vida. A 
intercessão responde bem a um profundo chamado para entrar em maior comu-
nhão com Cristo, em um excedente de amor oferecido ao próximo. 

Intercessão não é uma especialidade, um estado místico particular. É a expe-
riência de cada cristão que entra na oração do Senhor. Oração de comunhão, 
no Espírito, de acordo com a Vontade do Pai, que quer que todos sejam salvos. 
Oração atenta à salvação de todos, à cura de todas as feridas, as mais escondi-
das, as mais secretas, como as mais visíveis, na respiração do Espírito. Oferenda 
de nossas vidas, unidos com Cristo, por nossos irmãos e irmãs.

Este livreto, resultado de uma longa reflexão da Equipe, lança luz sobre o pro-
fundo significado do compromisso dos intercessores, fiel ao chamado do Padre 
Caffarel, e sobre a forma concreta como eles vivem. 

Abril de 2006: A abertura da causa de canonização do 
Padre Caffarel reforça o compromisso dos Intercessores

O cardeal André Vingt-Trois, arcebispo de Paris, recebeu em 25 de abril de 2006 
o desejo das Equipes de Nossa Senhora de promover a causa da canonização 
do Padre Caffarel. 

• “Amigos do Padre Caffarel” querem essa canonização porque:
1. Sua santidade é a de um “profeta do século 20”;
2. Sua santidade aparece em sua vida, todos animados pelo Senhor;
3. Sua santidade se manifesta na fidelidade de seu amor pela Igreja.

Padre Paul D. Marcovits, atual conselheiro do Intercessores, foi o postulador. 
Este evento marcou a história das Equipes Nossa Senhora, bem como a dos 
Intercessores. A cerimônia de encerramento do inquérito diocesano sobre a 
causa da canonização acontece em 18 de outubro de 2014, na Igreja de Santo 
Agostinho, em Paris. 

Setembro de 2006: Intercessores no Encontro Internacional 
dos Equipes de Nossa Senhora em Lourdes

O grande encontro internacional dos Equipes Nossa Senhora em Lourdes é 
uma oportunidade para encontros e trocas em torno do livreto “Deus procura 
Intercessores”, divulgado um ano antes. Muitos Intercessores se reúnem no 
estande e trazem cartas e documentos traduzidos para o seu idioma. Alegria 

em descobrir o dinamismo dos Intercessores no mundo, que se manifesta por 
essas traduções em várias línguas!

Por iniciativa de Marie d’Amonville, uma grande festa internacional e multicolo-
rida reúne na Basílica de São Pio X todos os Intercessores presentes no palco. 
Olivier de la Motte faz uma apresentação dos Intercessores aos companheiros 
de equipe presentes. Um dia antes da partida, uma grande oração de ação de 
graças em frente à gruta dedica os Intercessores a Nossa Senhora de Lourdes.

Janeiro de 2008: Os Trinta Anos da Carta aos Intercessores
1978 - 2008: A Equipe de Animação Intercessores (juntamente com Elisabeth 
Gérard) se baseia na riqueza das 120 “Cartas aos Intercessores” para editar uma 
infinidade de textos edificantes, convidando-nos a viver o espírito de intercessão 
cada vez mais profundamente.

25 de setembro de 2010: Cinquenta 
anos do apelo do Padre Caffarel

A Equipe de Animação recebe novos membros, Gérard e Marie-Christine de 
Roberty (ex-casal Responsável da ERI) e em 2012 Aude de la Motte e Bernard, 
marido de Elisabeth Gérard (ex-casal encarregado da ERFLS). 

“Os Intercessores estão há 50 anos a serviço da vitalidade das Equipes: são como 
seu centro oculto, para que a graça de Deus possa se espalhar na vida dos casais 
e, mais amplamente, na Igreja e no mundo. Os Intercessores estão a serviço de 
casais que vivem da graça de seu batismo e de seu casamento, alimentados 
pelos sacramentos da confirmação e da eucaristia.

Um intercessor é um vigia, intercessão é uma expectativa. Esperando a res-
posta de Deus, sua escuta, sua presença. A espera é o bloco de construção da 
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intercessão: a fé está despertando, busca discernir nas pessoas ou em eventos 
o ato de Deus, sua vontade, seu amor. A comunhão dos santos é uma fonte de 
esperança. Estamos esperando... Meu Deus, não atrase! 

Para os intercessores, há uma harmonia entre intercessão, jejum e a oferta do 
cotidiano. O jejum coloca na frente do essencial; auto-oferta dá sentido a toda 
a vida.... Jejum e oferta são a expressão de uma caridade concreta para pes-
soas específicas.

Cinquenta anos de lealdade! Cinquenta anos de graças recebidas e dadas! Força do 
Padre Caffarel cujo apelo de março de 1960 foi ouvido... Obrigado a ele! Obrigado 
aos Intercessores! É no céu que descobriremos o que devemos a eles.»

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
Carta do 50º aniversário do Apelo do Padre Caffarel.

A Oração Intercessora
Padre Paul D. Marcovits, propõe por ocasião deste aniversário uma “Oração 
dos Intercessores”:

Deus, nosso Pai,
Você enviou seu amado filho para salvar o mundo:
Sentado agora à sua direita,
Ele nunca deixa de interceder por seus irmãos humanos.
(Nós intercedemos pela salvação do mundo porque Cristo é o único 
intercessor)

Carregado pelo Espírito,
Queremos nos unir em sua oração pela salvação de todos.
(Podemos nos unir com o Senhor através do Espírito Santo. Tema tradi-
cional, também em exposição pelo Padre Caffarel)

Que padres e casais sejam fiéis aos seus compromissos
A serviço da comunhão na Igreja
Irradiando o amor que você coloca em seus corações.
(Sacerdotes e casais, um tema querido pelo Padre Caffarel e as ENS “a 
serviço da comunhão na Igreja”, um tema explicado no Catecismo da 
Igreja Católica, nº 1533

Que todos os seus filhos ao redor do mundo descubram a felicidade 
que você dá
E viver em respeito, dignidade, alegria e paz.
(A intercessão deve ser universal)

Deus, nosso Pai,
Através da intercessão de Nossa Senhora e de todos os santos,
Dê-nos, intercessores com você,
Para realizar nosso serviço
Por amor a você e por amor aos homens.
(Para os intercessores em si; as duas últimas linhas são do Padre Caffarel) 
Comentários do Padre Paul D. Marcovits.

As Equipes Nossa Senhora não seriam o que são, se não 
houvesse, entre eles, a fonte da oração.
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2012: Intercessores na Encontro Internacional 
dos Equipes de Nossa Senhora em Brasília

Jean-Michel Vuillermoz, responsável pela Equipe de Animação dos Intercessores 
e presente nesta reunião, perguntou aos companheiros em vários pontos: 
“Adoração, Louvor, Intercessão: estas são as três atitudes do cristão antes de 
seu Criador.
Intercede, pedindo outro, é, desde Abraão, o devido de um coração concedido à 
misericórdia de Deus. Através da intercessão, associamo-nos ao projeto de sal-
vação de Deus sobre o mundo: participando através da oração, jejum ou oferenda, 
intercedendo por todas as grandes intenções da Igreja e especialmente para os 
casais do mundo e para a santidade das casas cristãs.
Seguindo Abraão e Moisés, unidos com Cristo, com a Virgem Maria e todos os 
Santos, estendemos esta grande cadeia internacional de oração contínua, dia e 
noite, às dimensões do mundo. »

“Esta oração, como um barulho no grande silêncio da noite, se estenderá muito 
longe... Se os Intercessores rezam por nós, companheiros de equipe, que querem ser 
testemunhas do Amor, que querem que nosso amor seja um reflexo de outro Amor, 
eles também rezam por todos aqueles que não entenderam o pensamento de Deus 
sobre o amor humano, por todos aqueles que vivem um amor triste, pela multidão 
dos “pobres” espalhadas pelo universo que, sem saber, precisam dessa oração. »

“Interceder está realmente deixando Deus realizar em nós, seu plano para sal-
var todos os homens.” Padre Henri Caffarel.

Sua exortação foi bem recebida e ouvida, e essa grande reunião em Brasília foi, 
portanto, uma oportunidade, como em Lourdes, de um magnífico impulso para 
anunciar às Equipes a boa notícia da oração da intercessão.

A partir de 2013, a coleta e disseminação das intenções de oração na França é 
confiada a uma equipe de “moderadores”, o que permite uma consideração mais 
rápida e eficiente das intenções confiadas aos Intercessores. 

Ao mesmo tempo, o site internacional das Equipes de Nossa Senhora (https://
Équipes-notre-dame.com/) oferece páginas dedicadas aos Intercessores. Elas são 
traduzidas para cinco idiomas e são uma oportunidade para a Equipe de Animação 
dos Intercessores compartilhar os destaques e notícias. O mesmo acontece com mui-
tos sites das ENS em vários países, incluindo a França, que apoiam os Intercessores 
na disseminação de informações e no depósito de intenções de oração.

Em 2014, um aplicativo móvel (intercesseursmobile.org ) foi criado por iniciativa 
de Jean-René Bregeon. É possível depositar intenções de oração, ler a oração 
dos Intercessores, rezar para as intenções depositadas no mês, descobrir os 
Intercessores e se registrar como voluntário. Este aplicativo oferece uma boa 
abertura para um rejuvenescimento de intercessores!
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8 de setembro de 2015: A equipe de animação 
Intercessores no 3º Encontro Internacional de 
Líderes Regionais das ENS em Roma.

Gérard e Marie-Christine de Roberty, ex-líderes responsáveis pela ERI e membros 
da Equipe de Animação Intercessores, são convidados a falar aos Intercessores 
em Roma. Seu apelo é claro: encontrar a unidade fundadora dos Intercessores 
dentro das Equipes de Nossa Senhora, como o Padre Caffarel desejou em 1960:

“Um grande obrigado a To e Zé (Maria Berta e José Moura-Soarès, casal res-
ponsável pelas Equipes de Nossa Senhora) e a todos vocês por nos receberem. 
Estamos aqui para falar com você sobre uma emergência: para implantar a 
oração de intercessão dentro das Equipes de Nossa Senhora.

Intercessão é o impulso natural de todo cristão que olha para Deus, e deve se 
tornar como uma respiração regular e necessária para a vida da oração. A oração 
da intercessão é uma oração de pedido que se  completa estreitamente com a 
oração de Jesus, “aquele Intercessor Único ao Pai, em favor de todos os homens” 
(H 7:25). Na intercessão, aquele que reza não “busca seus próprios interesses, 
mas pensa nos dos outros” (Fl 2.4), até que ele reze por seus inimigos. A inter-
cessão não conhece fronteiras! »

Julho de 2018: Lançamento da organização de 
uma estrutura intercessora internacional (EIAI) 
Encontro Internacional dos Equipes de Nossa 
Senhora de Nossa Senhora em Fátima.

9.000 equipistas e padres se reúnem em Fátima, nesta meca mariana, incluindo 
muitos Intercessores: uma semana de alegrias, aprofundamento e renovação da 
fé, ensinamentos, louvor, ação de graças. O estande dos Intercessores está sempre 
cheio. . É muito comovente! Muitas cestas de intenções de oração são preenchidas e 
depositadas durante a Eucaristia, e depois confiadas às diferentes regiões do mundo. 
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O desejo de renovar as relações entre os Intercessores e as Equipes de Nossa 
Senhora de forma mais explícita tinha sido objeto de um estudo aprofundado em 
relação a ERI em anos anteriores, dentro da Equipe de Animação dos Intercessores, 
francesa desde sua criação. 

O objetivo era aumentar a visibilidade dos Intercessores dentro das Equipes, por 
outro lado, abrir a Equipe de Animação dos Intercessores internacionalmente. 
Para que isso acontecesse, o apoio da Equipe Responsável Internacional foi 
essencial. A recepção benevolente do projeto por Tó e Zé Moura-Soares, então 
o casal responsável pelas ENS, e o apoio caloroso e permanente de Mahassen e 
Georges Khoury, um casal ligação entre o ERI e os Intercessores, foram essen-
ciais. Deu frutos, dando total significado ao projeto, e solicitando um novo apelo 
para esta missão de intercessão com todas as ENS.

A partir de uma relação de confiança entre as Equipes de Nossa Senhora e os 
Intercessores, o desenvolvimento da nova organização permitiu responder a essa 
ambição de abertura internacional. 

Assim, com base na estrutura das Equipes Nossa Senhora, é criada uma Equipe 
Internacional de Animação Intercessor (EIAI), composta por um casal de ligação, 
membro do ERI, um conselheiro espiritual, e quatro casais cada um responsável 
por uma área (Eurafrica, Centroeuropa, Américas e Eurásia). Cada CR é respon-
sável pela animação de uma rede de correspondentes intercessores para cada 
Super-Região e Região de sua área.

A partir dessa dinâmica internacional, um novo impulso para os Intercessores é dado!

8 de dezembro de 2020: 60 anos do Chamado 
do Padre Caffarel – Ousar a intercessão!

Os Intercessores agradecem hoje por esses 60 anos de intercessão! A reorganiza-
ção internacional dos Intercessores fornece a este evento um valioso apoio para 
ampla distribuição e visibilidade, especialmente dentro das Equipes Nossa Senhora.

Assim, o EIAI propõe a todos os Intercessores do mundo, em união com toda os 
equipistas, para celebrar especialmente o 60º aniversário do chamado do Padre 
Henri Caffarel, em um evento em torno do tema: “Ouse intercessão!”. Um ani-
versário para energizar as relações entre intercessores, criar sinergia dentro do 
movimento dos Intercessores e tornar os Intercessores conhecidos pelos compa-
nheiros de equipe. Que a oração da intercessão esteja cada vez mais viva, que os 
Intercessores que se comprometam a ela sejam fiéis a ela, com a graça de Deus! 

A provação vivenciada por todos através da pandemia que ocorreu em 2020 
gerou um imenso derramamento de solidariedade e união de oração em todo o 
mundo. Sim, mais do que nunca, o mundo precisa da oração fervorosa e fiel dos 
crentes, intercessores de Maria com o Senhor.

Os Conselheiros Espirituais 
dos Intercessores

Q uatro conselheiros espirituais se seguiram para apoiar, infundir 
e inspirar a reflexão espiritual dos Vigilantes e, em seguida, dos 
Intercessores. Eles são, cada um deles, um guia, uma luz, um pai 

para os Intercessores. As cartas aqui citadas demonstram tanto a espirituali-
dade quanto o carisma que animam o compromisso dos intercessores, e sua 
evolução desde sua criação.

Padre Caffarel 1960 - 1973: Intercessão e Oração.
Em primeiro lugar, o Padre Caffarel, Conselheiro das Equipes de Nossa Senhora, 
é o guia natural dos Intercessores desde o lançamento deste grupo de orações, 
até sua decisão, em 1973, de deixar sua missão: “Adeus. Sair da minha respon-
sabiliade - é necessário dizer isso - não é abandonar o movimento. »

Um incansável buscador de Deus, o Padre Caffarel convida os companheiros de 
equipe, e os Intercessores, a envolver firmemente suas vidas em oração. A inter-
cessão tem origem na oração. Já em 1953, o Padre Caffarel insistiu na impor-
tância de uma oração praticada por casais em favor das intenções de oração. 
Ele lança uma grande pesquisa para ajudar os casais a criarem orações em suas 
vidas, dos quais aqui estão alguns trechos:

1. Organizando-se:
“Encontrar uma hora e um lugar onde a calma seja garantida não é fácil para os 
homens e mulheres de hoje, cujo trabalho e vida familiar é assediador. E ainda 
assim é uma condição necessária para a oração. Cristo já enfatizou: “Quando 
você quiser orar, entre em seu quarto e, com a porta fechada, reze para seu Pai 
que está presente em segredo.” A dificuldade aumenta quando os cônjuges que-
rem fazer orações juntos. Eles esquecem que a oração é de um a um com Deus. 

Assim, em muitas casas, marido e mulher rezam no tempo e no lugar que melhor 
se adequa a todos. A hora ideal é para alguns homens na primeira hora do dia.

4
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“Você tem que entender o tempo em que você está melhor disposto (fisica-
mente e espiritualmente), de acordo com os tempos e até mesmo de acordo 
com os dias. ‘

Para muitos, o momento certo é voltar do trabalho. Algumas mulheres também 
relatam que colocam a oração após a missa ou que entram em uma igreja pela 
manhã enquanto fazem seu mercado. “Eu sempre notei que a oração em frente 
ao Tabernáculo é mais fácil; se não, você precisa de um lugar em ordem.”

2. Como posso rezar?
“Alguns dias minha oração começa facilmente e espontaneamente a partir de um 
pensamento litúrgico ou oração sugerindo adoração e ação de graças.”

“Quando nada é imposto a mim, eu uso o evangelho, eu li uma página dele. Digo 
a mim mesmo que Deus simplesmente me pede para me colocar em sua pre-
sença em um estado de abertura o mais completo possível e me deixar fazê-lo 
pelo Espírito Santo. De nós mesmos não somos bons em nada; ele sozinho é o 
nosso mestre de oração.

Minha oração pode ser alimentada em leituras seculares. Tal artigo de jornal 
ou revista me forçou a pensar nos pobres, nos aflitos, nos pagãos, e assim me 
leva, no momento da oração, a trazer diante de Deus a miséria humana e a me 
conscientizar da minha responsabilidade como cristão muito infiel aos ensina-
mentos de Cristo.”

“A referência à nossa vida de casado foi para mim a primeira introdução à oração. 
Parece-me que, para nos ensinar a fazer orações, os sacerdotes devem nos dizer: 
viva sua vida de casado intensamente, purfique-a ou pelo menos se esforce para 
fazê-lo por todos os meios à sua disposição.

3. Os frutos da oração
“A oração ajuda você a manter sua vida em suas próprias mãos, não viver de 
acordo com o tempo, o tempo e o humor. Permite-nos dar ao cotidiano seu senso 
de eternidade, de serviço a Deus e ao próximo.

Agora, para mim, um dia sem oração é um dia passado na neblina.

A oração diária, se lida com verdades essenciais, certamente encoraja uma pro-
gressão em uma vida cristã mais profundamente vivida.”

“A oração é tanta na minha vida que seria difícil para mim viver sem ela. É real-
mente o alimento diário da alma, tão essencial quanto a comida do corpo. Durante 
a oração tudo se torna esclarecido, e descobrimos um pouco melhor a cada dia 
a vontade de Deus.”

“Minha pobre experiência de oração, no entanto, me fez sentir a utilidade dela; na 
verdade, a dificuldade de encontrar todos os dias um momento para orar me for-
çou a pensar em Deus muitas vezes durante o dia, a fim de aproveitar o momento 
favorável em que ele se apresentaria. Além disso, esse pensamento incessante 
gradualmente torna a preocupação de Deus essencial na minha vida. Parece que 
essa ideia muitas vezes presente em mente é um obstáculo para muitas fraquezas.

“Você nunca deixa a oração sem sentir a necessidade de amar mais aqueles ao 
seu redor. É o marido que trabalha em seu escritório que será beijado furtiva-
mente em um presente e um frescor que é uma renovação de todas as promes-
sas de casamento.

“A oração gradualmente inclina meus pensamentos, minhas reações, meu com-
portamento humano em uma direção religiosa.”

“Parece impossível seguir em frente espiritualmente sem oração regular.”

A oração é uma necessidade vital. E vemos que aqueles que a vivenciam não 
podem mais fazer sem ele. Mas, na verdade, a maioria dos cristãos não suspeita. 
Ninguém lhes disse. Os pais esquecem que devem ser os professores e orar por 
seus filhos, e nós, sacerdotes, devemos ser os mestres da oração ao povo de 
Deus. Quando os fiéis vêm confessar sua covardia, orgulho, impureza, muitas 
vezes simplesmente pedimos que façam um esforço para não recomeçar, em 
vez de chamar sua atenção para a causa: seu estado de menor resistência, o 
que os torna terrivelmente vulneráveis, em vez de recomendar a eles o que sozi-
nho lhes permitirá adquirir vitalidade espiritual e, assim, resistir às ameaças do 
exterior e do interior: a oração. »

“Quando leigos as pessoas descobrem a oração” 
Relatório investigativo.  O L’Anneau d’Or 

Número 50 - Março-Abril de 1953 - páginas 125 a 136.
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Padre Joseph Gimenez 1973 - 1993: 
a missão do intercessor.

Louis e Marie d’Amonville conheceram o Padre Joseph Gimenez em seu retorno da Argélia 
em 1962. Eles são imediatamente seduzidos, assim como o Padre Caffarel a quem o 
apresentam, pela profundidade e carisma deste padre, que todas as noites se tranca em 
sua igreja para encontrar seu Senhor. Padre Gimenez, tornou-se um grande amigo de 
Luís e Marie. Em 1973, ele concordou em se tornar o guia espiritual dos Vigilantes, ini-
ciando, em particular, a transformação em 1977 em direção à Família dos Intercessores. 

Eis o que ele estava escrevendo na época: 

“Para você querido Intercessor!

Você está no silêncio e solidão da noite e do sono, em uma aparência de nada e 
morte, você acorda, quer ver e vira o interruptor: imediatamente aqui está a luz e 
com ela a vida e sendo parecem invadir você novamente.

Você estava dormindo e o gerador de todas essas bênçãos, Ele observou, espe-
rando seu sinal correr em sua direção.

À noite, você se reconhece. Você pode, você quer e você deve ser este relé trans-
mitindo luz de verdade, fé, esperança e amor para aqueles que dormem física 
ou espiritualmente, para aqueles que acordarão, que, com os olhos abertos, se 
juntarão à Fonte se você, Vigília, cumprir sua missão de revezamento, se você 
estiver acordado e fiel ao posto confiado a você.

Releio um post do qual ondas de amor podem ser vistas, ouvidas, percebidas pela 
multidão dos pobres, espalhadas pelo universo. Sim, eu digo “tudo” ao universo.

A recriação, ondas redentoras que são emitidas da morte, ressurreição e ascensão 
do Filho de Deus e do Filho do Homem juntam-se a todas as criaturas sempre 
que, através do Sim de sua oração e vigília, você restaura o contato entre eles e 
aquele que disse verdade, modo e vida...

Aqui está sua missão, querida Vigília! Foi por isso que foi escolhido. Seguindo 
sua Mãe, Mary, correu para o “alto país” ou para a “casa alta”. 

Exulta com alegria em Deus seu salvador porque ele se dignou a olhar para o 
humilde servo que você é.

Agora vou tomar a minha vez de guardar “na brecha”. 

Vamos lá, você também! Não vamos nos separar. 

Venha juntar-se a todos nós e especialmente a Ele, a Vigília Divina. »

Nota Espiritual do Padre Joseph Gimenez 
Carta dos Intercessores Nº1 - Janeiro de 1978.

Padre Clement Richard 1993 - 2010: 
a beleza da oração.

Em 1993, o Padre Clement Ridard, pregador do Lar de 
Caridade Tressaint, desempenhou esse papel, colo-
cando a serviço dos Intercessores todo o seu amor pela 
oração e particularmente acompanhando a expansão 
internacional dos Intercessores:
“Ler os Evangelhos é conhecer o Jesus. Pode-se sur-
preender com seu entusiasmo, sua força de alma, seu 
dinamismo. Qual pode ser o segredo?
“Jesus desceu a montanha... para orar, e ele nervoso a noite orando a Deus. E 
foi isso novamente: “Sua reputação estava se espalhando cada vez mais, muitas 
multidões estavam correndo para ouvi-lo e para ser curado de sua doença, mas 
ele Jesus se retirava para a solidão e lá ele orava.” Sim, há o segredo de Jesus: 
em sua oração com seu Pai. Ele sabia como durar em sua presença. 
Jesus com seu Abba, Pai, cheio de ternura. Abba, pai, certeza de ser amado. 
“Você é meu filho amado, em Você eu coloquei todo o meu amor. Jesus viveu a 
oração que Teresa de Ávila define como: falar sozinho com este Deus, a quem 
sabemos que somos amados.
A oração pode ser um descanso... deve ser um descanso. Na origem do nosso 
chamado, há uma troca de amor no coração da Trindade. Nascemos de um ato 
de amor a Jesus e ao Pai na comunhão do Espírito Santo.

Entre as dificuldades associadas à oração está a da aridez interior. Você não 
sente nada. E o mal pode usá-lo para nos fazer abandonar a oração. Esta seca é 
a consequência lógica de nossa falta de generosidade à oração? ou é permitido 
por Deus?... Falaremos sobre uma purificação. Seja qual for nossa oração, esta-
mos unidos em uma oração de pobreza.
Parece um tronco na frente do Senhor, então vamos ser um tronco que se presta 
ao Fogo de Deus! Parece um jarro, então vamos ser um jarro que se presta à gota 
d’água de Deus! Empreste-nos a Deus como somos. Sejamos uma pobreza aberta 
oferecida a Deus, acreditando que ele está lá e que ele está agindo. A oração da 
repetição pode nos ajudar, à maneira do peregrino russo: Senhor Jesus, filho de 
Deus salvador, tenha pena de mim pecador.

Mil emergências estão nos atacando, mas vamos ficar aqui. Porque amar é estar 
lá. Ser fiel a ele. Fique com ele. Jesus, cansado da cidade de Jerusalém, gostava 
de ir 6 km a leste... Bethany em Lázaro e suas irmãs, Martha e Maria. Ele sentiu a 
necessidade de ter amigos e descansar em casa. Às vezes, minha oração é con-
solar o Mestre e dizer a ele: eu quero estar em Bethany para Você. Com você. »

Nota Espiritual do Padre Clement Ridard  
Carta dos Intercessores, Outubro de 2010.
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Padre Marcovits, o.p. 2010. 
Os fundamentos da intercessão.
Padre Marcovits, dominicano, postulador da causa 
do Padre Caffarel, assumiu então a tarefa de conse-
lheiro espiritual em 2010, por ocasião do Jubileu de 
“O Chamado aos Vigilantes”. Durante os anos 2015-
2018, participou da criação da Equipe Internacional 
de Animação Intercessores, da qual se tornou asses-
sor espiritual em 2018 em Fátima. Padre Marcovits 

assume as bases da intercessão: 

“A estrutura trinitária da intercessão: Jesus é o único intercessor.

Montado no céu, agora sentado à direita de Deus, ele é “nosso defensor do Pai” 
(Prefácio da Páscoa): “Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, através 
dele, avançam para Deus, estando sempre vivos para interceder por eles”. (Hb 
7, 25). Jesus não apenas assume nossa oração e apresenta nossos pedidos a 
Deus. Ele quer que intercedemos em seu nome. “Até agora, você não pediu nada 
em meu nome; pergunte e você receberá, para que sua alegria esteja completa. 
(Jo 16:24). Somos levados pelo Espírito Santo. Jesus é o único intercessor; ele 
nos apresenta em sua oração pela salvação do mundo. Nada seria possível sem 
o Espírito Santo. O Espírito “aplica-se”, a palavra tradicional dos Pais da Igreja.

O propósito da solicitação: Não há limite para nossas 
solicitações.

Tudo pode ser perguntado: passar em um exame... Encontrar um lugar para seu 
carro na cidade... Vendo um ente querido se curar... ou nosso país para encon-
trar a paz... Deus não só está interessado nos grandes assuntos da vida, como 
também está interessado em detalhes! Para quê? Porque ele nos ama! Não 
devemos “perguntar com muita timidez e hesitação.” Padre Caffarel cita esta 
magnífica carta (Presença a Deus, Cem Cartas sobre Oração, Palavra e Silêncio, 
Paris, 2000, p.46-47) para ilustrar a alegria que é dada a Deus ao interceder com 
ele. Há pedidos específicos para intercessores da equipe? É um pedido para 
que todo cristão que interceda com Deus pelo mundo: “Ser habitado por você, 
Senhor”, para se tornar a presença de Deus para o mundo. Toda oração sempre 
se torna oração universal.

Na comunhão dos santos: um intercessor, um casal que intercede, 
dia ou noite... nunca está sozinho. 

Paul Claudel disse: “Vejo todos os santos ao redor do altar com suas auréolas 
colidindo.” Em silêncio e solidão, todos os santos estão lá e rezam, intercedem 
conosco. Nós intercedemos para pedir que a vontade de Deus seja feita. Os san-
tos se juntam a nós nesta oração, inspirada no Espírito Santo e trazida ao Pai 
pelo Filho. Toda oração é uma entrada na vida trinitária, mas também no grande 
movimento de súplica da Igreja do céu e da terra. Carregamos nossa carga de 
Intercessor, incentivada pelos santos. Estamos no meio deles. 

No meio deles, bem como no meio de nossos irmãos e irmãs desta terra. “No 
meio”, esta simples expressão nos diz muito: não estamos acima dos outros, 
intercessores orgulhosos e condescendentes; não estamos abaixo dos outros, 
esmagados por nossas falhas; nem ao lado de outros por uma oração ignorante 
de suas vidas. Não, estamos no meio dos homens. Nós os usamos, os enten-
demos, amamos. Nós somos irmãos. Quando Maria diz que “todas as gerações 
vão dizer abençoada para mim”, ela diz: “No meio dos homens, recebo o Filho 
de Deus e dou-o! »

Trecho do ensino sobre intercessão na Igreja de Santa Roseline, por ocasião 
dos cinquenta anos do chamado do Padre Caffarel, 25 de setembro de 2010.
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A expansão dos Intercessores ao redor do mundo
Por 60 anos, desde os primeiros Vigilantes até os dias atuais, o Chamado do 
Padre Caffarel foi ouvido até o fim do mundo. Orações anônimas ou registradas, a 
comunidade Intercessores continuou a crescer. Os encontros das Equipes Nossa 
Senhora em Lourdes em 2006, Brasília em 2012 e Fátima em 2018, durante os 
quais os Intercessores estiveram presentes, proporcionaram uma oportunidade 
para novos impulsos e vocações para a intercessão em muitos países.

1985: 2000 Intercessores
Até 1977, não havia estimativa do número de intercessores. Em 1985, foi feita 
uma primeira avaliação:

« ... Assim, paralelamente às Equipes de Nossa Senhora, nasceu a grande família 
espiritual dos Intercessores. Uma família que cresceu consideravelmente ao longo 
dos anos; agora tem cerca de 2.000 pessoas em 27 países nos cinco continentes. 
Por um quarto de século, garantiu uma cadeia quase contínua de oração, dia e 
noite; uma cadeia de oração à qual muitas casas devem encontrar-se hoje unidos 
no amor; uma cadeia de oração à qual nosso Movimento certamente deve, em 
grande parte, sua frutificação apostólica e sua influência na Igreja e no mundo. »

Louis e Marie d’Amonville - “Deus Busca Intercessores”, 1985.

2005: 4000 Intercessores
Quando o livreto foi escrito em 2005, estimava-se que existam cerca de 4.000 
intercessores ‘conhecidos’ (ou seja, registrados) no mundo. Sem dúvida há mui-
tos outras Intercessores, não listados...

Em 2015, esse número é anunciado na apresentação de intercessores aos líderes 
regionais: “Atualmente existem cerca de 4.000 de nós no mundo, principalmente 
na América Latina e Europa, mas também no Oriente Médio, África, Ásia. Nossa 
equipe de animação está conectada com todos os casais representantes dos 
Intercessores, representando cada um de seu próprio país e às vezes vários países 
de seu continente. É importante que os intercessores cresçam e rejuvenesçam. 

A imagem dos intercessores mais antigos deve evoluir. Há 50 anos, os inter-
cessores começaram muito jovens. Precisamos que os jovens se juntem a nós. 
Devemos ser muitos: o mundo precisa de nossa oração, o casamento precisa 
de nossa oração, a família precisa de nossa oração... »

Gérard e Marie-Christine de Roberty - Intervenção em Roma, 2015.

2018: 6000 Intercessores
A criação do EIAI torna possível organizar um primeiro censo em todos os paí-
ses onde os intercessores experimentaram uma forte expansão: Brasil, América 
do Sul e Central, África de língua francesa... No encontro de casais responsáveis 
pelas regiões e super-regiões das Equipes Nossa Senhora em Valência em julho 
de 2019, Paco e Olga Garrido (membros do EIAI.) anunciaram o número de cerca 
de 6.000 intercessores em todo o mundo.

Esta implantação no mundo não poderia ter sido feita sem o trabalho cons-
tante e formidável de muitos tradutores, incluindo Ann Boylan, fiel releitura e 
tradutora, ainda hoje, para inglês, e muitos outros para português, espanhol, 
italiano, árabe, polonês... cartas e inúmeros documentos, da década de 1960 
até os dias atuais. 

Assim, além dos números, a graça da oração da intercessão está se espalhando 
pelo mundo, e os laços são forjados ao longo dos anos entre intercessores de 
todos os países, carregando com coração e fervor a oração de todos.

Este “redor do mundo” dos Intercessores, em mais de cinquenta países, demons-
tra a implantação desses voluntários que responderam sim ao chamado do 
Padre Caffarel em todos os continentes. Sim, a intercessão é poderosa! Todo 
cristão está preocupado com essa chamada, e vive, de uma forma ou de outra, 
em intercessão. 

“Se alguém tem ouvidos para ouvir, deixe-os ouvir!” Mc 4, 23. O Espírito sopra onde 
quer. O Senhor convida cada homem, cada mulher, a ouvir seu chamado, a abrir 
seu coração para seu vizinho. Louvando e pedindo . Ação de Graças e súplica. 
Cristãos ao redor do mundo voltam seus corações e orações para a Santíssima 
Trindade, sabendo com confiança que agora são ouvidos. 
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Zona Eurafrica
Paco e Olga Garrido, um casal espanhol, aceitam em Fátima em 2018 em assu-
mir a responsabilidade pelos Intercessores pela Zona Eurafrica. Com sua energia, 
sua fé, sua esperança, eles respiram um magnífico impulso para sua área. Paco 
se junta ao Pai muito rapidamente em 1º de janeiro de 2019. Ele interceda no 
céu para intercessores! Luc e Françoise Djoka, um casal togolês, generosamente 
concordaram em assumir. 

Em Portugal, a história dos Intercessores remonta a 1960.

Em 1960, o Padre Caffarel, inspirado no Espírito Santo, apelou aos “veladores”, 
voluntários que se comprometeram a orar juntos por casais e casamento cris-
tão. Em Portugal, alguns aderiram a essa iniciativa, organizando de 1966 a 1967. 
Naquela época, casais das Equipes de Nossa Senhora formaram uma corrente 
de oração para o Movimento, para cada família, especialmente para aqueles que 
mais precisavam. A partir de 1968, eles começaram a se chamar “Intercessores”.». 

Novembro de 1977 marca o anúncio da criação internacional dos Intercessores. 
A equipe de responsável das Equipes Nossa Senhora transmite a nova direção 
do projeto. Em Portugal, a família intercessora estende-se não só aos membros 
do END, mas também aos seus amigos.

Em 1995, o casal Abranches Pinto foi convidado para promover a família de inter-
cessores em Portugal. Após ficar viúva, Estela entregou a responsabilidade em 
2009 ao casal Rita Castro e Joaquim Carvalho. 

A celebração do 50º aniversário do apelo do Padre Caffarel, em 25 de setembro 
de 2010, os incentiva a aumentar ainda mais o número de membros. Eles apro-
veitam a oportunidade para se estruturar informatizando os arquivos, criando 
um e-mail para transmitir pedidos de oração e inserindo intercessores na página 
END online da Super-Região de Portugal.

Após o anúncio da nova organização, em julho de 2018, em Fátima, em janeiro 
de 2019, os Intercessores Sonia e Vitor Martins se colocaram a serviço dos 
Intercessores e assumiram o desafio de revitalizá-los em seu país. Além de tra-
duzir a Carta Trimestral dos Intercessores, eles buscam tornar esse compromisso 
conhecido pelos casais, conscientizando sobre o serviço da vigília e oração pelas 
intenções de nossos irmãos, através de diversas atividades. 

Há agora cerca de 360 membros, disponíveis para orar ao Senhor pelas intenções 
confiadas aos intercessores. Eles são divididos principalmente entre casais de 
equipe, conselheiros espirituais e leigos que não estão nas ENDs. 

O 60º aniversário da inspiração do Padre Caffarel é visto como uma bênção. 
Que o Senhor seja louvado por esta criação, especialmente em nosso tempo 
em que famílias ao redor do mundo estão precisando de uma oração extra.

Na Espanha, as primeiras memórias datam de 1995.

De 1994 a 1997, Ramon e Elisa Segura-López foram responsáveis pela região 
espanhola. Eles iniciaram uma recepção espiritual para apoiar os casais das 
Equipes Nossa Senhora, que vieram para Madrid por razões médicas. A ideia veio 
para organizar uma corrente de oração para ajudar uns aos outros. Essa necessi-
dade tornou-se cada vez mais importante quando na França essa ideia já existia 
desde 1960 e havia sido revivida em 1977 e novamente em 1995.

No início, após fazer contato com a França, o casal responsável era José Ignacio 
e Maria Angeles Pérez-Argeelles e o conselheiro espritual: José Luis Cano. Maria 
Angeles Argeelles falava francês. Ele começou a traduzir cartas enviadas da França 
para o espanhol e retransmitir-las pelo correio. Esse trabalho foi posteriormente 
encaminhado à Secretariado Nacional.

Em setembro de 2000, os líderes foram José Antonio e Maria Teresa Pérez de 
Camino-Fernandez. Eles criaram uma equipe de 4 casais e 1 conselheiro, eles 
se reuniam uma vez por mês para fazer os boletins que eram enviados a cada 2 
meses por correio, um número aproximado de 500 cartas.

Os vários gestores dos Intercessores foram: José Ignacio e Maria Angeles Pérez-
Argeelles, depois José Antonio e Maria Teresa Pérez de Camino-Fernandez, Gabriel 
e Marciala Mateos-De la Cuadra e agora Urbano e Maria Angeles D’az-Valdés. 
Hoje, há 290 intercessores na Espanha.

Na Itália, os Intercessores são 397.

Não há registro real de uma história de Intercessores na Itália. Giuseppe e Tiziana 
Cuofano, como o casal responsável pelos Intercessores desde 2012, garantem a 
divulgação de cartas e intenções, a partir de um arquivo de 397 membros.
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A África sempre teve Intercessores e está organizada em 2019.

Antes de 2019, houve intercessores em partes da África de língua francesa: a 
região togo-costa-guinéu ou a região camaronesa-chade. Alguns participaram 
como companheiros de equipe de Nossa Senhora no Encontro de Lourdes em 
2006 e em Brasília em 2012. 

Em julho de 2018, os participantes do encontro de Fátima respondem ao novo fôlego 
dado com o lançamento da estrutura internacional dos Intercessores. Muito rapida-
mente as famílias se voluntariam para serem correspondentes intercessores de seu 
país. Exemplos incluem: Patricia e Isidore Goyito para Benim, Bento e Teófilo Guentanque 
para a região Camarões-Chade, Marie-louise e Léon Jindaud para a República Centro-
Africana, Géneviève e Jacques Luhembwe para o Centro-Sul da República Democrática 
do Congo, Rose-Marie e Landry Ambourouet para Gabão, Georgette e François Faye-Ros 
para a região do Senegal - Burkina - Níger Xavérin e Jean Dam-ascène Nsengiyumwa 
para a região Ruanda - Burundi, Olivia e Roger Konlan para a região Togo-Ir.

Seu principal papel é conhecer e forjar vínculos com intercessores em sua área para 
disseminar a carta trimestral, reunir intenções, ser retransmitido de informações. 

Zona centro-oeste
Aude e Olivier de la Motte, um casal 
francês, assumem a responsabi-
lidade pelos Intercessores e pela 
zona do Centreurope em Fátima 
em 2018.

A França, berço dos Vigilantes, lança os intercessores.

Na França, já em 1960, os membros das equipes de Notre-Dame reagiram entu-
siasticamente ao chamado do Padre Caffarel e muitos se voluntariaram. A partir 
de 1977, eles se registraram como Intercessores e a comunidade Intercessores 
na França é renovada de ano para ano até hoje. 

Durante o tempo dos Vigilantes, o acompanhamento das orações é fornecido 
dentro da equipe responsável pelo END. A partir de 1977, uma equipe de animação 
foi criada na França, responsável pelos Intercessores na França e pela expansão 
do mundo. Foi renovado até 2018.

A partir de 2018, a criação do EIAI leva a uma nova estrutura.

Valérie e Pierre Raimbault estão comprometidos em 2019 como um casal cor-
respondente para a Super Região França Luxemburgo Suíça e são responsáveis 
pela animação dos Intercessores com novos projetos, como a Noite de Oração 
iniciada em 8 de maio de 2020.

Na Síria, os Intercessores têm experimentado 
um verdadeiro dinamismo desde 1980.

Os Intercessores começaram a se desenvolver em 1980, com Joceline e Nicola 
Khoury, que permaneceram no comando dos Intercessores até 1984. Então, de 
1984 a 2002, Nadia e Georges Skandar garantiram a missão de manter contato 
traduzindo cartas para o árabe e coletando intenções. Estávamos falando de 
mais de 200 orações na época. 

Mouna e Rokoz Artin assumem de 2002 a 2019 e traduzem os inúmeros documen-
tos de referência publicados durante esse período. Em 2019, como parte da nova 
estrutura, Joceline e Toni Zerbé se tornaram o Casal Intercessor Correspondente da 
região da Síria. Eles são responsáveis pelos 36 intercessores atualmente registrados.

Em um país que sofreu tanto nos últimos anos, eles planejam restaurar o dina-
mismo dos Intercessores para o pré-conflito, e assim aumentar o número de 
intercessores na Síria, contando com as equipes de Nossa Senhora presentes 
no país. Em particular, eles disseminam informações na carta do END na Síria, 
e, portanto, coletam intenções de oração.

Nas Ilhas Maurício, a história dos 
Intercessores começou em 1984.

‘Que eles rezem... para cada família, e especialmente para aqueles que dependem 
particularmente deles’ (Padre Henri Caffarel).

A história dos Intercessores das Ilhas Maurício começou em 1984 com Jean-
Claude De Rosnay e sua esposa, que trabalharam com outros Equipistas. Durante 
34 anos, até 2018, eles cuidaram dos Intercessores nas Ilhas Maurício. Eles 
enviaram as cartas dos intercessores aos membros a cada trimestre com as 
intenções de oferecer.

Agora os Intercessores são mais de cem nas Ilhas Maurício e muitos são ex-
-companheiros de equipe. 

Em janeiro de 2019, Clive e Dorine Lo Hun assumiram a responsabilidade dos 
Intercessores, tornando-se o Correspondente Intercessor Casal das Ilhas Maurício. 

Dorine sentiu o chamado para ser intercessor como um clique, um presente de 
Deus e arrastou Clive para lá. Após cirurgia cardíaca há cinco anos, ela percebe 
que passou por um milagre: 

“Se estou viva, é porque Deus me deu um dom. Rezei, agradeci por essa maravi-
lha, mas não sabia mais o que fazer... Eu estava perdendo algo, não era concreto. 
Um dia, em uma reunião de equipe, um casal veio compartilhar suas experiên-
cias como intercessores, eu imediatamente senti essa ligação. Foi como uma 
resposta às minhas preces. 
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É uma grande graça rezar todos os dias pelas intenções que nos são enviadas a cada 
trimestre. É um momento intenso com Deus quando colocamos tudo ao pé da cruz.

Ser um intercessor é uma grande experiência, muito gratificante. Ouvir e servir 
outros como Jesus é um exemplo para nós. Somos tocados pelo Espírito. Nos 
tornamos conscientes da dor, sofrimento e feridas dos outros. »

Clive e Dorine querem aproveitar o fato de que existem muitas equipes jovens 
nas Ilhas Maurício: “Esta é uma oportunidade para rejuvenescer nossa família de 
orações tentando tocá-las e atraí-las para esta bela missão. Acreditamos que a 
noite de oração em 8 de maio de 2020, da qual participamos, teve um impacto 
real e foi uma vantagem nesse processo. » 

Em 1992, um casal lançou o Intercessores na Bélgica.

Em janeiro de 1992, Andrée e Pierre VAN CRAENENBROUCK se voluntariaram 
para ser um casal ligação para os Intercessores na Bélgica. Mas três anos depois, 
após a doença de Pierre, eles foram forçados a parar o serviço e confiaram a 
organização a Anne e Yves VAN CRAENBROUCK, seu filho e nora. Eles estiveram 
a frente dessa missão de 1995 até o final de 2004, quando houve o final no envio 
de cartas e intenções. 

Em janeiro de 2006, Annie e Jean-Pierre VANDENSCHRICK, tendo recentemente 
se aposentado e intercessor desde agosto de 1993, assumiram este serviço 
de animação dos Intercessores, depois de terem falado com Christiane e Peter 
ANNEGARN, responsáveis nacionais da Bélgica. 

Eles recebem uma lista de 174 intercessores registrados, mas apenas 80 são 
confirmados após serem contatados. Em anos de ruptura, muitos não estão mais 
engajados. Por outro lado, 8 mosteiros belgas recebem a carta dos Intercessores 
e todas as intenções levadas pelos intercessores belgas. 

O princípio é confiar duas intenções a cada trimestre enviadas com a carta. A 
coleta de intenções não é fácil e a maioria das enviadas são coletadas na França. 
De fato, em 2006, a ideia era repassar, aos intercessores belgas, os pedidos rece-
bidos de Paris, a carta e as intenções particulares. 

Em 2010, por ocasião do 50º aniversário do apelo do Padre Caffarel, duas celebra-
ções, em Bruxelas e Maredret, foram organizadas, revitalizando os Intercessores. 

Após a reorganização iniciada em 2018 em Fátima, Annie e Jean-Pierre 
Vandenschrick permaneceram a serviço dos Intercessores tornando-se o 
casal correspondente da região belga. Eles intensificaram sua missão, parti-
cularmente através da coleção de intenções. Neste, eles são fortemente asso-
ciados e apoiados pelos líderes nacionais da equipe Notre-Dame (Brigitte e 

Hubert Wattelet) e do secretariado belga doa END (Anne-Marie Bombaerts). 
Até o momento, há 62 intercessores na Bélgica.

Os primeiros traços dos Intercessores na Polônia datam de 2002.

Os textos do padre Caffarel foram traduzidos entre 2002 e 2005. A Polônia então 
descobriu documentos sobre a criação de vigias e da família de Intercessores. Ela 
é fascinada pela intuição do Padre Caffarel 53 anos antes. Sob a liderança da Irmã 
Edwige, os voluntáriosvigilantes se sentem atraídos para participar desta cadeia 
interminável de oração, jejum e sacrifício: esta oração especial pelas intenções 
dos casamentos cristãos, mas também pelas várias intenções do mundo e da 
Igreja, as intenções do Movimento das Equipes de Nossa Senhora essas inten-
ções pessoais especiais confiadas aos Intercessores.

Mas esse compromisso não é realmente organizado. A participação no 10º 
Encontro Internacional de Equipes em 2006 em Lourdes marca a adesão for-
mal da Família dos Intercessores. Imediatamente após retornarem à Polônia, 
Margaret e Joachim GRZONKA, como líderes da região polonesa, convidaram 
outros casais para este tipo particular de oração. Após 2011, eles fizeram contato 
com a equipe de animação na França e traduziram a oração dos Intercessores, 
proposta pelo Padre Marcovits. Em 2016, um padre se junta à equipe como con-
selheiro espiritual dos Intercessores e celebra a Eucaristia no dia 18 do mês por 
todas as intenções coletadas.

Eles estão engajados desde 2015 como um casal correspondente para a Super 
Região Polônia: “É uma grande alegria, mas também um dever para nós. 
Agradecemos o tempo que Deus nos confia, convidando-nos a cumprir nossa 
fé na oração da intercessão. Pessoalmente, sentimos em nossos corações uma 
grande alegria poder realizar o desejo do Padre Caffarel.” 

Os Intercessores participam da peregrinação nacional das Equipes de Nossa 
Senhora, que acontece todos os anos em maio. Muitas ações conjuntas são orga-
nizadas com casais do setor responsável. Uma vez por ano, durante a Quaresma, 
um retiro de oração é pregado em silêncio, seguindo a instrução “Deus chama 
para a ilha do silêncio” do Padre Henri Caffarel.

Atualmente, a Família dos Intercessores é composta por 215 pessoas na 
Super Região Polônia, incluindo um padre e dez pessoas que não pertencem 
ao Movimento Nossa Senhora. A carta é traduzida para o polonês, permitindo 
ampla divulgação e a coleta de intenções é fornecida na Super Região. Eles são 
distribuídos a todos os voluntários.

“Essa iniciativa de intercessão ainda é relevante hoje, tanto quanto quando o padre 
Caffarel a expressou. Seus frutos dependem de nós! É um caminho do encontro 
de Maria que nos guia. Vamos confiar nele em nosso Magnificat diário! ».
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Lourdes 2006: O Líbano ouve falar dos Intercessores.

A ideia dos Intercessores foi levantada pela primeira vez em 2006, no encontro 
de Lourdes, dentro das equipes do Líbano. A ideia está fazendo o seu caminho. 
Os casais Rita e Youssef Zgheib, deixando a responsabilidade da Região do 
Líbano, e Mahassen e Georges Khoury, chamados para sucedê-los, sentem-
-se atraídos por esta chamada. Não há realmente uma organização e líderes 
nomeados, mas pessoas que estão preocupadas em orar. Eles receberam a 
carta dos intercessores, mas parou.

Em 2010 Danielle e Georges Aramouny foram chamados para o serviço da Região. 
Eles estão preocupados com intercessores, mas sem funcionários e acompa-
nhamento claro.

Foi com Souad e Edouard Borgi em 2014 que Dolly e Chaouki Khoury foram 
oficialmente chamados para liderar os intercessores. Eles ainda são e se 
tornam casais correspondentes em 2019. Eles organizam uma equipe que 
gerencia com eles a tradução da carta para o árabe, sua divulgação, o acom-
panhamento das orações solicitadas no grupo de WhatsApp. Oficialmente, 52 
pessoas estão registradas como intercessores no Líbano.

2020: um impulso para Intercessores na Alemanha?

Entre 2014 e 2018, Lioba e Andreas Ennemoser tentam tornar os Intercessores 
conhecidos em sua região, mas a dificuldade da língua, com textos não tradu-
zidos, limita a expansão. Portanto, não há, estritamente falando, pessoas que 
se registram como intercessores. 

Em janeiro de 2018, eles criaram um grupo de WhatsApp no qual transmitiam 
uma oração no dia 8 de cada mês. Da mesma forma, durante a crise do Vírus 
CORONA em 2020, líderes regionais das Equipes de Notre-Dame Savina e Klaus 
von Massenbach convidaram os companheiros de equipe da região a orar jun-
tos, via zoom, nas noites de sábado da Quaresma. Lioba e Andreas estão à pro-
cura de um tradutor e esperam que as Cartas e Documentos sobre Intercessão 
possam ser traduzidas para o alemão, a fim de aumentar a conscientização 
sobre os intercessores em sua região.

Zona das Américas
Cristiane e Luiz Antônio Brito, 
casal brasileiro, assumem o 
comando das Américas em 
Fátima em 2018.

Já em 1957, o Brasil experimentou a intercessão, 
após a visita do padre Caffarel.

Os primeiros registros como orações datam de cerca de 1973. Mas já em 1957, 
desde a primeira visita do padre Henri Caffarel ao Brasil, uma prática de inter-
cessão já ocorreu no Brasil.

Em 2015, a família Intercessores teve 968 inscritos, graças, em especial, ao 
apoio da equipe da Super-Região Brasil após a Encontro Internacional de 2012 
em Brasília. Em abril de 2018, há 1893 intercessores, com muitos casais regis-
trados individualmente. A Super Região Brasil levou 42 anos para chegar a 968 
registros, e em apenas 3 anos esse número dobrou!

Até 2020, a Super Região do Brasil tem 2330 inscrições. Considerando o número 
de registros de casais, o número total é entre 2500 e 3000 voluntários.

Foi na Colômbia, em 1977, que o Chamado 
do Padre Caffarel foi renovada.

Já em 1960, Gaby e Gabriel Ortega Merizalde responderam ao Chamado do 
Padre Caffarel e se ofereceram para viver esta aventura de intercessão. Em 1977, 
durante a viagem para a América do Sul da Equipe Responsável Internacional 
eles aproveitaram uma escala em Bogotá de Louis e Marie D’Amonville voltando 
do Brasil para compartilhar com eles seus sentimentos: como vigilantes, eles se 
sentem sozinhos e sem uso.

Após seu retorno à França, os membros da Equipe Internacional de END estão 
cientes dos crescentes problemas e necessidades das famílias em todo o 
mundo. Com grande fé na força e valor da oração da intercessão, sentem o 
convite para renovar o chamado inicial do Padre Caffarel. 

A ideia fez o seu caminho e os Vigilantes tornaram-se os Intercessores. Gaby e 
Gabriel concordaram imediatamente com a missão de tornar os Intercessores 
conhecidos na Colômbia. O apelo é oferecido aos membros das Equipes de Nossa 
Senhora, além de qualquer leigo, mas também a padres, religiosos ou religiosos. 
Uma condição: “Que acreditem no valor da oração de intercessão uns pelos 
outros, unidos na oração de Cristo: sempre intercedendo por nós no mistério 
da comunhão dos santos.” » .

Em 1980, um artigo na Carta das Equipes nº 16 marcou o início do grupo inter-
cessor na Colômbia. O casal Ortega Merizaldes trabalhou duro e incansavelmente 
por muitos anos. Eles digitam as intenções enviadas por correio para cada um 
dos intercessores. Cada letra é acompanhada por um cartão que lembra o com-
promisso assumido pelo intercessor. Este trabalho, que exige tempo e dinheiro, 
é inteiramente assumido pelo Ortega Merizalde, com toda a generosidade, dedi-
cação e amor que os caracterizam.
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Este apostolado é iniciado em Bogotá. Aos poucos se espalhou para outras cida-
des, ganhando força na área de Tolima Grande, graças ao trabalho realizado por 
Alicia e José Domingo Garzon, da cidade de Neiva. Aos poucos, se espalha por 
toda a Colômbia.

Após 34 anos de serviço à causa Intercessores, Gaby e Gabriel transferiram sua 
responsabilidade em 2011 para Esperanza Mron e Bernardo Franco. Uma equipe 
responsável pelos Intercessores é criada (Esperanza e Bernardo Franco Mlon, 
Maria Lucia e Mauricio Gomez Mosquera, Amparo e Ricardo Uribe Estupion, 
Patricia e Jorge Abril Martinez.). Eles mantêm a intuição inicial do Padre Caffarel, 
encorajando as famílias, transmitindo a mensagem de oração de intercessão.

A maioria dos intercessores atuais vem de reuniões pessoais ou de anúncios 
feitos em reuniões, dias de oração, etc. Cada dia do mês é fornecido por uma 
ou mais pessoas que aceitaram o compromisso. Entre eles estão: 9 padres, 5 
freiras, 7 homens e 85 mulheres que rezam sozinhos, e 22 casais que rezam jun-
tos. Em três casos, mãe e filha se unem em oração. Entre os intercessores há 9 
pacientes crônicos que oferecem seu sofrimento, incluindo 4 leprosos. No dia 2 
de cada mês, um padre oferece a Eucaristia para todos os intercessores e para 
as intenções confiadas. A secretaria dos Intercessores tem sua sede no Foyer de 
Charité onde há uma capela: as intenções de oração são enviadas para lá para 
que possam ser colocadas ao pé do tabernáculo como na França. Há muitas 
graças, e vários problemas confiados encontraram uma solução feliz.

Há agora 1116 intercessores na Colômbia.

A chamada convocada para Brasília em 
2012 soa no coração do Equador.

Os 11º Encontro Internacional das END, em 2012, em Brasília, for uma mara-
vilhosa experiência espiritual e humana na qual pudemos ver a universalidade 
e a diversidade do Movimento das Equipes de Nossa Senhora. De todas as 
apresentações, ficamos impressionados com o testemunho dos Intercessores. 
Percebemos que não havia esse serviço em nosso país! Enquanto ouvíamos, 
sentimos que Deus estava nos chamando de intercessores em nossa região 
do Equador. 

No caminho de volta da reunião, a semente tomou. As experiências de casais 
que aplicaram a oração da intercessão em outras regiões deixaram sua marca. 
A ideia estava amadurecendo! Depois de consultar os documentos sobre a famí-
lia do intercessor, ficou claro que o Equador tinha que participar dessa cadeia 
de oração. A ideia foi submetida aos líderes da região do Equador em 2013. Eles 
aceitam a ideia e organizam-na.

Sob a liderança do Espírito, forma-se uma equipe de apoio, incluindo outros dois 
casais que também participaram do encontro de Brasília. O projeto foi lançado 
e o serviço Intercessores nasceu em 22 de fevereiro de 2014, com o apoio das 
END na região do Equador. 

Os Intercessores têm 277 voluntários até o momento.

E o resto da América Central?

Intercessores estão presentes em quase todos os países da América Central 
e do Sul, mas às vezes em números modestos. Estão localizados 146 interces-
sores conhecidos, espalhados por Porto Rico, México, República Dominicana, 
Argentina, Paraguai, Peru, Chile, Costa Rica, Guatemala e Honduras.

Canadá, uma história que começa em 2013.

Marie-Andrée Bonneville e Nicolas Coté, da província de Quebec, foram o casal 
responsável por Intercessores no Canadá de 2013 a 2017. Hoje Zu e Carlos 
Urdaneta assumiram essa responsabilidade, seu mandato durará até 2021. Há 
intercessores em várias províncias do país, incluindo Quebec, Ontário, Winnipeg 
e Alberta. Até o momento, há 21 intercessores, todos falando idiomas diferentes, 
como inglês, francês, espanhol e português.

Os Estados Unidos: um novo impulso.

Um novo impulso está surgindo nos EUA com a chegada em 2020 de um casal 
responsável pelos Intercessores: Jack e Mary Pullick. 

A Zona da Eurásia: um vasto espaço aguardando 
a implantação de Intercessores.

Após a reorganização da animação 
Intercessores lançada em Fátima em 

2018, Christine e Dwight Gonsalves 
recentemente concordaram em ser o 

casal correspondente Intercessores den-
tro da Equipe Internacional de Animação 

Intercessores, para a área da Eurásia.

Eles testemunham o chamado que sentiram alguns anos antes para ser o 
casal responsável pelas END da Super Região Transatlântica: “Como diz o Papa 
Francisco em sua encíclica Lumen Fidei:”Eu passei para vocês o que recebi” 
(1 Coríntios 15: 3). Como podemos não aceitar essa missão quando recebemos 
tanto quanto membros do Time Nossa Senhora! »



 Ouse a intercessão Equipe Internacional de Animação dos Intercessores 

5150

Sua jornada para a espiritualidade conjugal começou em 1996. Eles decidiram 
se mudar para uma nova casa para acomodar o pai de Helena, de 90 anos. Novo 
bairro, nova vida, nova paróquia... a decisão é difícil de tomar com duas ado-
lescentes. O pai de Helena morre sem poder se juntar a eles. O plano de Deus 
é revelado a eles quando descobrem as Equipes de Nossa Senhora. Eles estão 
participando de uma primeira reunião... e desde então, através de sua participa-
ção nas Equipes, eles desenvolveram seu amor por Deus e seu vizinho, fizeram 
muitos amigos e experimentaram a hospitalidade dos membros da equipe que 
abriram suas casas e corações para eles.

Em 2006, eles aceitaram a responsabilidade pela criação da Super Região 
Transatlântica. Isso inclui um conjunto muito diversificado de países da Europa, 
África e Caribe. A Grã-Bretanha é um país protestante onde cerca de 10% dos 
membros da equipe são cristãos pertencentes a denominações não católicas. 

Na África do Sul, também protestante, os membros da equipe são quase exclu-
sivamente católicos. O país ainda está tentando deixar o apartheid para trás e a 
Igreja Católica está muito envolvida. 

A Irlanda é um país católico, mas o número de Intercessores caiu acentuada-
mente, principalmente devido a escândalos de abuso sexual.

Trinidad, embora em grande parte cristã, tem uma grande população hindu (30%) 
e no Malawi, algumas pessoas ainda aderem às religiões tribais. Há casais no 
Malawi que, graças à sua experiência das END, tiveram seus casamentos tribais 
abençoados pela Igreja .

Além desses países, a área também abrange os continentes da Oceania e Ásia, 
com equipes na Austrália, Nova Zelândia, Índia, Filipinas e Coreia do Sul. 

Sua prioridade é conhecer as equipes desses países: seus sucessos e suas 
dificuldades.

Em 2014, eles visitaram a Austrália e a Nova Zelândia para participar de sua reu-
nião da Super Região. Isso ocorre apenas a cada três anos por causa das enor-
mes distâncias e custos de viagem. No total, essa área abrange uma vasta área 
geográfica que tem relativamente poucas equipes, mas uma grande riqueza na 
diversidade de adoração e culturas cristãs. 

Ao final desses seis anos de compromisso, eles consideram que cumprirão 
sua missão se o número de equipes e intercessores aumentarem em sua área, 
desenvolvendo sua compreensão da espiritualidade conjugal, de modo que seu 
compromisso com as Equipes de Nossa Senhora encoraja outros membros a 
dizer: “Eu entreguei a vocês o que eu também recebi. »

A força da oração da intercessão 
Uma luz tênue atrás de uma janela 
no meio da noite escura...

No contexto da crise global causada pelo surto prematuro da pandemia Covid 19, 
a celebração do 60º aniversário de uma chamada, a gênese da enorme família 
intercessora de hoje, assume um significado muito profundo e especial.

Esta imagem de luz tênue e quente atrás de uma janela no meio da noite escura, 
à qual temos mentalmente associado aqueles que assumiram esta bela condi-
ção de Intercessores, é uma fotografia eloquente que reflete o que o mundo está 
experimentando hoje.

A escuridão estende seu manto e ocupa todos os espaços. A escuridão da 
incerteza do que o futuro reserva, a escuridão da solidão, a escuridão do senti-
mento de estar aprisionado pelo isolamento social, a escuridão do desemprego, 
a escuridão da fome, a escuridão da doença, a escuridão da impotência diante 
do que nos escapa, a escuridão da exclusão, a escuridão da morte. Esta densa 
escuridão está constantemente avançando e parece estar se espalhando cada 
vez mais fortemente.
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Só a luz dissipa a escuridão. Atrás desta janela está um instrumento do amor 
de Deus que, com seu altruísmo e unido com a oração de Cristo, é uma luz que 
brilha de seu coração enquanto ele reza por tanta escuridão que paira sobre o 
mundo. Esta oração de intercessão é um reflexo do amor do Pai, pois como nota 
São Paulo em II Coríntios, 4, 6-9: “... Pois Deus disse: Do meio das trevas a luz 
brilhará, ele próprio brilhou em nossos corações para fazer o conhecimento de 
sua glória brilhar na face de Cristo. Mas este tesouro, nós o carregamos como 
em vasos de barro; assim, é claro que este extraordinário poder pertence a Deus 
e não vem de nós. Em todas as circunstâncias, estamos em perigo, mas sem 
estar ansioso; estamos perplexos, mas não perturbados; somos caçados, mas 
não abandonados; esmagados, mas não aniquilados.»

O precioso apostolado exercido por cada um dos intercessores os faz, na força de 
sua oração de intercessão comunitária, instrumentos de amor altruísta e vozes 
das necessidades da humanidade, que o Senhor ouve e olha com felicidade, uma 
vez que nesta mesma oração é refletida sua oração ao Pai, um sinal encarnado 
de seu amor misericordioso.

EIAI - Equipe Internacional 
de Animação de Intercesores

Clarita e Edgardo Bernal 
 CR Equipe Responsável Internacional ERI

Casais das Equipes Nossa Senhora: que grande 
oportunidade hoje temos de responder ao chamado feito 
há sessenta anos pelo nosso fundador, padre Henri Caffarel, 
juntando-se à grande família de Intercessores, na certeza 
de que esta hora de oração mensal às intenções daqueles 
de nós que vivem nesta casa comum, acompanhados por 
um dia de jejum e a própria oferta de nossos ensaios, de 
nossas alegrias e preocupações, permitirá que o próprio 
Espírito cumpra seu propósito de redenção em nós e em 
todos aqueles por quem rezamos.
A chamada é retumbante, tudo o que resta é ouvir nossa 
resposta...

Aude & Olivier de La Motte 
 Zona CetroEuropa

Françoise & Luc Djoka 
 Zona Eurafrica

Cristiane & Luiz Antônio Brito 
Zona Americas

Christine & Dwight Gonsalves 
Zona Eurasia

Paola & Giovanni Cecchini Manara 
Casal Animação ERI

Padre Paul-Dominique 
Marcovits 
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- Intercessores
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