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Deus nos chama, Deus nos chama sempre de todas as formas e em todos os 
momentos. Padre Marcovitz  nos lembra que Deus sempre espera nossa resposta para 
o seu chamado, Ele espera nossa oração pelo nossos irmãos.  

Padre Henri Caffarel, nos  em 1964 já nos dizia que o poder de intercessão dos 
cristãos quando estão unidos é de uma eficácia extraordinária, exortando a todos a mergulhar 
no oração, em especial quando se ora em comunidade.  

Na mensagem para a Quaresma de 2022 Papa Francisco nos pede para não 
cansarmos de rezar por que antes de tudo precisamos de Deus, não podemos achar que nos bastamos a 
nós mesmos.  

E é justamente esse impulso para a oração de intecessão que vemos nos tes-
temunhos dos intercessores da Zona América. Fiquemos sempre unidos a Deus, à sua 
vontade e bondade.  

Roguemos por todos aqueles que pedem as nossas orações.   
Unidos em oração 
 

Cristiane e Brito, EIAI - Casal Animador da Zona América 

Intercessão, a resposta a um chamado de Deus! 

Mensagem espiritual de P. Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
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O título dado a essas 
poucas linhas contém uma 
maravilha.   

Se o homem se volta para 
Deus para interceder, 

implorar ou dar graças, nada mais natural e é isso 
que fazemos em tempos felizes ou difíceis. Mas não 
é surpreendente que o próprio Deus faça um apelo 
aos nossos corações a vir se aproximar dele para 
interceder? Como se Deus estivesse esperando nossa 
intervenção para agir. Por que Deus dá tanta 
importância à nossa resposta? 

Porque Deus não quer fazer nada sem nós.  
Ele nos respeita. Ao nos dar existência e ser, Ele nos 
torna colaboradores e, muito mais, recriando-nos 
através da morte e ressurreição de Seu Filho, Ele nos 
faz Seus filhos. Deus não quer fazer nada sem nós. 
Ele constantemente nos pede para contar sobre 
nossos irmãos, nossas irmãs, nós mesmos.  Ele nos 
pede para interceder porque ele ama essa circulação 
de amor entre nós que é o eco da circulação do 
amor na Santíssima Trindade. 

Toda intercessão com Deus passa pela de 

seu amado Filho, o Grande Intercessor.  Como diz 
nossa oração: "Comovidos pelo Espírito, queremos nos unir 
à sua oração (a de Cristo) para a salvação de todos."  É a 
alegria do Pai ver seu único filho gerado no meio de 
todos os seus irmãos e irmãs se voltarem para Ele: 
todos nós entramos no grande amor do Filho pelo 
Pai e do Pai pelo Filho. Este grande mistério que 
expressamos fazendo o sinal da cruz. Com Cristo, 
somos a Igreja, suplicantes, felizes também por ser o 
lugar de moradia de Deus entre os homens. 

Padre Caffarel frequentemente dava esse 
conselho: "É necessário perguntar durante a oração de 
coisas específicas que lhe dizem respeito; mesmo com prazos, de 
coração para coração."  Palavras ousadas de fé, de uma 
criança confiando em seu Pai, de um filho que busca 
entrar na vontade de Deus. Intercessão é uma escola 
de compaixão, misericórdia, esperança, caridade, paz 
também!  Nestes tempos difíceis para muitos, através 
da intercessão da Virgem Maria, pedimos a Deus a 
graça da paz para tantos países atravessados pelo 
inferno da guerra.  

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
Conselherio Espiritual da  EIAI  
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Quando alguns casais se exercitam no auxílio mútuo e no amor fra-
terno, pouco a pouco o seu coração se engrandece. A gradualmente 
o seu amor conquista a casa o bairro, o país até alcançar as paragens 
mais longínquas. Onde se encontra o amor fraterno aí está Deus, canta a 
liturgia da Quinta Feira Santa. Quando dois ou mais estiverem reunidos em 
meu nome, promete Jesus, Eu estarei presente no meio deles. Presença de 
Cristo, e por isso presença da Igreja. Onde há cristãos que se amam, 
aí está a Igreja. O poder de intercessão dos cristãos quando estão 
unidos é de uma eficácia extraordinária. Se dois dentre vós se juntarem na 
terra para pedir alguma coisa, em verdade eles o conseguirão de meu Pai que está 
nos céus. Não há nada que dê mais glória a Deus do que cristãos uni-
dos. É a grande obra prima da graça divina. Deus coloca aí suas 
complacências, descobre nisso um reflexo da sua vida trinitária. Os 

céus cantam a glória de Deus, o amor fraterno canta o Amor eterno. Seja isto, pois, a vossa preocu-
pação: fazer da vossa equipe um trunfo da caridade 

Adaptado do Editorial da Carta Mensal da Super-Região Brasil (1965-5) ; disponível 
em https://www.ens.org.br/carta-mensal/196405/575 

Somos Alberto e Patrícia Leiva, do setor da Patagônia Argentina. 
Somos cristãos casados há 42 anos, e 34 anos nas Equipes de 
Nossa Senhora.  Pertencemos à equipe Comodoro 1.  Desde 
2012 nos juntamos aos Intercessores, após contato com eles na 
reunião em Brasília; e desde Guayaquil 2016, nos tornamos 
"espontaneamente" responsáveis pelos Intercessores da Região 
Argentina. Até descobrirmos outros quatro!!!! E assim começou a 

história dos intercessores atuais. "A resposta a um chamado de Deus": a presença de Deus em 
nossas vidas fluiu naturalmente em cada uma de nossas fases. Ele estava sempre presente, 
mesmo que não o notássemos. Cada momento de nossa vida pessoal e conjugal foi e está 
imerso na vontade do Pai.  Foi assim que reagimos a essa inspiração em Brasília, assumindo o 
compromisso de colocar tantas necessidades nas mãos do Senhor, oferecendo um dia de jejum, 
outro de oferenda e aquela oração que nos conecta diretamente com tantos gritos. E o 
WhatsApp apareceu, através do qual, dia após dia, chegam pedidos de diferentes lugares. E a 
coordenação organizou um WhatsApp para a Super Região e outro para a Região. Mas éramos 
apenas seis intercessores na Argentina. E a pandemia, o Zoom e muitos voluntários 
apareceram, e foi assim que em pouco tempo nos tornamos quarenta e quatro intercessores, 
dos quais três morreram no ano passado. Ser intercessores é para nós uma graça, uma maneira 
de manter viva a chama da fé, uma maneira de estar permanentemente conectado com o 
Senhor, com nossa Mãe, e ser pontes de tantas necessidades e expressões de gratidão. Não 
vamos negar que às vezes nos sentimos desanimados diante de tanta dor, tantas doenças, tantos 
apelos, mas depois vem a Paz de saber que colocamos tudo em SUAS mãos, que sabemos que 
são "as melhores mãos". "Interceder é mais do que implorar pela causa de seus irmãos, é abrir o 
caminho através de si mesmo para o amor todo-poderoso de Deus que está ansioso para 
estabelecer seu reino." Henri Caffarel 

Alberto e Patrícia Leiva, Super Região Hispano América Sul 

Intenções de 
oração do Papa 

Francisco: 
 

ABRIL 

Pelo pessoal de 

saúde 
Rezemos para que o 

compromisso do 

pessoal de saúde na 
assistência às pesso-

as doentes e aos ido-
sos, sobretudo nos 

países pobres, seja 

apoiado pelos go-
vernos e pelas co-

munidades locais. 

 
MAIO 

Pela fé dos jovens 
Rezemos para que 

os jovens, chamados 

a uma vida em ple-
nitude, descubram 

em Maria o estilo da 

escuta, a profundi-
dade do discerni-

mento, a coragem 
da fé e a dedicação 

ao serviço. 

 
JUNHO 

Pelas famílias 

Rezemos pelas famí-
lias cristãs de todo o 

mundo, para que 
com gestos concre-

tos vivam a gratui-

dade do amor e a 
santidade na vida 

quotidiana. 

Testemunhos dos Intercessores da Zona América 
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Ser um intercessor é ter a opor-
tunidade de ter momento de 
maior intimidade com Deus, 
podemos interceder pelo outro 
e ser agraciado por um mo-
mento de parada, de escuta e 
acima de tudo de entrega. Re-
zar pelo outro é se colocar nas 
mãos de Deus, entregar, confi-
ar e aceitar, é ter a certeza de 
que estamos em comunhão 

com Deus através da necessidade do irmão, não conhe-
cemos por quem rezamos mas esses irmãos são tão pró-
ximos de nós que lutamos, vibramos e nos colocamos no 
lugar deles, com suas dores, angústias e sofrimentos.  

Ser intercessor é exercitar o silêncio, a escuta, a espera e 
acima de tudo a confiança.   A nossa oração muitas vezes 
não é respondida na mesma medida que pedimos, mas 
com certeza é da maneira que é necessária. Ser um inter-
cessor é saber que no mundo estamos juntos orando em 
comunhão pelo bem comum. A dor do irmão é a nossa 
dor. A nossa intercessão é forte quando no mundo todos 
estamos unidos.  É um compromisso que assumimos 
mensalmente, mas que podemos ampliar em outros mo-
mentos. É se dedicar a interagir com o sagrado na inten-
ção do outro, é buscar na oração a resposta para tantas 
questões e acima de tudo se fortalecer para a caminhada 
dentro e fora das Equipes, é dar o testemunho que a 
nossa oração em comunhão é forte, verdadeira e eficaz.  

Ser intercessor é ter no coração o amor de Deus trans-
bordando em união com a comunidade, é ser presença 
mesmo ausente, é dedicar uma hora do seu tempo a vida, 
ao sofrimento, as angústias de tantos que nos procuram, 
que nos pedem para interceder junto a Deus por seus 
pedidos. E na nossa caminhada devemos sempre nos 
colocar nas mãos de Deus para Ele nos ajudar a sermos 
fortes e perseverantes.  

Stela e Márcio Bourbon; Super
-Região Brasil 

 

Nossa experiência de oração 
intercessória começou durante os 
primeiros anos de pertencimento 
às Equipes de Nossa Senhora. 
Isso foi há cerca de quatorze 
anos atrás, quando estávamos 

apenas aprendendo como devemos orar como cônjuges 
para se aproximarem de Deus e também para crescer 
em nossa espiritualidade conjugal.  Este foi um dos 
primeiros presentes que recebemos das Equipes, para 
ter esse espaço de oração como cônjuges que não 
tivemos nos primeiros vinte anos de nosso casamento. 
No início era difícil adquirir a disciplina, faltou a graça 
da oração, e em muitas ocasiões, passamos dias sem 
oração.  

Em nossas reuniões de equipe, os casais 
compartilharam tanto dificuldades quanto progressos 
na oração conjugal. Pouco a pouco, Deus nos deu o 
dom da oração, e descobrimos que ela havia se tornado 
uma parte importante de nossas vidas. We começou a 
ter um gole mais íntimo com Deus e uns com os 
outros. Foram capazes de reconhecer todas as graças 
que Deus tinha derramado em nosso casamento. 
Houve um tempo em que começamos a orar pelos 
casais da nossa equipe e por suas necessidades. Minha 
esposa começou a fazer listas de intenções da nossa 
equipe e de pessoas da  nossa comunidade paroquial 
que pediam oração. Foi lindo poder confirmar que 
Deus respondeu às nossas preces. Sua fé cresceu e foi 
fortalecida experimentando a passagem e a presença de 
Deus não só em nossas vidas, mas também na vida de 
nossos irmãos e irmãs na Fé. Ao longo dos anos 
crescemos na compreensão do amor fraterno que deve 
nos unir a todos os seres humanos, aqueles que 
conhecemos e também aqueles que não conhecemos. 
O chamado para rezar pelos outros é alto e claro. Deus 
nos convida a abrir nossos corações e deixar o conforto 
de nossos títulos para poder olhar para tantos de 
nossos irmãos que precisam de nossas orações. 

Há alguns meses, recebemos um convite do casal 
responsável no Canadá, Debbie e James, para assumir 
os Amigos do Padre Caffarel e o grupo de 
Intercessores. Nossa resposta foi afirmativa desde o 
primeiro momento.  More do que uma 
responsabilidade, é uma bênção e uma oportunidade de 
responder a este chamado de Deus.  Rezamos para que 
as orações, através da intercessão do Padre Caffarel, 
sejam ouvidas e que a Igreja proclame em um futuro 
próximo sua santidade. 

Victor e Luz Maria Salazar, Região Canadá 
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Jesus ensinou que é necessário orar sempre, sem desfalecer (Lc 18, 1). Precisamos de rezar, porque 

necessitamos de Deus. A ilusão de nos bastar a nós mesmos é perigosa. Se a pandemia nos 

fez sentir de perto a nossa fragilidade pessoal e social, permita-nos esta Quaresma experimen-

tar o conforto da fé em Deus, sem a qual não poderemos subsistir (cf. Is 7, 9). No meio das 

tempestades da história, encontramo-nos todos no mesmo barco, pelo que ninguém se salva 

sozinho;mas sobretudo ninguém se salva sem Deus, porque só o mistério pascal de Jesus Cristo nos dá a vitó-

ria sobre as vagas tenebrosas da morte. A fé não nos preserva das tribulações da vida, mas permite atravessá-las 

unidos a Deus em Cristo, com a grande esperança que não desilude e cujo penhor é o amor que Deus derra-

mou nos nossos corações por meio do Espírito Santo (cf. Rm 5, 1-5). 

Adaptado da Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2022, disponível em https://www.vatican.va/

content/francesco/pt/messages/lent/documents/20211111-messaggio-quaresima2022.html 

Vigiai e  Orai 

INTENÇOES GERAIS: 

Pelas vítimas das guerras 
em todo o mundo, 

Virgem Maria, rogai por 
nós 

· Pelos que passam 
fome, Virgem Maria, 
rogai por nós 

· Por todos os efeitos da 
pandemia mundial, 
Virgem Maria, rogai 
por nós 

· Pela perseverança dos 
Intercessores em todo 
o mundo, Virgem 
Maria, rogai por nós 

· P e l a s  v o c a ç õ e s 
sacerdotais e religiosas, 
Virgem Maria, rogai 
por nós. 
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Hoje estamos cientes de que Deus nos deu o dom 
da Fé. Lembramos que aprendemos muito jovem a 
orar, sempre com a companhia e orientação de 
nossas mães, avós, alguém próximo de nós que nos 
ensinou a falar com o bom Deus, a agradecer e 
confiar com muito carinho e amor. E assim 
começou a caminhada em nossa vida espiritual 
como pessoas orando. Praticando oração de 
petição e louvor, ocasionalmente oração 

intercessora para a família ou amigos. Nas ENS encontramos presente a oração da 
intercessão como um apostolado. 

Pouco a pouco temos que conhecer, praticar e orar mais, com a consciência de 
que a intercessão é um compromisso com Deus. Viver e aceitar o chamado 
recebido para orar por tantas pessoas que precisam dela e pedir com confiança:  O 
intercessor reza por pessoas que muitas vezes não conhece. Inicialmente sentimos 
o peso e a angústia das pessoas que nos pediram oração e ficamos sobrecarregados 
com sua tristeza ou desespero e descobrimos que tudo o que foi recebido deve ser 
dado com confiança a Deus. É confiar, por exemplo, que as intenções recebidas 
para a saúde, Deus dará paz de espírito ao paciente, iluminará os médicos para 
encontrar o melhor tratamento, dar paz e força aos seus familiares.  E o resultado 
de todo esse processo é viver com fé e tranquilidade. Hoje os Intercessores da RS 
Colômbia vivem com intensidade e alegria a oração da intercessão, cumprindo o 
compromisso com Deus e com as pessoas que precisam de oração. Todos os dias 
o chamado é feito para pessoas de Fé que estão dispostas a se tornar intercessores, 
para viver o processo de cura para suas vidas sentindo a alegria de seu 
compromisso com a Oração pelos outros. "Sempre estar 'vigilante' e disposto a 
responder ao chamado feito há mais de 60 anos pelo Padre Caffarel. "Uma vez 
que a intercessão é a resposta a um chamado de Deus! 

Amparo e Ricardo Uribe, Super Região Colombia 

Testemunhos dos Intercessores da Zona 

Para nos contactar :   intercessao@ens.org.br   

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


