
 

SALVE MARIA! 

Queridos irmãos (as) Intercessores 

 Esperamos encontrá-los na paz e na alegria do Senhor. 

O amor e o olhar caminham juntos. É preciso olhar para amar, mas é preciso também 
amar para olhar verdadeiramente: “Só vemos bem com o coração.” Henri Caffarel 
(100cartas sobre oração pg. 32). 

 Para olhar com amor precisamos da graça de Deus. E não podemos esquecer que esta 
Graça se manifesta através da: Gradualidade, da Personalização e do Esforço. 

Gradualidade: O Senhor que nos chama, Também nos toma a cada um, no ponto em que 
cada um se encontra. Deus vem ao nosso encontro. Ele não espera que nos tornemos 
Perfeitos para nos amar. Personalização: Cada pessoa é única, e única é sua maneira de 
se relacionar com Deus. Esforço: Não existe crescimento sem Esforço. Não existe 
conversão verdadeira, quando se fica apenas no desejo. E preciso que o nosso coração 
esteja sempre disponível, abeto ao espírito, ao “inesperado de Deus”.  Assim viveremos 
em plenitude a missão que Deus nos confiou.  

Neste trimestre nossa carta nos apresenta a Virgem Maria como modelo para nossa 
intercessão. Se Deus quis por ela vir ao mundo. Nós podemos seguramente por Maria ir a 
Deus. Como diz S.Luis Maria de Montfort: “Deus Pai ajuntou todas as águas e 

denominou-as mar; reuniu todas as suas graças e chamou-as Maria. Este grande 
Deus tem um tesouro, um deposito riquíssimo, onde encerrou tudo que há de belo, 
brilhante, raro e precioso, até seu próprio Filho; e este tesouro imenso é Maria, que os 
anjos chamam o tesouro do Senhor de cuja plenitude os homens se enriquecem.” 

 Pedimos a Virgem Maria que nos cubra com sua proteção e nos ensine a olhar com amor 
aqueles que encontramos nos caminhos da vida. Que o Senhor retribua em bênçãos para 
você e sua família, pelo oferecimento livre e espontâneo de suas vidas, de sua oração.  

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! 


