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INTENÇÃO GERAL: Senhor, deste-nos Maria como Mãe e modelo para as nossas famílias. Ajuda-nos
a fazer da nossa família um lugar onde reinem o amor, a paz e a alegria. Que cada um seja amável,
gentil, atencioso, paciente. Onde cada um não veja senão o bem nos outros. Que os esposos
permaneçam repletos de ternura um pelo outro. Que nos mantenhamos unidos, quer nas alegrias
quer nas tristezas, graças ao poder da oração. Que a oração esteja no coração da nossa família. Que
possamos ser profundamente contemplativos, intensamente eucarísticos, e vibrantes de alegria.
Com o Papa Francisco: «que as famílias em diﬁculdades recebam o apoio necessário e que as
crianças possam crescer num ambiente saudável e com serenidade.»

“Que eles rezem... por cada casal e, de modo especial, pelos que, em
particular, contam com eles”.
Pe. Henri Caﬀarel.

Meditação pai Marcovits

Sabemos que a vida acontece deste modo: há um tempo para as verdadeiras alegrias e um tempo
para provações que jamais gostaríamos de conhecer. Poderíamos lamentar-nos. Mas isso não seria
fecundo. O melhor é, se possível, olhar para o que as coisas se poderão tornar, procurar discernir se o
que estamos a viver constrói a vida, o amor.

O Padre Caﬀarel esclarece-nos. «Avidez, mentira, presunção, precipitação, tantos feitos que pouco ou
muito se encontram em todos os jovens amores. É apenas com o tempo, é apenas com a provação (e
a provação do tempo não é a menor), que o amor corrige, pouco a pouco, os seus defeitos de
juventude. Então, ﬁrme e conﬁrmado, entra numa nova fase. Os mestres espirituais ensinam-nos que
o homem em busca de Deus deve, antes de mais, puriﬁcar-se no decorrer de uma primeira fase do
itinerário espiritual, a que chamam “a via purgativa”. Somente depois entrará na “via iluminativa”
onde aênfase será dado, não mais sobre os defeitos a corrigir, mas sobre o progresso no amor. Eles
denominam esta transição de uma via para a outra como “segunda conversão”. Eis aqui uma lei geral
do amor, de todo o amor, e, logo, do amor conjugal)».
No decorrer da vida de um casal, o amor procura puriﬁcar-se para progressivamente mostrar todo o
seu vigor e toda a sua beleza. Há provavelmente passagens obrigatórias. A luz pode alternar com as
sombras até ao momento em que se instala uma certa estabilidade. As próprias provações podem
tornar-se fecundas pois, livres do seu peso, elas mostra-nos que o amor que há em nós é mais forte
do pensávamos: ele permanece.
As provações também nos dizem que é possível amar-se além de tudo. O padre Caﬀarel fala de
“segunda conversão”. Esta torna-se o grande alicerce da vida. O amor e a sua alegria desenvolvemse. Podem surgir ainda percalços… O essencial foi vivido e a esperança está lá: podemos atravessar a
provação serenamente.
O Senhor conduz-nos assim, através do nosso amor humano, até onde o Seu amor divino vem fazer a
sua morada.
Pe. Paul-Dominique Marcovits, o.p., Conselheiro Espiritual dos Intercessores
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A intercessão não é uma especialidade, um estado místico particular.
É a experiência de todo cristão que participa da oração do Senhor.

Oração de comunhão, pelo Espírito, com a vontade do Pai, que quer que todos sejam
salvos.
Oração atenta à salvação de todos, à cura de todas as feridas, tanto as mais escondidas e
secretas, como as mais visíveis, no sopro do Espírito Santo.
Oferecimento da nossa vida, com Cristo, em favor dos irmãos e das irmãs, os mais
próximos e os mais distantes.

Oração dos intercessores
Deus, nosso Pai, vós nos enviastes vosso Filho amado, para a salvação do mundo.

Sentado agora à vossa direita,
Ele não cessa de interceder por todos os seus irmãos humanos.
Movidos pelo Espírito Santo, queremos unir-nos à sua oração, para a salvação de todos.
Que sacerdotes e casais sejam ﬁéis a seus compromissos, a serviço da comunhão na
Igreja, irradiando o amor que colocastes em seu coração.
Que todos os vossos ﬁlhos, em todo o mundo, descubram a felicidade que nos dais 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 a
nós, que somos intercessores junto a vós, realizar nosso serviço de intercessão, por amor
a vós e a todas as pessoas.
Amém.
→ Download de oração.

[20]

URL de origem (modiﬁed on 08/04/2019 - 11:39):
https://equipes-notre-dame.com/pt-pt/comunicacao-e-ligacao/rezar-com-os-intercessores/descobrir-a-oracao-de-interc
essao
Ligações
[1] http://twitter.com/share?url=https://equipes-notre-dame.com/pt-pt/printpdf/225&text=Simple Share
Buttons&hashtags=simplesharebuttons
[2] http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://equipes-notre-dame.com/pt-pt/printpdf/225
[3] https://equipes-notre-dame.com/sites/default/ﬁles/166_-_abril_2019_pt.pdf
[4] https://equipes-notre-dame.com/sites/default/ﬁles/164_intercessores_-_outubro_2018_pt.pdf
[5] https://equipes-notre-dame.com/sites/default/ﬁles/carta_intercessores_163_julho_2018_pt.pdf
[6] https://equipes-notre-dame.com/sites/default/ﬁles/carta_intercessores_162_abril_2018.pdf
[7] https://equipes-notre-dame.com/sites/default/ﬁles/lettre_portugais_161_janvier_2018.pdf
[8] https://equipes-notre-dame.com/sites/default/ﬁles/carta_intercessores_160.pdf
[9] https://equipes-notre-dame.com/sites/default/ﬁles/carta_159_julho_2017.pdf
[10] https://equipes-notre-dame.com/sites/default/ﬁles/158_lettre_des_intercesseurs_abril2017_pt.pdf
[11] https://equipes-notre-dame.com/sites/default/ﬁles/carta_intercessores_157_janeiro_2017.pdf
[12] https://equipes-notre-dame.com/sites/default/ﬁles/carta_156_outubro_2016.pdf
[13] https://equipes-notre-dame.com/sites/default/ﬁles/carta_155_julho_2016_br.pdf
[14] https://equipes-notre-dame.com/sites/default/ﬁles/carta_154_abril_2016_pt_claudia.pdf
[15] https://equipes-notre-dame.com/sites/default/ﬁles/carta_153_janeiro_2016_trad_vieira.pdf
[16] https://equipes-notre-dame.com/sites/default/ﬁles/152_oct_2015_moacir_pt_bresil_0.pdf
[17] https://equipes-notre-dame.com/sites/default/ﬁles/151_juillet_2015_pt_croccoli_bresil_0.pdf
[18] https://equipes-notre-dame.com/sites/default/ﬁles/150_avril_2015_pt_0.pdf
[19] https://equipes-notre-dame.com/sites/default/ﬁles/152_oct_2015_moacir_pt_bresil.pdf
[20] https://equipes-notre-dame.com/sites/default/ﬁles/priere_pt.pdf

