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Caros Intercessores 

Estamos felizes em vos apresentar a nova Carta dos Intercessores. 
Escrita a cada três meses por um dos casais da Equipa Internacional de 
Animação dos Intercessores (EIAI), esta carta continuará a ser uma 
ligação entre todos os intercessores presentes nos cinco continentes.  

Os Intercessores responderam ao apelo do Padre Caffarel (1960)! A 
sua missão é, através da sua oração, através do seu compromisso, ter 
muito presente o tema central desta carta: o casamento cristão. 

Esperamos, com todo o coração, que este boletim trimestral vos ajude 
e apoie no vosso compromisso como Intercessores. Que todos os 
intercessores do mundo se sintam unidos em Cristo através desta 
corrente de oração viva! Possamos nós, cada um, e em conjunto, 
unirmo-nos à oração de Cristo para a glória de Deus e para a salvação 
do mundo. Que esta oração de intercessão eleve e aumente a nossa 
vida interior. 
 

Aude e Olivier de la Motte, EIAI  

Responsáveis da Zona Centro-Europa 

 

Bilhete espiritual do Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p 

 

Boulevard de Saint-
Germain, Paris, Maio de 
2014. Fazia bom tempo. 
Passava por lá. Eis que vejo 
à minha frente um casal de 
amigos muito queridos, 
conhecidos de longa data. 
Recentemente tinham 
celebrado os seus trinta 

anos de casamento. De mãos dadas avançavam com 
alegria, como nos primeiros dias de amor. Vejo e digo 
para mim mesmo, maravilhado:” sigam …”. Por 
respeito, não ousei abordá-los.  
O casamento cristão é isto. Deus vem habitar o 
coração de um e do outro para que o amor humano 
possa florescer e mostrar toda a maravilha do amor de 
Deus. 
O Padre Henri Caffarel, o apóstolo do matrimónio, 
escreveu: “O Amor cristão é verdadeiramente 
humano, mas é ao mesmo tempo sobrenatural; a 
Caridade, que é o Amor que vem do coração de Deus, 
trabalha a partir do interior como seiva poderosa e faz 
surgir frutos de Santidade” (Henri Caffarel, L´Anneau 
d´Or, nºs 2-3-4, Paris, éd. Du Feu Nouveau, p. 9). 
A graça do sacramento do matrimónio é poderosa e 
não se esvai rapidamente! Ela trabalha o amor humano 

para o purificar gradualmente. O amor humano tem 
necessidade, para viver, de se libertar de muitas coisas 
que o vão fazendo esmorecer, porque todos nós 
somos muito pobres! 

Voltados para nós próprios, falta de confiança, bloqueio 
diante daquilo que não compreendemos... Tudo isso, 
sabemos bem, são dificuldades comuns a todos. O amor 
procura o seu caminho e a graça de Deus ajuda-o. Ou 
para melhor dizer as coisas: o amor de Deus purifica o 
amor humano e guia-o para o seu verdadeiro fim: a 
santidade do amor. 

A fidelidade – passar, atravessar os anos – 
transfigura o amor humano. O Senhor Jesus que 
acompanha os casais, que convive com eles, que os 
entranha na sua própria transfiguração. Como não 
admirar estas visões alimentadas pela fidelidade do amor? 
As tempestades ou os abalos podem agitar o seu amor, 
mas o «alicerce» do seu amor sempre estará lá. O Padre 
Caffarel escreveu ainda “este vibrante fervor (de amor) nem 
sempre é igual a si mesmo; pode conhecer horas de declínio sem que, 
com isso, o amor seja minado. Por isso existe uma vontade fervorosa 
que consiste, na sua essência, em amor. Melodia muito pura que não 
exige necessariamente o acompanhamento de uma sensibilidade 
fervorosa embora esta última lhe traga o suporte e um útil meio de 
expressão”  

 

              Carta trimestral dos intercessores 
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Esse é o desejo de Deus: Que os casais cristãos testemunhem com o seu amor o 
amor de Deus. A sua fecundidade vem daí. Fecundidade que dá, à Igreja e à 
humanidade, crianças que crescerão, humana a espiritualmente, para o serviço dos 
outros. Fecundidade que também vai irradiar o amor de Deus, o amor habitado pelo 
amor de Deus … fazendo assim o bem aos outros. 
“Deus criou o ser humano à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Ele criou o homem e a 
mulher” (Génesis 1, 27). Aqui está a grandeza do matrimónio. Como não dar graças a 
Deus? Além de toda a prova, além de toda a felicidade, Ele conduz-nos para a 
santidade, para a alegria do Seu amor. 
 

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p 
Conselheiro Espiritual dos Intercessores 

 

 

Homilia do Papa Francisco: o matrimónio, um 

bom caminho. Domingo 14 de Setembro 2014 

 

O amor de Jesus, que abençoou e consagrou a união dos esposos, é capaz de 

manter o seu amor e de o renovar quando humanamente se perde, rompe, 

esgota.  

O amor de Cristo pode restituir aos esposos a alegria de caminharem juntos. 

Pois o matrimónio é isto mesmo: o caminho conjunto de um homem e de 

uma mulher, no qual o homem tem o dever de ajudar a esposa a ser mais 

mulher, e a mulher tem o dever de ajudar o marido a ser mais homem.  

Este é o dever que tendes entre vós: «Amo-te e por isso faço-te mais mulher» 

- «Amo-te e por isso faço-te mais homem». É a reciprocidade das diferenças.  

Não é um caminho suave, sem conflitos, não! Não seria humano.  

É uma viagem laboriosa, por vezes difícil, chegando mesmo a ser conflituosa, 

mas isto é a vida! E, no meio desta teologia que a Palavra de Deus nos 

oferece sobre o povo em caminho, mas também sobre as famílias em 

caminho, sobre os esposos em caminho, um pequeno conselho.  

É normal que os esposos litiguem: é normal. Acontece sempre. Mas dou-vos 

um conselho: nunca deixeis terminar o dia sem fazer a paz. Nunca. É 

suficiente um pequeno gesto.  

E assim continua-se a caminhar. O matrimónio é símbolo da vida, da vida 

real, não é uma «ficção»!  

É sacramento do amor de Cristo e da Igreja, um amor que tem na Cruz a sua 

confirmação e garantia.  

Desejo, a todos vós, um caminho lindo, um caminho fecundo. Que o amor 

cresça! 

Desejo-vos a felicidade. Existirão as cruzes… existirão, mas o Senhor sempre 

estará lá para nos ajudar a seguir em frente.  

 

Que o Senhor vos abençoe! 

 

 

 

Na nossa oração 

de Intercessão 

rezamos para que 

os casais vivam o 

seu amor na 

santidade. Que 

cada um de nós 

seja um caminho de 

santidade para o 

seu marido, para a 

sua mulher, tal 

como as Equipas 

de Nossa Senhora 

nos convidam a ser.  

A Igreja pede que 

os cristãos rezem de 

todo o coração para 

que o casamento 

continue sendo uma 

fonte de luz e 

esperança para o 

mundo; que as 

famílias sejam 

lugares de perdão e 

misericórdia, de 

amabilidade e 

paciência; casais 

que resplandecem, 

acolhem, acalmam 

o sofrimento ... 
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O mistério do Amor - Padre Caffarel 

A importância e a dignidade do amor aparecem bem claras quando se considera 

o seu lugar na criação. Ele é o último dos trabalhos divinos, depois do qual 

Deus descansou. E se admitirmos que os seis «dias» da criação representam 

imensos períodos, a novidade e o preço do amor adquirem aos nossos olhos 

um valor ainda maior. (...) 

Por fim o homem foi criado e o seu jovem deslumbramento era mais brilhante 

do que a luz do sol nascente. Tudo nessa imensa criação é para ele, e ele próprio 

é para Deus. No entanto, o trabalho divino ainda não está concluído! Deus diz 

“não é bom que o homem esteja só “e a todos os seus dons adiciona o maior: 

na noite do último dia, no meio de uma natureza respeitável e atenta, Deus 

criou a mulher e uniu-a ao homem. E o seu amor deslumbrante de pureza soa 

como uma nova canção, desconhecida da terra. (…) 

No entanto, a união do homem e da mulher não é o final do último trabalho 

divino. Ao instituir o matrimónio, Deus pensa no casamento de Cristo e da 

Igreja. (...) 

A origem do Amor Cristão não é no coração do homem. Ele está em 

Deus. Para os esposos que querem amar, que se querem amar cada vez 

mais, não há senão um bom conselho: procurem Deus! 

 
O Anel de Ouro – Número especial Julho 1945: O mistério do Amor 

 

PAPA FRANCISCO ÁS EQUIPAS DE NOSSA 

SENHORA: o que viveis … deveis testemunhar! Julho 

10 setembro 2015. 

Aquilo que viveis no casal e na família — acompanhado pelo carisma próprio 

do vosso movimento — esta alegria profunda e insubstituível que o Senhor vos 

faz experimentar na intimidade doméstica entre as alegrias e as dores, na 

felicidade da presença do vosso cônjuge, no crescimento das vossas crianças, na 

fecundidade humana e espiritual que Ele vos concede, tudo isto deve ser testemunhado, anunciado, 

comunicado fora para que outros, por sua vez, sigam este caminho. (…) 

Esta missão que vos está confiada é muito importante porque a imagem da família — como Deus a quer, 

composta por um homem e uma mulher em vista do bem dos cônjuges e também da geração e da educação 

dos filhos — é deformada mediante poderosos projectos contrários, apoiados por colonizações ideológicas. 

Sem dúvida, já sois missionários mediante a irradiação da vossa vida de família em relação aos vossos âmbitos 

de amizade e de relações, e também para além disso. 

Com efeito, uma família feliz, equilibrada, habitada pela presença de Deus fala por si mesma do amor de 

Deus por todos os homens  

Mas convido-vos também a comprometer-vos, se for possível, de modo cada vez mais concreto e com 

criatividade sempre renovada, nas actividades que podem ser organizadas para acolher, formar e acompanhar 

na fé particularmente os jovens casais, antes e depois do matrimónio. 

“A origem do 

Amor 

Cristão não 

é no 

coração do 

homem. Ele 

está em 

Deus. Para 

os esposos 

que querem 

amar, que se 

querem 

amar cada 

vez mais, 

não há 

senão um 

bom 

conselho: 

procurem 

Deus!” 
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Notícias dos Intercessores da zona centro-europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intercessores  

Para nos contactar 

 

EIAIFatima2018@gmail.com 

 

Podem encontrar-nos em :  

 

intercesseursmobile.org 

 

www.equipes-notre-dame.com : 

      communication-et-liaison/ 

comunicação-e-ligação 

      prier-les-intercesseurs /oração 

dos Intercessores  
 

 

VELAI  E  ORAI 

oração dos intercessores  

 

Deus, nosso Pai,  

 

Tu enviaste o Teu filho muito amado para salvar o mundo, sentado, de 

agora em diante, à Tua direita, onde não cessa de interceder pelos seus 

irmãos humanos. Conduzidos pelo Espírito, queremos unir-nos à Sua 

oração para salvação de todos. Que padres e casais sejam fiéis aos seus 

compromissos ao serviço da comunhão na Igreja, irradiando o amor que 

colocaste no seu coração. 

Que todos os Vossos filhos, em todo o mundo, descubram a felicidade 

que nos dás e vivam com respeito e dignidade, na alegria e na paz. 

Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora e de todos os Santos, 

concedei-nos, enquanto intercessores junto de Ti, a graça de cumprir o 

nosso serviço, por amor a Ti e por amor aos homens.  

intençao geral: Senhor, dá aos casais a graça de serem fiéis ao compromisso com o 

sacramento do matrimónio. Que a oração de intercessão os fortaleça e os una a ti 

Senhor. Que eles sejam fervorosos e Te apresentem todas as súplicas a eles confiadas 

com confiança, para que tua paz e tua alegria reine nos corações, nos casais, nas 

famílias e no mundo. 

Notícias da região do Líbano  
 

Há q uatro anos foi-
nos pedido que nos ocupássemos dos 
Intercessores no Líbano. Quando 
acedemos a este serviço contactamos as 
equipas da nossa região para lhes 
propor que fizessem parte desta cadeia 
de oração. Recebemos 25 respostas das 
quais 20 mantem o seu compromisso. 
Enviamos-lhes regularmente a carta dos 
intercessores que nos é enviada por vós. 
Por outro lado, transmitimos-lhes as 
intenções locais de oração assim que as 
recebermos. 
 
Dolly et Chaouki KHOURY, casal 
correspondente para a  la Régião do 
Libano. 
 

Notícias da Região Germanófila 
 
Encontramos o novo casal responsável 
das ENS da nossa região. Não temos 
Intercessores “inscritos”. Criamos um 
serviço de « whatsapp » onde 
publicamos um texto e uma intensão de 
oração por mês. Com um pouco de 
paciência iremos progredir e crescer. 

 
Lioba e Andreas ENNEMOSER, 
Casal Correspondente para a Região 
Germanófila  
Apelo da Região França-
Luxemburgo-Suíça  
Os Intercessores procuram um casal 
correspondente para esta região! 
Agradecemos as vossas orações por 
esta intenção.  

 

Deus, que é a origem da 

família e que a elegeu como 

lugar de amor e de vida, 

concede a todas as famílias da 

terra se assemelhem àquela 

que deste ao Vosso Filho. 
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Nota Final: Bem Hajam  

 

Queridos Amigos Intercessores 

 

Neste início de ano saudamo-vos com muita amizade pedindo a Nosso Senhor 
Jesus Cristo que a todos abençoe com um Novo Ano repleto de PAZ, SAÚDE, 
PROSPERIDADE e com muito AMOR em família e junto dos que convosco 

convivem. Que a oração de intercessão seja cada vez mais um incentivo para a nossa santificação e união ao 
Pai do Céu.  

O novo aspecto gráfico da Carta dos Intercessores enviada de França e que na sua tradução tentamos 
reproduzir o mais fielmente possível, é já reflexo do novo fôlego prometido pela Equipa Internacional dos 
Intercessores criada no Encontro Internacional em Fátima. Esperamos que gostem desta nova apresentação. 
O conteúdo continua a transmitir-nos a riqueza espiritual a que estamos habituados. 

Será também esta a última carta que vos enviamos como responsáveis nacionais da nossa Família de 
Intercessores. Porque, tal como na metodologia das ENS, é reconhecida a importância da rotatividade dos 
casais para a dinâmica das funções, pedimos a nossa substituição para uma tarefa que realizámos ao longo de 
vários anos. O Espírito Santo iluminou-nos ao propormos o casal da Madeira, Sónia e Vitor Martins. A sua 
imediata aceitação e caridosa disponibilidade garantem-nos que os Intercessores continuarão a fazer crescer a 
nossa Família em Portugal, ou não fosse a Intercessão um caminho seguro para a nossa união ao Senhor. Para 
eles a nossa oração e que Nossa Senhora os ampare e acompanhe com a sua Maternal Bênção. 

Para os casais que nos acompanharam na tradução das cartas (Odete/António Cadete e Ana/Joaquim Correia 
Botelho), para o secretariado das ENS (Srª D. Isabel Vilhena) e para os Responsáveis Nacionais das ENS, o 
nosso muito obrigado em nome dos Intercessores.  

E a todos vós queridos Intercessores que connosco têm feito esta caminhada de Intercessão junto do Pai do 
Céu pedindo-Lhe através da oração por tantos irmãos a passar por momentos de angústia, sofrimento e 
aflição, queremos do fundo do coração agradecer a vossa disponibilidade e incentivo com que sempre nos 
acarinharam. Por nós e por aqueles que a nós recorreram, agradecemos e bem hajam por toda a vossa 
amizade e amor cristão. 

 

Abraço em Cristo 

Rita e Joaquim 


