
 

SALVE MARIA! 

Queridos irmãos (as) Intercessores 

Deus os abençoe!  
Levantem a mão para o santuário e bendigam a Javé! Que de Sião Javé abençoe a você, 
ele que fez o céu e a terra. Salmo 134 (133) 
 
 
Neste trimestre nossa carta nos leva refletir sobre a dádiva do perdão, não mostrando 

como algo fácil, mas demonstrando que a verdadeira “comunhão familiar” só pode ser 

conservada e aperfeiçoada com grande espírito de sacrifício. Levando-nos por um caminho 

de amadurecimento do verdadeiro amor. Este perdão que eu ainda não consigo dizer ao 

outro, devo colocar nas mãos de Deus. Deus fará frutificar o perdão que colocamos de 

volta em suas mãos. 

Sabemos e agradecemos o quanto nossos intercessores, oferecem com carinho suas 

orações por nossos irmãos que estão feridos, machucados, por tantos problemas de 

saúde, do corpo e também da alma. Deus tem nos inserido neste mistério de dor de tantos 

irmãos, para nos dar a chance de aprender a amar mais e melhor. De exercitar em nós a 

compaixão, a bondade, a perseverança e abrir o nosso coração para a oração.  Uma 

oração sem esperar nada em troca, oração de oferecimento, deixando que sua vida se 

consuma, se entregue ao imenso amor de Deus. Não tenha receio querido intercessor de 

oferecer sua vida nas mãos do Senhor, por amor aos irmãos, Deus vai lhe inserir mais 

intimamente no mistério de amor que brota do seu coração e você descobrirá, que a vida 

que se consome também se realiza. Alegre-se, você é um presente de Deus para o 

mundo, sua oração é tesouro de valor incalculável.   

 Segue uma sugestão para auxiliá-los em sua oração 

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

Email: intercessao@ens.org.br  

Invocamos sobre todos, as bênçãos de Nossa Senhora.  

 Com carinho e oração,                                                                                                      

Maria Goretti e Moacir Vieira                                                                                             

Casal Intercessor Nacional 

ENS Super Região Brasil                                                                                             

VIGIAI E ORAI! 


