DEUS PROCURA INTERCESSORES
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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.

É o próprio Cristo que, depois de Abraão, de Moisés e dos profetas, nos
chama a interceder, a pedir ao Pai pelo mundo e que nos promete: “Tudo
o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá”.
Confiante nesta promessa, a Igreja sempre incitou os seus membros à
oração de intercessão. Homens e mulheres consagram-lhe a sua vida,
chamamentos são lançados em épocas de perturbação: guerras, fomes,
epidemias…, e renovadas sempre que novas necessidades aparecem.
Foi neste espírito que, muito preocupado pelas dificuldades cada vez
maiores que o matrimónio cristão ia encontrando nas nossas sociedades
contemporâneas, o Padre Caffarel lançava um apelo em 1960 a
voluntários que se empenhassem a interceder especialmente pelo
matrimónio e a família cristã.
Assim nascia a nossa família de intercessores.
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SOMOS TODOS INTERCESSORES
Deus não deixou o homem só face aos mistérios
da sua existência. Deu-lhe a sua Palavra, o
Verbo de Vida incarnada em Jesus; e a Igreja
instituída por Cristo, animada pelo Espírito,
presta-lhe testemunho.
Mais ainda, há um diálogo permanente entre
Deus e o homem: a intercessão está aí, muito
próxima, simples como o caminho dos filhos para o Pai.
E se a intercessão fosse o caminho pelo qual Deus escolhera salvar os
homens da morte e do pecado? E se a oração de intercessão fosse a
verdadeira oração que o Espírito põe no coração do homem para o fazer
participar no seu plano de salvação? E se a intercessão fosse a vocação
de todo o cristão, e mesmo de todo o homem, em Cristo?
O compromisso de ser intercessor
Mais do que nunca, o matrimónio, enquanto promessa de dois seres
diante de Deus, tem que ser promovido. Mais do que nunca, os jovens
que nele se comprometem, os lares que o vivem ou todos os que hesitam,
que duvidam ou encontram dificuldades precisam de ser apoiados.
Com o desejo de levar diante do Senhor esta grande intenção, os
intercessores respondem, oferecendo uma hora de oração mensal ou um
dia de jejum ou as suas provações e dificuldades da vida de cada dia.
Que ela se manifeste sob a forma de compromisso para um encontro de
oração ou de jejum ou pelo custo da oferta da vida quotidiana, a
intercessão é vivida como um dom que toma um lugar sempre maior no
diálogo do intercessor com Deus.
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COMO ABORDAR A INTERCESSÃO?
Que ela se manifeste sob a
forma de compromisso para um
encontro de oração ou de jejum
ou pelo custo da oferta da vida
quotidiana, a intercessão é vivida
como um dom que toma um lugar
sempre maior no diálogo do
intercessor com Deus.

O que é o Antigo Testamento senão uma cadeia ininterrupta de
intercessão que começa com Abraão?
E o Evangelho, senão o testemunho da intercessão de Jesus, dando a
sua vida pela salvação do mundo?
E Maria, a Mãe da intercessão?
E a Igreja?
Ousemos ir ao encontro de todas as grandes figuras da intercessão!
“Tendo acreditado em Deus, caminhando na sua presença e em aliança com Ele, o
patriarca está pronto a acolher na sua tenda o Hóspede misterioso: é a admirável
hospitalidade de Mambré, prelúdio à Anunciação do verdadeiro Filho da promessa.
Desde logo, depois de Deus lhe ter confiado o seu desígnio, o coração de Abraão
está unido à compaixão do seu Senhor pelos homens e ousa interceder por eles
com uma confiança audaciosa.”
(Catecismo da Igreja católica, nº 2571)

Abraão, o pai dos crentes, o primeiro a quem Deus ensinou a
intercessão, não é para nós o maior orante? Abraão diz: “Tenho a
ousadia de falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza.” Humilde, ele
sabe de que “pó nós somos”, como diz o salmo, mas o conhecimento do
pó que somos deixa-lhe a ousadia de falar diante de Deus.

4

O Pai chama-nos também a nós à intercessão:

“O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, porque nós só sabemos
pedir para rezar como deve ser, mas o próprio Espírito intercede por
nós com “gemidos” inefáveis, e Aquele que conhece os corações sabe
qual é o desejo do Espírito e que a sua intercessão pelos santos
corresponde aos desejos de Deus” (Rm, 8,26-27).
Deixar Deus agir em nós!
Na oração de intercessão, juntamo-nos à grande oração de Cristo e é o
espírito de Cristo que vem realizar em nós a sua obra. Interceder é
verdadeiramente deixar o Espírito realizar em nós e connosco o seu
desejo de salvar todos os homens. A preocupação da salvação dos
outros é uma das maiores responsabilidades que Ele jamais confiou aos
homens…

« Que rezem: …por cada casal e
muito especialmente por aqueles
que, particularmente, com eles
contam. »
Padre Henri Caffarel

Os intercessores formam todos juntos uma grande família. Embora
dispersos pelos quatro cantos do mundo, presentes nos cinco
continentes, sentem esta grande força de “viver em comunhão uns com
os outros”, trazendo em si a mesma grande intenção na oração. Mesmo
se não se conhecem na maior parte dos casos, as ligações espirituais
tecidas entre eles são muito profundas.
“Ajudemo-nos uns aos outros na oração!”
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QUEM SOMOS NOS, HOJE?
A família dos “intercessores” desenvolveu-se com os anos. Evoluiu em
função de novas necessidades, guardando a sua especificidade. Pela
intercessão dos seus membros, ela assegura hoje uma cadeia contínua
de oração, de dia como de noite, oração à qual muitos lares devem o
facto de estarem, presentemente unidos no amor… sem falar de todas
as outras graças obtidas.
Oração, jejum e oferta diária da sua vida são as três possibilidades
propostas ao intercessor:
 compromisso de uma hora de oração mensal, uma data fixa e se
possível de noite,
 compromisso de um dia de jejum por mês, igualmente em data
fixa,
 oferta da sua vida diária, das suas provações, das suas alegrias
ou da sua oração; isto para aqueles que não podem assegurar um
compromisso regular.
São então três maneiras sensivelmente diferentes de viver a
intercessão, sempre no mesmo espírito, à imagem de Cristo e em
resposta ao seu chamamento, como uma vocação.
Uma contínua cadeia de intercessão é assim criada, graças ao
empenhamento dos membros desta grande família; cada um tomando
consciência na fé da sua responsabilidade pessoal.
Sem se conhecerem necessariamente, os intercessores sentem-se
ligados uns aos outros pela Carta trimestral, acompanhando as
intercessões pessoais que lhes são confiadas. Encontram-se igualmente
em retiros específicos, ao longo dos quais o ensinamento é orientado
sobre a oração de intercessão.
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AS INTENÇÕES DE ORAÇÃO, DONDE VÊM?
Um secretariado integrado no das Equipas de Nossa Senhora, recebe
numerosas intenções. Vêm dos próprios intercessores, de membros das
Equipas de Nossa Senhora ou de pessoas que simplesmente ouviram
falar do movimento. Logo que são recebidas estas intenções são
depositadas numa cesta, ao pé do tabernáculo do oratório das Equipas
de Nossa Senhora.
São especialmente oferecidas durante as missas. Em cada trimestre
são recopiadas, agrupadas duas a duas e enviadas com “A Carta aos
Intercessores”.
Cada intenção é assim confiada durante um trimestre aos
intercessores. O anonimato mais rigoroso é preservado, assim não é
possível transmitir a mensagem àqueles por quem se intercede: a única
resposta é a oração.
 Pode-se solicitar uma intenção de oração.
Vocês gostariam de pedir oração por pessoas de vosso conhecimento,
vocês passam por dificuldades no casamento ou na família... vocês
desejam um apoio espiritual. Anotem sua intenção:
www.equipes-notre-dame.com
http://www.equipes-notre-dame.com/pt-pt/content/pode-se-solicitar-uma-intencao-de-oracao

Ela será transmitida a um intercessor que a assumirá em sua oração.
Pela intercessão
cada um pode cooperar
na salvação que o Senhor
oferece a todos os homens.
Também tu deixa-te ser interpelado,
“Fala Senhor, o teu servo escuta” (1 Samuel 3,10 50)

7

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.
“DEUS CRIOU-NOS SEM NÓS, ELE NÃO QUIS SALVAR-NOS SEM NÓS.”
Santo Agostinhom

Equipas de Nossa Senhora
http://www.equipes-notre-dame.com/pt-pt/comunicacao-e-ligacao/rezar-intercessores
www.equipes-notre-dame.com
intercesseurs@wanadoo.fr
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