
« Permanecei em mim, como eu permanecerei em vós  » Jo 15, 4.  

Queridos amigos intercessores, esta nova edição da Carta dos Intercessores nos 
lembra de nossa necessidade de viver em Deus. Ele está no nosso fundo e nos convida 
para nos juntar a ele, lá, em sua casa. Junte-se a ele em oração, junte-se a ele de coração 
em coração, deixando-nos liderar pelo sopro de seu Espírito Santo, que já reza em nós. 

« Eis que você estava dentro de mim e eu estava lá fora... Você estava comigo e eu não estava com você�
(Confissões de Santo Augustino III, 6, 11). 

Jesus era constantemente voltado para o Pai. Ele tinha essa consciência constante de 
pertencer ao Pai e vivia apenas para ele. Ele recebeu tudo dele, devolveu tudo. Ele era 
todo para o Pai. Ele morava no Pai. Ele era um com o Pai. Isto é o que ele quis dizer 
com Filipe quando ele lhe pediu para mostrar-lhes o Pai. "Você não acredita que eu estou 
no Pai e que o Pai está em mim? ...  E esta bela frase da oração pela canonização do Padre 
Henri Caffarel nos desafia: "Tomado por um fogo que consome tudo, foi habitado por você, 
Senhor.  »  

Pe. Henri Caffarel sempre se permitiu ser queimado pelo amor do pai; em sua imagem, 
vamos também ser queimados por esta presença de Deus em uma oração de coração 
para coração.  

Françoise et Luc DJOKA, EIAI - Responsable de la zone Eurafrique. 

Que Cristo reze em nós 

Mensagem Espiritual do Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

Cristo reza em mim 

Para muitos, oração interna, 
oração, oração comunitária, mas 
também oração de intercessão, 
nem sempre são fáceis. Deve-se 
dizer: felizmente, nem sempre é 
fácil! Colocar-se diante de Deus, 

como colocar-se diante do outro, é difícil. Todos os casais 
sabem disso, o amor está lá, mas esse presente: você tem que 
recebê-lo, instalá-lo em si mesmo, há ajustes a serem feitos. 
Este trabalho é longo. Mas o amor é exigente. Estamos sendo 
um grande consolo. Ela se junta a nós em duas etapas. Em 
primeiro lugar, vemos nossa pobreza. Não sabemos como 
falar com Deus, nem sabemos como ficar calados! Mas 
cuidado! Você pode ficar desanimado, parar tudo, se trancar. 
Na segunda vez: saia rapidamente de si mesmo, saia da nossa 
decepção de não saber rezar e exclamar rapidamente: "Senhor! 

Eu te amo! Senhor, eu amo todos aqueles que eu gostaria de 
lhe contar, interceder por eles! Mas eu não sei rezar.  
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Esse grito pode muitas vezes nos 
acompanha, porque essa pobreza e esse ardente 
desejo de superá-la, de orar pelos outros, estão 
ligados à nossa condição humana. Não nos 
separamos disso. Esta observação deve ser feita. No 
entanto, há algo mais para descobrir: um tesouro. 
Este tesouro é incomparável, não passa. Eu sou 
pobre, mas é Cristo quem reza em mim.  

São Paulo definitivamente nos esclarece. 
Batizado, vestimos Cristo. Batizados, somos 
habitados, nas profundezas de nossos corações, por 
Cristo que reza em nós o Pai, por Cristo em seu 
impulso em direção ao Pai, por Cristo que recebe 
tudo do Pai, seu amor, por Cristo que comunica esse 
amor a nós.  

Essa realidade escapa de nossos sentidos, 
nossas sensibilidades. Isso é normal. Às vezes, 
raramente, o Senhor nos faz prová-lo. Mas, sempre, 
é a fé que nos diz, a fé que nos dá certeza, a fé que 
nos dá paz.  



Pág.2 

O grande consolo daqueles que sabem que são pobres está lá. Cristo reza em nós. Toda essa 
realidade de oração, é o Espírito Santo, o mestre da Encarnação, que nos apresenta a ela, é ele quem abre 
nossos corações para a presença do Filho de Deus que reza em nós o Pai. Nosso coração respira melhor, fica 
mais leve, mais relaxado, mais alegre. Esperança aumenta nossas intercessões dez vezes. Nossa pobreza ainda 
está lá, mas nós nos comunicamos através de Cristo com o amor de Deus por este mundo. Então a 
intercessão por todos aqueles que carregamos em nossos corações. Unidos no mesmo Espírito, ousamos 
dizer... Que seu reinado venha!  

  Père Paul-Dominique Marcovits, o.p., Conselheiro Espiritual dos Intercessores. 

A URGÊNCIA DA INTERCESSÃO HOJE 
A VISÃO DO PAPA LEÃO XIII 

Em 13 de outubro de 1884, após 
o Papa Leão XIII ter terminado 
de celebrar a missa na Capela do 
Vaticano, cercado por alguns 
cardeais e membros do 
Vaticano, ele de repente parou 
ao pé do altar. Ele ficou lá por 
cerca de dez minutos como se 
em êxtase, seu rosto branco com 
luz. Então, saindo 
imediatamente da capela para 

seu escritório, ele compôs a oração a São Miguel Arcanjo 
com instruções para que fosse dito em todos os lugares 
após cada missa. Quando perguntado sobre o que havia 
acontecido com ele, ele explicou que quando estava prestes 
a deixar o pé do altar, de repente ouviu vozes: 

"Depois da missa, ouvi duas vozes, uma doce e boa, a outra 
gutural e dura; parecia que eles estavam vindo de perto do 
tabernáculo. Foi o demônio que se dirigiu ao Senhor, como 
em um diálogo. Eis o que eu ouvi: 

A voz gutural, a voz de Satanás em seu orgulho, gritando ao 
Senhor: "Eu posso destruir sua Igreja." 

A doce voz do Senhor: "Você pode? Então, faça isso." 

Satanás: "Para isso, preciso de mais tempo e poder." 

Nosso Senhor: "Quanto tempo? Quanta energia? 

Satanás: "75 a 100 anos e maior poder sobre aqueles 
que se colocam ao meu serviço." 

Nosso Senhor: "Você tem tempo, você terá poder. Faça 
com ele o que você quer. 

Então eu tive uma visão terrível do inferno: eu vi a terra 
envolta na escuridão, e de um abismo, eu vi uma legião 
de demônios saindo do mundo para destruir as obras da 
Igreja e atacar a própria Igreja, que eu vi reduzida ao 
fim. Então São Miguel apareceu e levou os espíritos 
malignos de volta ao abismo. Então, eu vi São Miguel 
Arcanjo intervir não naquela época, mas muito mais 
tarde, quando as pessoas multiplicavam suas orações 
fervorosas em direção ao Arcanjo. » 

Mgr Henri Delassus, La conjuration antichrétienne (tome III, 

p. 879 Ed. Desclée de Brouwer 1910). 

PAPE LEÃO XIII 

 

Pe. Henri CAFFAREL 

1996 - 2021 

25 ANOS 
 

 

NOVENA DE 9 A 18 DE SETEMBRO DE 2021  
PELO 25º ANIVERSÁRIO 

DE FALECIMENTO DO PADRE HENRI  
CAFFAREL 

Em 18 de setembro de 2021, lembraremos o 25º 
aniversário de sua morte com uma novena de 

oração. Esta novena  tem um único propósito: "que 
todos descubram o amor de Deus por eles, pois a 

vida é ser amada por Deus e responder a esse 
amor... » 



LES SAINTS ET LA PRIERE 
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QUERENDO 
REZAR 

 

Rezar todos os dias é um ato de 

vontade. É o que diz o padre 

Caffarel: 

"Eu, como todo mundo, às 

vezes me sinto estressado e 

preocupado. Rezar é então uma 

decisão, um ato de vontade. Eu 

quero rezar! Então, eu digo o 

nome de Jesus. Às vezes pode 

ser um "Eu te saúdo Maria" 

no  "Magnificat". Deixei as 

palavras saír em meus lábios. 

Eu tomo todo o meu tempo. 

Então vem um momento de 

silêncio. E esse silêncio é um 

tesouro. Gosto de morar na 

sala, envolta em silêncio, porque 

sei que estou diante de Jesus. 

Eu gostaria de amá-lo cada vez 

mais [...]. Basicamente, toda 

oração verdadeira tende a 

silenciar. E nesse silêncio, tento 

me voltar para Deus com 

confiança: "O que você quer de 

mim?"  
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A oração não é uma questão de especialistas. Todos os cristãos devem viver esse sopro, 

essa relação com Deus, de pessoa para pessoa, toda a sua vida. Não somos capazes 

disso sozinhos. A prática da oração é uma obra de Deus, um presente de Deus. Mas 

também é um trabalho do homem. O homem deve colaborar através da perseverança. É 

uma ciência que, portanto, tem leis e técnicas. É uma arte, como pintar, como tocar 

piano. E como em todas as artes, não podemos simplesmente aprender teoria, temos que 

aprender fazendo���3H��+HQUL�&DIIDUHO� 

O Santo Cura 
d’Ars disse:  

« O homem tem 
uma linda 
função, a de orar 
e amar. Você 
reza, ama: esta é 
a felicidade do 
homem na terra!  

Quando você 
tem um coração puro e unido com Deus, 
você sente em si mesmo um bálsamo, uma 
doçura que intoxica, uma luz que 
deslumbra. Meus filhos, vocês têm um 
coraçãozinho, mas a oração a expande e 
torna-o capaz de amar a Deus. A oração é 
um prenúníaco do céu, um fluxo do 
paraíso. Nunca nos deixa sem doçura."  

São João Paulo II diz: "A oração é a 
primeira expressão da verdade interior do 
homem, a primeira condição da autêntica 
liberdade do espírito. Dá sentido a toda a 
vida, a cada momento, em todas as 
circunstâncias. Apenas o contato 
prolongado com o Senhor pode 
transformar cada um de nós em Seu 
Discípulo"  

INTENÇÕES GERAIS 
Vamos orar pelo encontro do Colégio Internacional da ERI e das Super Regiões de 18 a 24 de julho 
de 2021. 

Rezemos para que Deus nos dê intercessores comprometidos e por uma intercessão viva. 

Vamos orar pelos membros das ENS que estão passando por sérias dificuldades.  



Vigiai e orai 

OS Intecessores 

Para falar conosco: 

EIAIFatima2018@gmail.com 

intercessao@ens.org.br 

  https://www.ens.org.br/
orar-com-os-intercessores  

https://equipes-notre-
dame.com/qui-sont-les-

intercesseurs/ 

 

François & Georgette FAYE 

CR da Intercessão da Região 
Oeste Sahélienne (ROS) 

Somos François e Georgette 
Faye, casal intercessor há mais 
de dezesseis anos.  Um pouco 
hesitante no início, nós, ao 
longo do tempo, progredimos 
em nosso modo de viver neste 
apostolado. Nossa intercessão é 
entre meia-noite e uma hora, na 
noite do dia 12 ao dia 13 do 
mês.  Isso nos permite rezar e 
assistir no silêncio da noite, 
entre dois dias. No entanto, 
nossa intercessão não se 
limita ao tempo mensal 
escolhido, mas continua em 
nossa oração matrimonial 
diária e durante a oração. 
Diante de alguns dos graves 
sofrimentos e dificuldades que 
algumas pessoas enfrentam, 
aprendemos a colocar o nosso 
próprio em perspectiva com 
frequência. 

Através da intercessão, 
experimentamos a importância e 
o poder da oração.   

Sabemos que nos unimos em Cristo 
com nossos irmãos e irmãs por 
quem rezamos, muitas vezes sem 
conhecê-los, e especialmente unidos 
com Cristo, nosso modelo, nosso 
Grande Intercessor com o Pai.  

Estamos felizes em ter muitas vezes 
um feedback sobre os assuntos 
confiados.  De qualquer forma, 
confiamos no Senhor que ouve e 
concede nossas orações de 
acordo com Sua vontade, pelo 
bem daqueles por quem rezamos. A 
intercessão também nos faz crescer 
no amor como um casal, em 
compaixão por aqueles por quem 
rezamos, e sobretudo no amor do 
Senhor, a quem nos conhecemos 
unidos na intercessão, porque 
compartilhando seu desejo de 
salvação integral para todos.  

Convidamos outros companheiros 
das ENS para se juntarem à equipe 
intercessores no seu país.  Alguns 
perguntaram se cumprirão a missão 
e como fornecer a hora da 
intercessão. Fizemos deles um 
padrão com canções, orações, 
tempos de silêncio para ouvir o 
Senhor. Nós os encorajamos, no 
entanto, a não se concentrar nesse 
padrão, mas a serem guiados na 
liberdade do Espírito Santo, uma vez 
que eles se acostumaram.  

Assim, depois de descobrir os 
benefícios da intercessão, 
gostaríamos que muitos outros os 
descobrissem também e se 
tornassem intercessores pela glória 
de Deus e pela salvação das almas. 
O dia seguinte dos intercessores será 
outra oportunidade, após esse longo 
tempo de suspensão de nossas 
atividades religiosas, ainda em vigor 
nossa região. 

Queridos irmãos 
na fé: 

Somos Antonio e 
Edu Barros-
Llerena, estamos 
nas Equipes de 
Nossa Senhora há 
21 anos, na 
equipe LOS 
SANTOS DE 
MAIMONA-10, de Extremadur, e fomos 
chamados para nos colocarmos a serviço 
da Super Região da Espanha como 
Coordenadores dos Intercessores. 

Embarcamos nesta nova missão com 
confiança em Deus e sabendo que a 
oração da intercessão atinge o coração do 
Pai. 

De nossa parte, colocaremos todos os 
nossos esforços e afeto a serviço desta 
responsabilidade, para a qual contaremos 
com a ajuda do nosso Conselheiro, Padre 
Pedro Cabrera, missionário Claretiano de 
Almendralejo, e Albert e Anna Mascaró-
Padrós, da equipe BADALONA-6, da 
Catalunha, que desempenhará a função de 
Correspondentes da Equipe Internacional 
de Animação de Intercessores. 
Agradecemos a eles por sua 
disponibilidade e compromisso com o 
Movimento. Todos juntos formaremos 
uma equipe com a qual tentaremos reunir 
as intenções, para as quais nossos irmãos 
pedem que oramos, para que os 
Intercessores os recebam no devido 
tempo e cumpram esta maravilhosa 
missão de oração. 

Nós nos colocamos à sua disposição. Com 
todo nosso afeto. 

ENS Espagnha 

Los Santos de Maimona, 2 março 2021 

Antonio et Edu Barros-Llerena 

CR da Intercessão SR Espanha 


