
 

SALVE MARIA! 

Queridos irmãos (as) Intercessores 

 Acompanhem-nos as palavras do Apóstolo: « Quem pratica a misericórdia, faça-o com 
alegria » (Rm. 12 8). 

  Esperamos encontra-los na paz e na alegria do Senhor e cheios de misericórdia. 
Queremos manifestar nossa alegria por cada um de vocês, irmãos (as) intercessores (as). 
A cada nova adesão que recebemos rezamos agradecidos a Deus, porque o Senhor 
conquistou mais um coração. Pedimos a Deus que lhes de a graça da perseverança, do 
amor sem impor condições. Que o Senhor possa retribuir em bênçãos para você e sua 
família, pelo oferecimento livre e espontâneo de suas vidas, de sua oração.  

Misericórdia: é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê com 
olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. É com este olhar de misericórdia 
que somos convidados a viver a nossa missão como intercessores. Embora muitas vezes 
sentimos o quão pequeno somos diante das dificuldades da vida, das dores nossas e de 
nossos irmãos, somos convidados a oferecer de nossa pobreza e unir a nossa pobre 
intercessão a infinita misericórdia de Jesus Cristo. (....) Então, a tua luz surgirá como a 
aurora, suas feridas não tardarão a cicatrizar-se. A justiça que praticar irá à sua frente, e a 
glória do Senhor virá acompanhando você. Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá, 
pedirás auxílio e te dirá: “Aqui estou!” (Is 58,8-11). E verás querido irmão (ã) que o Senhor 
faz maravilhas.  

Sejamos perseverantes, escreva-nos, envie nos sua mensagem, entre em contato 
conosco, vamos partilhar esta missão que o Senhor nos confiou.  E que a nossa doce 
intercessora a Virgem Maria, nos mantenha sob a sua proteção. 

Tenhamos um olhar de misericórdia para com nossos irmãos, pois é assim que Deus 

olha por cada um de nós: Com profunda misericórdia. 

O teu gesto de ternura pode mudar o curso de uma vida.... 

Com carinho e oração,                                                                                                      

Maria Goretti e Moacir Vieira 

Casal Responsável Intercessores 
Super Região Brasil 
Equipes de Nossa Senhora                                                                                                     
(48) 34387381/ 96357172/ intercessão@ens.org.br 

VIGIAI E ORAI! 


