
 

SALVE MARIA! 

Queridos irmãos (as) Intercessores 

 Esperamos encontrá-los na paz e na alegria do Senhor! 
 
Orar em Cristo é, portanto, necessariamente reunir-me nele à imensa multidão de todos os 
meus irmãos: os da terra, os do céu. Assim sendo, quer eu queira quer não, oro com essa 
multidão. E essa multidão, reunida em Cristo, tem um nome: Igreja. (Pe. Caffarel) 
 
 Neste trimestre continuaremos nossa reflexão sobre o rosário, agora com os mistérios 

dolorosos. Por causa de nós Jesus sentiu todos os sofrimentos. O Senhor derramou 

lágrimas por todos nós. A agonia, a flagelação, a coroação de espinhos, o caminho da cruz 

e da morte de Jesus, acompanharam o Senhor até ao dom total de si mesmo para a nossa 

salvação... Assim os nossos olhos voltados para a dor do Senhor devem ser como os de 

Maria: os olhos da fé: Jesus dá a si mesmo por amor de nós. Nós também podemos 

nos doar através dEle. Assim quando me puser a rezar, situar-me ei no meio da grande 

assembléia de meus irmãos,unirei a minha voz a todos os que rezam, na terra e no céu. 

Não me contentarei de rezar com eles, rezarei por eles. Pedirei para eles os bens de que 

Deus os quer cumular. Ousarei crer que pela minha oração, por mais pobre que ela seja, 

Deus transmitirá a um de meus irmãos o bem que necessita. E orarei em nome deles, não 

por obrigação, mas porque me faz feliz.  

A cada trimestre estaremos também encaminhando, uma sugestão para auxiliá-los em sua 
oração, e os exortamos a continuarmos a rezar sem cessar pela Beatificação do Pe 
Caffarel, pedindo a Deus que apresse o dia em que seja proclamada a sua santidade. Que 
nossas orações possam como um farol iluminar o caminho que há de nos levar ao milagre, 
que a igreja necessita para sua beatificação.  

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 Rainha do céu e da terra.  

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

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/ 996357172  

VIGIAI E ORAI! 


