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Apoiada nesta ideia de que todo homem é chamado à intercessão,
a “Família dos Intercessores” convida hoje seus membros,
no seguimento a Padre Caﬀarel,
a se reconhecer dentro de um Movimento de Igreja,
para interceder pelo casamento cristão e a família.

Deus conta com a nossa oração de intercessão.

Pe. Caﬀarel diz frequentemente no decorrer de suas conferências:
“O cristão em oração atende ao apelo que Jesus faz entender no íntimo de sua alma, o
mesmo que Deus dirigia já aos justos da Antiga Lei: Meu ﬁlho, dá-me teu coração. Dá-me
teu coração, teus lábios, tua vida; eu quero, em ti e por ti, adorar o Pai, cantar seu louvor,
render-lhe graças por sua grande glória e seu invencível amor, continuar minha imensa
intercessão pela humanidade em perigo”.
(Cartas sobre a oração – 1961)

Quem somos nós hoje?
Com o passar dos anos, a família dos “Intercessores” desenvolveu-se. Evoluiu em função das novas
necessidades e espalhou-se no mundo inteiro, mantendo sua especiﬁcidade.
Pela intercessão de seus membros, ela assegura hoje uma corrente contínua de oração, tanto de dia
como de noite, oração à qual numerosos casais devem atribuir terem-se mantido ainda hoje unidos

no amor... sem falar de todas as outras graças recebidas.
Oração, jejum e oferecimento diário da própria vida são as três possibilidades propostas
ao intercessor.
Uma corrente de intercessão é assim criada, graças aos compromissos dos membros desta grande
família, cada qual tomando consciência, na fé, de sua responsabilidade pessoal.
Sem necessariamente conhecer-se, os intercessores sentem-se ligados uns aos outros pela Carta
Trimestral, acompanhada das intenções pessoais que lhes são conﬁadas.
Uma equipe internacional de animação está a serviço dos intercessores, assistida por um
conselheiro espiritual.

→ Intercessores en todo el mundo
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