
 

SALVE MARIA! 

Queridos irmãos (as) Intercessores 

 Esperamos encontrá-los na paz e na alegria do Senhor! 
 
Antes de tudo dou graças a Deus por causa de vocês... e Ele é testemunha de que sem 
cessar me lembro de vocês nas minhas orações...” Rom. 1, 8-10 
 
 Neste trimestre damos continuidade a nossa reflexão sobre o rosário, agora com os 

mistérios Gloriosos. Peçamos a Maria que nos ajude a contemplar estes mistérios com fé, 

esperança e amor. Meditaremos sobre a beleza da oração Regina Caeli, ou seja: Rainha 

do Céu, que é rezada pela Igreja no tempo pascal.  

Confiemos a Maria a nossa oração, com a certeza de que não seremos desiludidos, pois 

Ela sempre solicita com cada um de nós, se dirige a seu filho, oferecendo a oração 

balbuciante de um, a boa vontade tateante do outro. Se consideramos um verdadeiro 

espetáculo o amanhecer, o raiar do sol, para Maria é um verdadeiro espetáculo que 

comove e rejubila o seu coração maternal ver um dos seus filhos ensaiarem a falar ao 

Senhor e a escutá-lo. Ela intercede por nós e por todos aqueles que são confiados as 

nossas orações. Por aquele que sofre ou que é assediado pelas tentações; por aquele que 

se recusa a Deus e pelos que se encontram as portas da morte. Ela reza como as mães 

costumam fazê-lo. Diria que ela carrega seus filhos até Deus e os oferece como fez um dia 

carregando em seus braços o pequenino que era filho do altíssimo. E do mesmo modo que 

se protege uma frágil chamazinha do vento, com as mãos em concha, Maria com sua 

oração de Mãe protege a oração de seus filhos para chegar a Deus.   

 Segue também uma sugestão para auxiliá-los em sua oração, e continuemos a rezar sem 

cessar pela Beatificação do Pe. Caffarel.  

Dúvidas, partilhas, pedidos de orações, inscrições, entre em contato conosco, nós os 
aguardamos com imenso amor.  

Email: intercessao@ens.org.br ou pelo endereço abaixo.  

Invocamos sobre todos, as bênçãos de Nossa Senhora.  

 Com carinho e oração,                                                                                                      

Maria Goretti e Moacir Vieira                                                                                             

Casal Responsável Intercessores 

ENS Super Região Brasil                                                                                            

Endereço: Rua Miguel Nápoli, 971, Rio Maina, Criciúma, SC; CEP 88817500                                                                                                                     

(48) 34387381 

VIGIAI E ORAI! 


