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A perseverança, abandono e misericórdia são requisitos para viver em plenitude o amor como 
pregado por Jesus; “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu 
entendimento!” […] “Amarás ao teu próximo como a ti mesmo”. (Mt 22. 37, 39). São José viveu o 
abandono ao aderir inteiramente ao plano salvífico de Deus, foi perseverante pois não desistiu 
perante as dificuldades como a fuga para o Egito. Na Carta Apostólica Patris corde Papa Fran-
cisco fala de São José: Posso imaginar ter sido do procedimento de José que Jesus tirou inspiração para a 
parábola do filho pródigo e do pai misericordioso. Papa Francisco continua dizendo que São José é o 
homem que passa despercebido, o homem da presença quotidiana discreta e escondida, um intercessor, um am-
paro e uma guia nos momentos de dificuldade.  Dessa forma São José se torna para nós exemplo de 
atitudes de vida e de perseverança abandono e misericórdia na missão de orar pelos que preci-
sam. Roguemos a São José: 
  

Salve, guardião do Redentor; e esposo da Virgem Maria! A vós, Deus confiou o seu Filho; 
em vós, Maria depositou a sua confiança; convosco, Cristo tornou-Se homem. 

Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos gra-
ça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amem. 
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Padre Caffarel sempre 
gostou das histórias que 
nos contam os segredos da 
vida. Este conto hindu 
mostra o lugar dos 

Intercessores que estão, com Cristo, no coração 
deste mundo.  

"Ele viveu muito tempo.  Anos. Ele tinha 
recuado para uma caverna na montanha. As pessoas 
da aldeia regularmente lhe traziam comida. Os 
jovens não concordavam: este "homem santo", 
como era chamado, não era útil para ninguém. Um 
dia ele morreu. Algum tempo depois, um crime 
terrível foi cometido. Os anciãos da aldeia, 
assustados, se reúnem.  Eles estavam tentando 
descobrir. Por fim, um deles exclamou:  "É verdade 
que o homem santo, o tempo todo em que viveu em 
sua caverna, nunca levantou um dedo para nos 
ajudar, nem cuidou de um homem doente. Mas a 
virtude deu origem à virtude, a vida produziu uma 
vida melhor. Estava tudo bem entre nós. Nenhum 
homem tirou a vida do irmão enquanto o santo 
viveu. A pista não está clara? Ele nunca trabalhou 
para nós, mas sua presença como um leão manteve 

o lobo longe de nossas portas.. Intercessores com 
Deus, somos fracos, pecadores, mas somos 
chamados a ser, no meio dos outros, uma força, um 
apoio, um baluarte para expulsar o demônio. 
Podemos nos proteger. Isso é possível? Sim, graças 
ao Senhor.  O Filho de Deus tornou-se um homem. 
Sem presença neste mundo, sua encarnação é muito 
mais do que uma "presença de leão que mantém o 
lobo longe de nossas portas da perdição": sua morte, 
ele venceu a morte. Nossa vida é habitada por Deus. 
Sim, podemos, habitados por Deus, ser uma força de 
salvação para o outro. Foi-nos dada essa 
responsabilidade. Que a misericórdia de Deus seja 
grande! Ele enviou seu filho para nos salvar. Com 
delicadeza, ele pede para ser salvador com ele. Ele 
quer salvar o mundo passando por nós, pedindo-nos 
para estar, por seu Filho, com ele, nele, salvador, 
pela oferenda de nossas vidas. Qual é a nossa grande 
dignidade!  

Não deixe o tentador nos afastar desta 
missão. Devemos perseverar, não nos desencorajar. 
O Senhor nos ama, como nós somos e podemos 
amar uns aos outros. 

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
Conselherio Espiritual da  EIAI  
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Não hesita em afirmar que levantar-se de noite para orar não 
convém menos aos leigos do que aos monges: "A noite não é 
feita para se passar toda inteira a dormir e a repousar: os arte-
sãos, os negociantes e os comerciantes provam-no. A Igreja de 
Deus levanta-se a meio da noite. Levanta-te também e contem-
pla o coro dos astros, esse silêncio profundo, essa imensa cal-
ma. Admira a providência do teu Mestre. Durante a noite a 
alma é mais pura, mais leve; eleva-se mais alto com maior faci-
lidade; as próprias trevas, o grande silêncio predispõe ao arre-
pendimento. Se contemplas o céu constelado de estrelas que 
parecem olhos abertos sobre nós, o pensamento do Criador 
penetrar-te-á duma plena alegria. Nada mais respeitável do que 
o quarto onde se fazem tais orações. Durante a noite, as pala-

vras respiram e também a tua alma, mais do que elas, recebe o orvalho celeste. A noite 
refresca e faz reviver aquilo que o sol queimou durante o dia". 

Editorial da Carta Mensal da Super-Região Brasil (1978-7) ; disponível em http://
www.ens.org.br/carta-mensal/pdf/ENS-EN-Carta-1978-7.pdf).  

Em primeiro lugar, somos chamados a celebrar a misericórdia. 
Quanta riqueza está presente na oração da Igreja, quando invoca 
a Deus como Pai misericordioso! Na liturgia, não só se evoca re-
petidamente a misericórdia, mas é realmente recebida e vivida. 
Desde o início até ao fim da Celebração Eucarística, a misericórdia 
reaparece várias vezes no diálogo entre a assembleia orante e o 
coração do Pai, que rejubila quando pode derramar o seu amor 
misericordioso. Logo na altura do pedido inicial de perdão com a 
invocação «Senhor, tende piedade de nós», somos tranquilizados: 
«Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna». É com esta confiança que 

a comunidade se reúne na presença do Senhor, especialmente no dia semanal que re-
corda a ressurreição ....  
 
 
Deste modo, a referência à misericórdia na oração da Igreja, longe de ser apenas pare-
nética, é altamente realizadora, ou seja, enquanto a invocamos com fé, é-nos concedida; 
enquanto a confessamos viva e real, efetivamente transforma-nos. Este é um conteúdo 
fundamental da nossa fé, que devemos conservar em toda a sua originalidade: ainda 
antes e acima da revelação do pecado, temos a revelação do amor com que Deus criou 
o mundo e os seres humanos. O amor é o primeiro ato com que Deus Se deu a conhe-
cer e vem ao nosso encontro. Por isso mantenhamos o coração aberto à confiança de 
ser amados por Deus. O seu amor sempre nos precede, acompanha e permanece co-
nosco, não obstante o nosso pecado.5   

Disponível em http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/
documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html 

Normalmente, 

quando pensamos 

em intercessão, 

pensamos que 

consiste em recor-

dar delicadamente 

a Deus tudo o que 

Ê1e esqueceu de 

fazer. Na realida-

de, intercessão 

consiste em dar 

um passo que nos 

leve ao âmago de 

uma situação trá-

gica e um passo 

que seja da mesma 

extensão do passo 

de Cristo ao se tor-

nar homem de 

uma vez para sem-

pre.  

D. Antônio, 

Exarca do Patriar-

cado de Moscou, 

1967 

Disponivel em 

http://

www.ens.org.br/

carta-mensal/

pdf/ENS-CM-

1971-4.pdf 

CARTA APOSTÓLICA Misericordia  et misera DO SANTO PADRE 
FRANCISCO 
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Na Super Região Brasil 
(SRB) com o empenho de 
todos os nove Casais Res-
ponsáveis de Província 
houve uma grande anima-
ção em todas as Regiões e 
Setores onde organizaram 

celebrações, adorações e reza de terços no dia 8 de de-
zembro de 2020. 
O Colegiado da SRB organizou uma celebração, no San-
tuário Basílica do Pai Eterno, transmitida de forma virtu-
al, presidida pelo SCE-SRB Dom Moacir Silva Arantes 
que ressaltou a importância de “Sermos santos, vivermos 
bem uns com os outros, sermos colaboradores uns na 
vida dos outros para a salvação de todos, sermos inter-
cessores diante de Deus, uns suplicando pelos outros e 
desejando o bem dos outros e tudo fazendo para que 
este bem se realize. Deus encontrou em Maria alguém 
que intercedeu pela humanidade quando deu seu sim em 
vista da salvação da humanidade. Deus quer encontrar 
em nós o testemunho e o exemplo de Maria Santíssima”. 
Logo após a celebração recebemos várias manifestações 
de afeto e de desejo de adesão à família dos intercesso-
res. 

Sonia e Eiyti Super-Região Brasil 

Somos Zuyeniffer e Carlos, 
responsáveis pelos Intercessores no 
Canadá, nosso papel é convidar 
todos os casais da ENS se juntar a 
este movimento para orar por 
quem precisa. Formamos uma 

cadeia de oração com os outros Intercessores do 
país para pedir as necessidades específicas daqueles 
que nos enviam um e-mail ou nos ligam. 
Preparamos um documento mensal com todas as 
intenções recebidas do mês, incluindo a oração dos 
Intercessores e os pedidos mensais do Papa 
Francisco. O movimento dos Intercessores é 
relativamente novo no Canadá e queremos 
agradecer a Sandra e Paco (Casal Responsável 
pelos Intercessores da Hispano América Sul) por 
nos dar sua mãozinha e nos ajudarem a começar. 
Para o 60º aniversário da convocação para os 
Intercessores, preparamos com o padre Augusto 
Garcia uma missa celebrada online em 8 de 
dezembro, já que todos os intercessores vivem em 
diferentes províncias do país. A missa foi muito 
agradável especialmente quando lemos as cartas 
que recebemos para o início e o fim da missa, que 
foi celebrada em inglês e francês. Ao final 
houveram três testemunhos de casais de 
Intercessores.  Rezem um pelo outro para que possam ser 
curados. A oração efetiva dos justos pode realizar muito. Jo 
5:16 

Em 7 de dezembro, foi celebrado na 
Super Região Colombia os 60 anos 
de intercessores  com um rosário  
em ação de graças a Virgem com a 
presença virtual maciça.  As dezenas 
tinham como intenção: saúde, 
harmonia conjugal, dificuldades 

econômicas, harmonia familiar, vocações, orações   e a 
causa da beatificação do Padre Henri Caffarel. No dia 
8 de dezembro, na missa que acolhe as novas equipes,  
os conselheiros em suas homilias destacaram a oração 
da intercessão e a comemoração dos 60 anos de sua 
criação pelo Padre Caffarel. Dia após dia na S.R. 
Colômbia mais pessoas cometem suas vidas como 
orações, dando vida ao movimento, uma vez que os 
Equipistas e suas famílias têm a confiança que têm em 
todos os momentos com a oração de intercessão e fé 
que esperam que seus pedidos sejam ouvidos por Jesus 
misericordioso nosso grande intercessor. Os 
intercessores da ENS desempenham um papel 
importante em ser um grande apoio espiritual para as 

pessoas que pedem oração. Temos testemunhos 
que atestam as graças recebidas, da tranquilidade e 
da paz que sentem sabendo que rezam por elas. Os 
intercessores continuamente encontram-se em uma 
atitude de oração, de acolhimento e humildade 
intercedendo pelos outros e suas 
necessidades,cumprindo assim o chamado que o 
padre Caffarel nos dirigiu:  

"A oração dos intercessores é nada menos que a 
oração do próprio Cristo, se não fosse, não seria 
nada, não existiria. É a oração de Cristo, 
despertada neles pelo Espírito de Cristo" março de 
1960 com seu Chamado aos Voluntários, mais 
tarde chamado intercessores. 

Ricardo e  Amparo S.R. Colômbia� 



Intenções de oração do Papa Francisco: 

Abril: direitos fundamentais 
Rezemos por aqueles que arriscam a vida lutando pelos direitos fundamentais nas ditaduras, nos regimes auto-
ritários e até mesmo nas democracias em crise. 
Maio: O mundo das finanças 
Rezemos a fim de que os responsáveis pelas finanças colaborem com os governos para regulamentar a esfera 
financeira e proteger os cidadãos de seus perigos. 
Junho:  A beleza do matrimônio 
Rezemos pelos jovens que se preparam para o matrimônio com o apoio de uma comunidade cristã: a fim de 
que cresçam no amor, com generosidade, fidelidade e paciência. 

Vigiai e  Orai 

Intenção Geral: 

· Pelas famílias que estão 
e m  l u t o  p e l a 
falecimento dos entes 
queridos, São José 
rogai por nós 

· Pelos doentes que 
sofrem nos hospitais, 
São José rogai por nós 

· Por todos os efeitos 
d e s t a  p a n d e m i a 
mundial, São José rogai 
por nós 

 

Salve, guardião do Redentor 
e esposo da Virgem Maria! 
A vós, Deus confiou o seu 

Filho; 
em vós, Maria depositou a 

sua confiança; 
convosco, Cristo tornou-Se 

homem. 

Ó Bem-aventurado José, mos-
trai-vos pai também para nós 

e guiai-nos no caminho da 
vida. 

Alcançai-nos graça, misericór-

Page 4 

Somos Paco e Sandra Grau, equipistas da Região. Equador Sul 
e estamos servindo o Senhor como CR de Intercessores na 
Super Região da Hispanoamérica Sul.  

Nos primeiros meses de 2020 surgiu a pandemia do Covid19 
que chocou e afetou a vida do mundo; assim os intercessores 
do SRHS se uniram em oração, com humildade, fé e confiança, 
clamando misericórdia ao Senhor, sentindo o sofrimento 
daqueles por quem intercedemos.     Em 8   de maio, os 

Intercessores da Super Região aderiram à Vigília Internacional dos Intercessores e 
nos  meses de maio e agosto  foram organizados dias para rezar o Rosário on-
line ,onde rezamos para Maria junto com 400 irmãos da América Latina. Estamos 
cientes de que a oração é poderosa e mais ainda quando esta oração de intercessão 
é comum. "Para onde dois ou três estão reunidos em meu nome, lá estou eu no meio 
deles." (Mateus, 18-20) 

Pedidos de oração são recebidos pelos intercessores em cada região, postados pelo 
whatsapp e, em seguida, transmitidos para intercessores SRHS. Em poucos 
minutos todos os intercessores estão rezando pela  mesma causa. Em nossa noite 
de intercessão mensal, estamos comprometidos em interceder  todos os dias pelos 
irmãos afetados pelo Covid19 e outras doenças físicas e espirituais, para aqueles 
que  já partiram para a  casa do Pai, para as famílias que sofrem de luto, 
desemprego, falta de provisão; sempre pedindo a intercessão do Padre Caffarel, e 
orando a Deus para que a Igreja possa proclamar sua Santidade em breve.  

No dia 8 de dezembro, o Dia da Imaculada Conceição, com grande alegria em 
cada uma de nossas regiões foram celebrados eucaristia pelos 60 anos dos 
Intercessores, que foram transmitidos por zoom, os pedidos que foram então 
divulgados para a Vigília da Oração Intercessora foram colocados pelo altar.   
Após a celebração eucarística, em algumas regiões foi realizada uma reunião 
virtual, onde os intercessores deram depoimentos emocionados e leram com 
grande emoção as cartas recebidas do EIAI.   

8 DEZEMBRO 2020 : 60 ANOS DOS INTERCESSORES !  

Para nos contactar :   intercessao@ens.org.br   

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


