
Queridos Amigos Intercessores, 
Como vivemos todos os dias em intercessão, alguns há muito tempo, outros por um 
tempo menor, nos tornamos conscientes de quão pequenos somos. Aceitamos as 
intenções de oração confiadas a nós, que nos tocam, muitas vezes nos perturbam, e 
nos sentimos indefesos e talvez tristes diante de todo esse sofrimento. Mas enquanto às 
vezes estamos desanimados e cansados, como Moisés no deserto: Senhor ... "Eu não 
posso carregar todas essas pessoas sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim”. (Nu  
11:14), temos  total  confiança em Deus, que pode fazer TUDO. Nós, humildes 
servos, humildes facilitadores, damos a Ele essas intenções de oração, sabendo que ele 
nos conhece, que Ele sabe o que precisamos, que Ele está com cada um de nós, em 
nossos julgamentos e em tudo o que temos que passar. Ele carrega e nos conforta.  
Ele sabe de tudo, mas Ele sempre espera que nos voltemos para Ele com fé e 
simplicidade, como uma criança para seu Pai. Ele nos pede para sermos 
humildes e pobres, contemplando São José, como São Francisco de Assis... a 
fim de  ser capaz de nos dar tudo. 

Aude & Olivier de la Motte,  
Casal Animador dos Intercessores da Zona da Centro Europa  
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Há muitas maneiras de alcançar a humildade, crescer 
nesta virtude que é considerada  uma medida 
fundamental da vida cristã. Jesus disse de si mesmo que 
ele era "manso e humilde de  coração". (Mateus 11:29) 
A humildade, portanto, vem de olhar para si 
mesmo na verdade. A vida nos faz descobrir nossos 
limites, a pobreza de nossos personagens, nossas 
fraquezas que não curam. Essa auto-verdade também 
nos mostra o que é bom,  forte e bonito em nós. A 
humildade, servida pela verdade, nos faz saber quem 
somos. É um trabalho ao longo da vida, sem exagerar 
as lutas e regozijando-se em quem somos.  
Outra maneira de desenvolver a humildade em nós é 
aceitar a humilhação, que é inevitável e muito 
desagradável. Mas lá estamos bem cientes de que há 
uma maneira de levar os golpes, não devolvê-los e 
seguir em frente. Como diz São Francisco: "o que uma 
pessoa é diante de Deus, que ele é o que é, e não 
mais." (São Francisco de Assis, Admoestação 19). Mas a 
humildade também consiste em defender a honra, a 
verdade dos fatos, o respeito a si mesmo e aos outros. 
Humildade nunca é separada da verdade.  
A humildade também é adquirida através da 
descoberta de que não se pode lidar com tudo, 
fazertudo. O grande Moisés, "e o homem mais humilde 

que a terra suportou"( Nu 12:3), observa que ele "não 
pode carregar todas essas pessoas sozinho: essa 
responsabilidade é grande demais para mim." (Nu 11:14). 
Essa  realização é certamente comum a todos nós. 
Humildade também é a atitude fundamental de 
aceitar receber avida. Não estamos na origem de nós 
mesmos. Viemos de Deus. Temos Deus pelo nosso  
Pai e somos seus filhos. Tudo vem dele! Há outras 
maneiras de alcançar a humildade. O objetivo dessas 
linhas é simplesmente mostrar nossa realidade: a vida 
cristã é como um grande órgão dos quais podemos 
usar de acordo com a música que queremos oferecer a 
Deus, de acordo com as circunstâncias de nossas vidas. 
O Espírito Santo nos dá as notas para tocar! 
 Intercessores, somos estudantes aprendendo a viver. 
Esta ciência é inesgotável. Trabalhando em nós 
mesmos, estamos cada vez mais cheios de 
compreensão para aqueles que lutam na caminhada. 
Nós com eles, eles conosco, juntos nos voltamos para 
Deus! Humildade é a virtude natural dos filhos de 
Deus. Ele é nosso Pai, ele nos entende. 
 

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.  
Conselheiro Espititual dos Intercessores. 



 

A humildade de São José 
Carta apostólica do Papa Francisco Patris Corde  
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“Quantas pessoas 
diariamente exercitam a 
paciência e oferecem 
esperança, tomando o 
cuidado de espalhar 
não pânico, mas 
responsabilidade 
compartilhada. 
Quantos pais, mães, 
avós  e professores 
estão mostrando aos 
nossos filhos, de 

pequenas maneiras cotidianas, como aceitar e lidar 
com uma crise ajustando suas rotinas, olhando para 
frente e incentivando a prática da oração. Quantos 
estão rezando, fazendo  sacrifícios  e intercedando 

pelo bem de todos.   
Cada um de nós pode descobrir em José – o 

homem que passa despercebido, uma presença 
diária, discreta  e oculta – um intercessor, um 
apoio e um guia em tempos dedificuldades. São 
José nos lembra que aqueles que aparecem escondidos 
ou nas sombras podem desempenhar um papel 
incomparável na história da salvação. Uma palavra de 
reconhecimento e de gratidão é devido a todos eles. 

 A história da salvação é trabalhada "na 
esperança contra a esperança" (Rm 4:18), através 
de nossas fraquezas. Muitas vezes, pensamos que 
Deus só trabalha através de nossas partes melhores, 
mas a maioria de seus planos são realizados e apesar 
de nossa fragilidade.  Assim,  São Paulo poderia dizer: 
  
"E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, 
foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de 
Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 
Acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse 
de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu 
poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me glori-
arei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de 
Cristo." (2 Cor 12:7-9). 

  
Uma vez que isso faz parte de toda a economia da 

salvação, devemos aprender a olhar para nossas 
fraquezas com misericórdia terna. 

O mal nos faz ver e condenar nossa fragilidade, 
enquanto o Espírito o traz à luz com amor terno. 
Ternura é a melhor maneira de tocar a fragilidade 
dentro de nós. Apontar dedos e julgar os outros são 
frequentemente sinais de uma incapacidade de 
aceitar nossas próprias fraquezas, nossa própria 
fragilidade. Somente o amor terno nos salvará 
das armadilhas do acusador  (cf. Rev 12:10). 

 É por isso que é tão importante encontrar a 
misericórdia de Deus, especialmente no Sacramento 
da Reconciliação, onde experimentamos sua 
verdade e ternura. Paradoxalmente, o mal também 
pode falar a verdade para nós, mas ele faz isso 
apenas para nos condenar. Sabemos que a verdade 
de Deus não condena, mas ao invés disso nos 
acolhe, abraça, sustenta  e nos perdoa. Essa verdade 
sempre se apresenta para nós como o pai 
misericordioso na parábola de Jesus (cf. Lc 15:11-
32). Ele sai para nos encontrar, restaura nossa 
dignidade, nos coloca de pé e se alegra por nós, 
pois, como o pai diz: 
  
"Este meu filho estava morto e está vivo novamente; ele foi 
perdido e é encontrado. (v. 24). 
  

Mesmo através dos medos de José, a vontade de 
Deus, sua história  e seu plano estavam em ação. 
José, então, nos ensina que a fé em Deus inclui 
acreditar que ele pode trabalhar mesmo através 
de nossos medos, nossas fragilidades  e nossas 
fraquezas. Ele também nos ensina que em meio 
às tempestades da vida, nunca devemos ter 
medo de deixar o Senhor guiar nosso curso. Às 
vezes, queremos estar no controle completo, 
mas Deus sempre vê o quadro geral." 
  

Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou 
manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para 

as vossas almas. (Mt 11:29) 
Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça 

aos humildes. (Tg 4:6) 



A Oração da Pobreza 
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“Como a oração é necessária 
para você! Em sua vida diária, 
dominada pelo sucesso, a oração 
lhe dá a chance de descobrir seus 
limites, experimentar a pobreza, 
o mais verdadeiro, o tipo mais 
beneficente, o da alma. 
Abençoada como  te traz de 

volta à sua infância, para aquela época em que você não podia 
ter muito, não tinha muito, quando você era dependente dos 
outros, você era pequeno e fraco. No Reino de  Deus nunca se 

é mais do que uma criança pobre e carente." 
  
"Você agora entende por que a oração é necessária para você? 
Por meia hora por dia, faz de você um homem pobre. Então, 

seja abençoado! Você entende por que eu 
lhe disse que sua impotência na oração 
interior é uma bênção! Através dele você é 
trazido para descobrir e aceitar não apenas 
sua incapacidade de orar, mas muito mais 
radicalmente sua incapacidade de se salvar. 
Obriga-o a adotar a atitude do mendigo que 
espera por tudo, gratuitamente, do amor 
indestrutível de Deus. Perseverar, eu lhe 
imploro, e a paz gradualmente 
substituirá sua exasperação, e você será 
capaz de permanecer aos pés do Senhor, 
feliz por ser pobre. Você finalmente terá 
descoberto que rezar é expor sua 
pobreza aos olhos de Deus." 

Padre Henri Caffarel 
Março 1959  - 320 Carta de Oração Interior. 

 

“Deus é humildade porque Ele é amor" 
  
Diante das criaturas humanas, Deus encontra-se carente de todas as capacidades não só constritivas, mas 
também defensivas. Se os seres humanos escolherem, como fizeram, rejeitar seu amor, Ele não pode 
intervir com autoridade para impor-se a eles. Ele não pode fazer nada além de respeitar a livre escolha dos 
homens.  
Pode-se rejeitá-lo, eliminá-lo: Ele não vai se defender,  ele vai deixá-los fazê-lo. (...) Por sua natureza, o 
amor cria dependência e dependência cria humildade. Assim é, também, misteriosamente, em Deus. 
O amor fornece, portanto, a chave para entender a humildade de Deus: é preciso pouco poder para se 
exibir, em vez disso, é preciso muito para se colocar de lado, para se cancelar. Deus é esse poder ilimitado 
de ocultação de si mesmo e como tal Ele se revela na Encarnação. Temos a manifestação visível da 
humildade de Deus contemplando Cristo que se ajoelha diante de seus discípulos para lavar seus pés – e 
eles foram, podemos imaginar, pés sujos – e ainda mais, quando, reduzido à impotência mais radical da 
cruz, Ele continua a amar, sem nunca condenar. Francisco compreendeu essa estreita ligação entre a 
humildade de Deus e a Encarnação. Aqui estão algumas de suas palavras ardentes: 

“Ó humildade sublime!  
Ó sublime humildade, que o Senhor do universo,  

Deus e Filho de Deus,  
assim se humilha como se esconder para nossa salvação,  

sob a aparência pouco de pão!  
Olha, irmãos,  

na humildade de Deus e abram seus corações diante dele."  
Fr. Raniero Cantalamessa,  

OFM Cap 
Pregador da Casa Pontificial. 

Trecho da Homíla do Segundo Domingo do Advento, Roma, 2013. 

Humildade de São Francisco de Assis 



* Notícias da  EIAI * 
Uma Noite de Oração será proposta a todos os Intercessores em 8 de dezembro de 2021, na Festa de Maria 

Imaculada: um guia para organizar este tempo de intercessão será enviado a todos os Intercessores. 
As Escolas de Oração, queridas pelo coração do Padre Caffarel,  estão se multiplicando na França, e este ano 
começam em Togo, nos dias 2 e 3 de outubro de 2021, por iniciativa do casal responsável pelos Intercessores 

da zona Eurafrica: Françoise & Luc  Djoka. Damos graças! Vamos orar por eles. 

Para falar conosco: 
 
intercessao@ens.org.br 
 
https://www.ens.org.br/
orar-com-os-intercessores  

OLHE E ORE 

Intenções Gerais: 
 
Senhor, através da 
intercessão do Padre 
Caffarel, confiamos a vocês 
as Escolas de Oração, que 
estão se espalhando na 
França e no mundo, 
particularmente na África 
este  ano. Que o Espírito 
Santo fortaleça e sustente 
todos os que participam 
deles. 
  
Senhor, nosso Papa 
Francisco está dedicando 
este ano 2021-2022 à 
família. Queremos que as 
boas notícias do casamento 
cristão sejam cada vez mais 
conhecidas: nos tornar 
ousados e corajosos para 
que respondamos a esse 
chamado. 
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Os 
Intercessores 

Notícias da Síria e Ilhas Maurício  

Somos membros das 
Equipes há 18 anos e 
somos responsáveis 
pelos Intercessores na 
região da Síria desde 
2018 .  Um dos 
objetivos de nossa 

missão é reviver a equipe de 
Intercessores, cujas reuniões foram 
suspensas devido à guerra na Síria. 
Pedimos ao Padre Youhna, Conselheiro 
Espiritual da Equipe dos Intercessores 
antes da guerra, que nos ajudasse a 
revitalizar a intercessão - que 
consideramos ser um dos tipos de oração 
mais próximas de Deus e mais amada por 
Ele - em nossa região. Com a ajuda do 
Espírito Santo e de nossa  Mãe, a Virgem 
Maria, pudemos reconstituir a equipe 
intercessora, e agora há 42 Intercessores 
na Síria. Estamos cientes de que a oração 
intercessora tem um poder especial, 
como mostra São Mateus (7:11): Deus 
responde aos nossos pedidos se eles vêm de um 
coração humilde e sofrido. Em 8 de 
dezembro, por ocasião do  60º 
aniversário da chamada do Padre Caffarel 
a oração de intercessão,  organizamos um 
tempo de adoração, uma missa de ação 
de graças e, em seguida, um tempo de 
convívio onde muitos testemunhos 
expressaram a alegria que os 
Intercessores experimentaram em sua 
missão. Estamos muito felizes por estar a 
serviço de nossos irmãos e do Senhor 
nesta missão  

Joceline & Toni Zerbe,  
Casal Responsável pelos Intercessores na 

Síria 

Somos 
intercessores desde 
2016 e no vigésimo 
oitavo dia  de cada 
mês às 23h 
estamos felizes em 
orar ao Senhor por 
nossa família, 
Igreja e todos 
aqueles que nos 
confiam seus sofrimentos. Percebemos 
que é uma grande e gratificante 
experiência. É o dom de si mesmo, onde 
nos esquecemos de estar lá para os 
outros. Estamos convencidos do poder 
da oração intercessora, e assim 
concordamos em nos tornar o Casal 
Responsável dos Intercessores em nosso 
país.  

O Movimento nas Ilhas Maurício tem 
cerca de 100 Intercessores, 20 dos quais 
conseguimos alcançar por e-mail, outros 
por correio. Alguns são idosos ou 
doentes e têm dificuldade em assumir seu 
compromisso. Estamos muito 
preocupados com isso  e confiamos-os 
ao Senhor. Também temos intercessores 
que não são membros do Movimento. 

"A messe é grande, mas os trabalhadores  
poucos"... Todos os meses, renovamos 
uma intenção particular  pedindo ao  
Senhor que chame novos  intercessores. 
E todos os anos, durante o dia de 
treinamento dedicado aos Casais 
Responsáveis de Equipe, falamos sobre o 
papel dos intercessores. Tivemos a alegria 
de conhecer os intercessores durante a 
missa nacional no último dia 8 de 
dezembro.  

Clive & Dorine Lo Hun,  
Casal Responsável pelos Intercessores nas 

Ilhas Maurício 


