
 

SALVE MARIA! 

Queridos irmãos (as) Intercessores 

Fiquei sabendo da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor de vocês para com todos os 

cristãos. Por isso, não cesso de dar graças a respeito de vocês, quando os menciono em minhas 

orações. Ef. 1, 15-16 

É com profundo sentimento de gratidão que nos dirigimos a vocês e agradecemos a Deus, pois 

vosso testemunho e oração tem sido semente de novos intercessores e muitas bênçãos se 

derramam sobre os que se confiam as vossas orações e que estão aflitos e fragilizados pelas 

dores da vida. Olhar o irmão com amor é olhar com os olhos de Deus, como nos diz o Pe. Caffarel: 

Há uma coisa ainda mais admirável, quando esse olhar de amor é o de um cristão, que pela luz de 

Cristo compreende (...) com que amor somos amados por Deus. Tenho certeza de que Deus 

desejaria que cada ser encontrasse este olhar ao menos um dia na vida (Presença de Deus, 

p.32-33). 

Vimos também lhes fazer um pedido, que nos auxiliem na divulgação desta obra que o Espírito 

Santo inspirou ao Pe. Caffarel: a família dos intercessores. Hoje no Brasil somos 1740 

intercessores, mas podemos ser muito mais. Imagine que uma pessoa que reza é qual uma luz 

acesa no mundo, então se em cada família, em cada equipe tivermos alguém rezando, formaremos 

uma cadeia continua de oração, uma candeia de luz mantida e acesa com a luz de Deus que brilha 

através daqueles que se oferecem pelos irmãos. E com a força que nos dá a fé, iluminaremos o 

mundo. E nós sabemos a diferença que faz a oração em nossas vidas, o quanto nos consola e 

encoraja quando sabemos que alguém reza por nós, e o quanto sem ela a nossa vida perde o rumo. 

Vamos dar a nossa humanidade este presente de amor: Rezarmos uns pelos outros, com amor 

cristão, invocar e implorar sobre todos, as luzes das bênçãos de Deus. Neste trimestre refletiremos 

sobre a vocação a que cada um é chamado, lembrando que ser intercessor é uma vocação a qual 

Deus também nos chama.  

Segue uma sugestão para sua oração já em preparação para o natal. 

 Dúvidas, informações, estamos a sua disposição, entre em contato conosco, aguardamos com 

carinho seu contato.  

Invocamos sobre todos e suas famílias as benção de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, 

Padroeira do Brasil.  

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 

VIGIAI E ORAI! 


