
Caros Intercessores, acreditamos que Deus sempre age fazendo milagres? Em cada 
momento de nossas vidas, somos chamados a ser Intercessores, e Intercessores o mais 
"ativo" possível. Nossas "ações" podem ser tão simples quanto sorrir para um estranho, 
alimentar alguém ou fazer uma doação. É assim que fazemos o bem na oração. Isso pode 
ser muito mais. Recentemente, uma mulher da Equipe teve um aborto. Ela precisava do 
marido com ela no hospital, mas tinha três filhos pequenos e nenhuma família por perto. 
Ele foi capaz de deixá-los em segurança durante a noite para outra família de Intercesseurs 
em sua Equipe, e assim visitar sua esposa. Em seu retorno, por volta das 22h30.m., ele 
conseguiu dormir por uma hora enquanto seus filhos dormiam, e depois saiu, um pouco 
descansado, para sua longa viagem para casa. Graças a Deus ele foi capaz de pedir ajuda! 
Ele se reconheceu vulnerável e compartilhou suas feridas com outro casal, e esse casal 
recebeu sua ligação, entendeu e respondeu com uma ação benevolente. Este é, de fato, o 
milagre da INTERCESSÃO. Onde podemos "ver" as necessidades dos outros e colocá-las 
diante das nossas. Isto é o que somos chamados a fazer como Intercessores. Podemos 
fazer isso? 

Dwight e Christine Gonsalves EIAI, Casal Responsável pela Zona  Eurasia. 

AMOR NOSSO PRÓXIMO: COMPAIXÃO E FRATERNIDADE  
NO CORAÇÃO DA INTERCESSÃO 

Mensagem espiritual de P. Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

  

CARTA DOS INTERCESSORES 

P. 1: Editorial / Mensagem 
espiritual do Pe. Marcovits 

P. 2: "... e seu próximo 
como a si mesmo» 

P. 3: O 60º aniversário dos 
Intercessores 

P. 4: "Só temos uma vida 
para dar" / Intenção 
Geral / Intenções do Papa 
Francisco 

N° 173 
Janeiro 2021 

Sumário 

Page  1 

O mais belo exemplo de 
compaixão me parece ser o 
da Virgem Maria ao pé da 
cruz. Ela se compadece, ou 
seja, em primeiro lugar que 
ela sofre com o coração de  

mãe para ver o tormento e a morte de seu filho na cruz. 
"Ó todos vocês que vão por aqui, olhem e vejam se há 
uma dor semelhante à minha dor", ele é cantado na Sexta
-feira Santa. Ela é Nossa Senhora da Dor.  

Nós mesmos sofremos do infortúnio do outro 
na medida do nosso amor por ele. Nós sabemos disso. 
No centro da Intercessão está esse apego ao outro. 
Certamente, não temos, aparentemente, esse amor que 
nos leva a todos. Mas é essa profunda orientação do 
coração que, na fé, quer o bem do outro, dos outros. 
Essa orientação pode ser chamada de verdadeira caridade 
como a do Bom Samaritano que não conhece o que ele 
resgata... Mas aquele que é deixado meio morto, só pode 
ser para ele um irmão na humanidade e, portanto, ele o 
resgata. O Intercessor é um bom samaritano em oração, 
um irmão para os outros. 

Mas Maria está fazendo mais. Ela é Nossa 
Senhora da Compaixão. Através da fé, ela entra na 
oferenda de seu Filho pela salvação do mundo. Ela 
oferece a Deus o Pai, seu filho que morre para que ele 
possa ser uma fonte de vida para todos.  

Também podemos oferecer a Deus a vida dos 
outros. Que as dores, as dificuldades que passam, as 
noites que as sobrecarregam não se tornem, para elas, 
oportunidades de desespero, do sentimento de não ser 
nada, de esperar por nada mais, mas que seus julgamentos 
se tornam oportunidades para abrir seus corações para a 
profundidade de quem eles são e para a compreensão dos 
outros. É através desta oferenda que o Senhor nos traz 
com ele da morte à vida. 

É por isso que, ao pé da cruz, a Virgem Maria 
atinge o pico da compaixão. Ela acha que o filho viverá. 
Ela acredita em quem é a ressurreição e a vida. Ela pensa 
antes de ver. Ela acredita no que ninguém viu ainda. Ela é 
"a única que acreditou". A vida é sobre entrar na vida 
eterna agora e o que quer que aconteça. Intercessores, o 
que vocês podem esperar para os outros? Este olhar de fé 
mostra tudo em esperança, admiração, paz.  

Falar sobre a Virgem Maria ao pé da cruz  pode 
parecer estranho. Claro que não. Não tão longe do 
berçário, Herodes espalhará sua sombra assassina... Já a 
cruz está aqui. E a cruz é inseparável da ressurreição! 
Todo esse grande mistério da encarnação do Filho 
de Deus e sua ressurreição está no centro de nossa 
intercessão. 

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
Conselherio Espiritual da  EIAI  



“... E seu próximo como a você mesmo ” 
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Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer 
para possuir a vida eterna? 

26. Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? 
27. Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, 
de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento ; e a teu próximo como a ti mesmo  

28. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem; faze isto e viverás. 
29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? 

30. Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos de la-
drões, que o despojaram; e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retira-

ram-se, deixando-o meio morto. 
31. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. 
32. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. 

33. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compai-
xão. 

34. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho; colocou-o sobre a 
sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. 

35. No dia seguinte, tirou dois denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele 
e, quanto gastares a mais, na volta to pagarei. 

36. Qual destes três parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? 
37. Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe 

disse: Vai, e faze tu o mesmo.  

(Lc 10, 25-37).  

 

''Qual 
desses três, 

na sua 
opinião, 

mostrou-se 
o próximo 
do homem 

que caiu nas 

mãos dos 
ladrões?'' 
Ele disse: 

"Aquele que 
exerceu 

misericórdia 
para com 

ele."  

« "Essa parábola é um ícone iluminador, 
capaz de destacar a opção básica que 
precisamos fazer para reconstruir esse 
mundo que nos machuca. Diante de tanta 
dor, diante de tantas lesões, a única saída é 
ser como o bom samaritano. Qualquer outra 
opção leva ao lado dos ladrões ou ao lado 
daqueles que passam sem simpatizar com o 
sofrimento dos feridos deitados no caminho. 

A parábola nos mostra por quais iniciativas uma comunidade pode ser reconstruída 
através de homens e mulheres que se apropriam da fragilidade dos outros, que não 
permitem que uma sociedade de exclusão surja, mas que se aproximem e depois 
reabilitam aquele que está no chão, para que o bem seja comum. Ao mesmo tempo, a 
parábola nos alerta contra certas atitudes daqueles que se preocupam apenas consigo 
mesmos e não cuidam das demandas inescapáveis da realidade humana. »  

 « FRATELLI TUTTI, 67 » 
PAPA FRANCISCO,  

.  

 

 

 

Diante de 
tanta dor, 
diante de 

tantas lesões, 
a única saída 
é ser como o 

bom 
samaritano.  

Campassivo com o sofrimento dos feridos... 



8 DEZEMBRO 2020 : 60 ANOS DOS INTERCESSORES !  
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Como os países da região da Eurásia celebraram a missa de 60 
anos da convocação do Padre Caffarel para a intercessão nas 
Equipes?  

Que alegria ouvir o anúncio das diversas celebrações em 
tantos continentes, proclamando o aniversário desta 
convocação nas Equipes e a renovação da oração da 
intercessão, tão querida pelo Coração do Padre Caffarel!  

A missa na Grã-Bretanha era virtual e havia muitos 
participantes. Tony e Pat Banks estão fazendo um trabalho 
maravilhoso, enquanto estão pessoalmente envolvidos para a 
Noite de Oração à meia-noite! Deus os abençoe 
abundantemente.  

Da mesma forma na Irlanda, a missa foi parcialmente no 
presente e   virtual. Eles tiveram a graça de uma celebração 
com o núncio apostólico Jude Okolo! "Graças a Deus 
conseguimos ouvir a homilia e participar do lindo coral. Índia, 

Austrália, África do Sul, Malazar (Malawi e Zâmbia) e 
Gana celebraram este maravilhoso memorial de 
maneiras especiais e diferentes.  

"Em Trinidad e Tobago celebramos uma missa na 
Igreja de NossaSenhora do Exílio no topo do 
pitoresco Mont Saint-Benoît. Tínhamos colocado ao pé 
do altar uma cesta com intenções de oração vindas de 
todas as equipes. Eles foram então confiados aos casais 
para serem oferecidos e orados durante sua hora de 
oração em casa. Velas abençoadas foram distribuídas 
para incentivar aqueles que queriam participar da vigília. 
Esta noite de oração foi uma experiência maravilhosa. » 

Um novo logotipo intercessor 
para o 60º aniversário de nosso 
compromisso de ser "todos 
irmãos" em Cristo, na mesma 
comunhão de oração.  
As duas mãos abertas são o sinal de nossa irmandade 
carregando nosso próximo em oração, através da abertura 
do coração.  

A cruz nos relembra que Cristo é o Caminho, a Verdade e 
a Vida. 

O lema "Vigiai e orai" - Mt 26, 41 - é a forte demanda de 
Cristo na noite de Gethsemani. Oração no coração de 
nossa Fé. 

 

Padre Caffarel, orais por nós! 
Maria,  Rainha das Equipes, orai por nós!  

  

A celebração do chamado do Padre CAFFAREL para 
marcar nossos 60 anos de intercessão é uma continuação 
lógica de nossa abertura ao mundo como Intercessores. 
Foi organizado em Fátima em julho de 2018, por uma 
relação mais estruturada entre nós e as Equipes de Nossa 
Senhora. A Festa da Imaculada Conceição, tão querida 
pelo coração do Padre Caffarel, foi uma oportunidade em 
8 de dezembro de 2020 de se unir na mesma comunhão de 
oração. Naquela noite, em todo o mundo, os membros das 
Equipes de Nossa Senhora, em conexão conosco, 
participaram juntos de missas, que às vezes animavam. 
Então, por iniciativa dos Intercesseurs, uma Noite de 
Oração em casa foi proposta a todos.  

Muitas mensagens, como acima, atestam o entusiasmo 
daqueles que participaram desses eventos.  Todos se 
sentiram carregados na oração noturna. Oferecemos 
nossas intenções gerais, compartilhadas entre todos, mas 
também aquelas pessoais e locais, coletadas nas equipes. 

Pudemos agradecer a Deus por este presente feito na 
pessoa do Padre Henri Caffarel. As cartas do ano de 2021 
serão uma oportunidade de compartilhar muitos 
depoimentos de Intercesseurs de todos os continentes. 



Intenções de oração do Papa Francisco: 

JANEIRO DE 2021: Promovendo a paz mundial: Rezemos para que os discípulos, os crentes e as pessoas 
de bem de Jesus promovam juntos a paz e a justiça no mundo.  

FEVEREIRO DE 2021: Ouça o grito dos migrantes: Vamos rezar para que o grito de tantos migrantes 
vítimas de tráfico criminoso seja ouvido e levado em conta: eles são nossos irmãos e irmãs na humanidade. 

MARÇO DE 2021: Católicos na China: Que a Igreja na China persevere na fidelidade ao Evangelho e cresça 
em unidade. 

Vigiai e  Orai 

Intenção Geral: 

Ensine-nos, querido 
Senhor, a ficarmos 

vulneráveis uns aos outros.  

Não se esconda e finja ser 
alguém que não somos, mas 
corajoso o suficiente para 

mostrar nossas feridas.  

Jesus fez isso por nós, 
pendurando NU e BRISÉ 

em uma cruz. 

Podemos fazer isso com nosso 
cônjuge? Nossos filhos? Nossos 
padres? Nossos colegas? Um 

estranho? 

(Leituras sugeridas: O 
curandeiro ferido - Henri 
J.M. Nouwen; O Poder da 
Vulnerabilidade - Brene 

Brown) 

"Se as pessoas não vivem 
para servir umas às 

outras, suas vidas são 
inúteis."  

Papa Francisco. 
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Saudações a cada um de nossos Intercessores, irmãos e 
irmãs das Equipes, de nossas ensolaradas ilhas gêmeas de 
Trinidad e Tobago.  

Somos uma nação multicultural, com uma população de 
cerca de 1,4 milhões de habitantes, aninhada no Caribe. 
Somos Dwight e Christine Gonsalves. Tivemos a honra de 
sermos convidados a servir como animadores dos 

Intecessores na Zona Eurásia, e estamos com as Equipes de Nossa Senhora há mais de 29 
anos. Esperamos que possamos sempre dar nosso "sim" à nossa Igreja, na fé, contando 
com o Espírito Santo e com o apoio das equipes.  Temos 9 crianças lindas que amamos 
muito! Eles constantemente nos desafiam a crescer em compaixão e amor. 

Às vezes nos sentimos muito cansados, muito doentes, muito ocupados ou velhos demais 
para servir, mas aqueles de nós que são desafiados de uma forma ou de outra são na 
verdade os melhores Intercessores. "A GRANDE ILUSÃO da liderança é pensar que 
uma pessoa pode ser levada para fora do deserto por alguém que nunca esteve 
lá." (Ocurandeiro ferido - Henri Nouwen). Nós, e todos os Intercessor, precisamos nos 
aprofundar nos esforços para estarmos prontos e fortalecidos enquanto somos chamados 
a fazer a vontade de Deus, salvar seu povo, dar nosso SIM de fé como portadores da 
parábola que removeram parte do telhado e derrubaram a maca! De acordo com o padre 
John Theodore, "Muitos estão em intercessão, muitas vezes sem saber, para obter 
GRAÇAS através de suas orações, a fim de serem salvos."  Deus sabe que às vezes nos 
sentimos massacrados e feridos, e que muitas vezes falhamos, mas Ele nos convoca de 
qualquer maneira, tendo a maior confiança em nós, "Curandeiros Feridos" que somos.  

A oração da intercessão nos liberta do olhar sobre nós mesmos, de modo a não sentir 
falta daqueles que estão diante de nossos olhos, mas que não vemos. 

Temos uma vida para dar e o Senhor nos desafia a viver esta vida ao máximo, até o fim. 

Dwight e Christine Gonsalves. 

Só temos uma vida para dar...� 

Também rezamos por aqueles que temem por sua segurança e suas vidas, para que o Senhor Jesus Cristo possa 
estar presente a eles pela coragem dos outros e que possamos ser um desses cuidadores. 

Para entrar em contato 

Site : https://www.ens.org.br 

E-mail: intercessao@ens.org.br 


