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Intercessores - Fátima 2018 
 

«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». 

Caríssimos amigos. Estamos muito felizes e emocionados de ter a graça de hoje 
nos dirigirmos a todos vós em Fátima, neste lugar onde a Virgem Maria veio ao 
encontro de Lúcia, Francisco e Jacinta. E estas crianças, escolhidas por Maria, 
fizeram-se intercessoras para, até hoje, transmitirem a sua mensagem ao 
mundo: Não tenham medo! Rezem muito! Ofereçam, aceitem, suportem…pela 
conversão dos pecadores. O coração de Maria está inteiramente virado para a 
Trindade.  

A nossa oração de intercessão inicia-se nesse movimento trinitário, esse 
dinamismo misterioso e poderoso que une o Pai, o Filho e o Espírito. Por Cristo, 
o único mediador, o Intercessor, Ele que é o caminho, a verdade e a vida, somos 
chamados a viver na presença de Deus, seu Pai. Deus não cessa de vir até nós 
para nos revelar esta união com Ele. Nós voltamo-nos então para Ele chorando 
para que faça subir as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas dúvidas, as 
nossas esperanças, os nossos medos e, também, as nossas ações de graça. 
Somos todos intercessores, apresentando ao Pai, pelo Filho e em comunhão com 
o Espírito, as intenções que nos são confiadas, num impulso filial de confiança e 
de abandono à sua misericórdia. E acreditamos que Deus escuta as nossas 
orações e se inclina sobre nós, qualquer que seja o nosso pedido e a nossa 
situação. 

É com esta confiança no Pai misericordioso que, em 1960, o Padre Caffarel, 
consciente dos perigos que ameaçam a família e o casal cristão no mundo, lança 
um apelo urgente para que haja «vigilantes» que se levantem e rezem. A sua 
preocupação é que o Movimento das Equipas de Nossa Senhora, à época em 
plena expansão, consiga resistir! Que o crescimento «não se faça à custa da 
robustez» como ele diz. Está convicto de que as Equipas necessitam de um 
«suplemento de oração», para que as fundações do Movimento sejam sólidas. A 
sua profunda união a Cristo leva-o a pedir com grande insistência aos equipistas 
que enraízem o seu casal e a sua vida na oração. Nascia assim um movimento de 
«vigilantes», posteriormente os «Intercessores», dentro das Equipas de Nossa 
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Senhora. Ele escreve então: «Rezem pelo Movimento, para que leve a termo 
generosa e rigorosamente a missão que lhe é confiada pela Igreja de Cristo». Os 
vigilantes, e depois os intercessores, são, para as ENS, como a «quilha do navio»: 
a oração é fonte de equilíbrio. 

O Padre Caffarel pede então que – e cito – que os «voluntários se empenhem em 
fazer uma hora de oração noturna uma vez por mês, marido e esposa juntos na 
medida do possível». É este o pedido que faz. São as suas palavras. E os 
intercessores hoje em dia, com humildade, convicção e confiança, esforçam-se 
por responder a este pedido. 

Nestes 58 anos os intercessores evoluíram, mantendo, no entanto, o princípio 
de um compromisso e de uma cadeia contínua de intercessão. Cada um toma 
consciência, da sua responsabilidade pessoal. Os intercessores estão convictos 
da importância dessa oração para, humildemente mas com confiança, apoiarem 
os casais cristãos. Rezam em especial pelos equipistas, que se comprometeram 
a viver com verdade a vocação e a missão que lhes incumbem: o matrimônio em 
Cristo. 

Os Intercessores propõem hoje em dia três formas possíveis de 
comprometimento: 

• uma hora de oração mensal, em data fixa, se possível durante a noite; 

• um dia de jejum por mês, igualmente em data fixa; 

• a oferta da sua vida quotidiana, das suas provações, das suas alegrias, das 
suas tristezas, da sua doença… quando não é possível assumir qualquer 
outro compromisso. 

O Movimento dos Intercessores é um caminho de santidade: não uma procura 
da perfeição, mas sim um caminho, com desvios, quedas, provações, esperanças. 
Pedimos a ajuda do Senhor para permanecermos fiéis ao nosso compromisso de 
intercessores, confiantes no Nosso Pai do Céu. Desempenhar o nosso serviço por 
Amor a Ele e aos outros é a nossa única ambição. 

Aude: Esta oração de intercessão faz de nós crianças, como as crianças de 
Fátima, envolvidas pelos braços do Pai. Entregamos-lhe os nossos pedidos. E 
acreditamos, verdadeiramente, que o Pai os acolhe. E é tudo. O resto não nos 
incumbe. Mas se acreditamos, com força, nesse acolhimento do Pai, não 
podemos ficar sem fazer nada! 

Este compromisso com a oração de intercessão mergulha-nos na graça do nosso 
sacramento do matrimônio. Levei muito tempo a iniciar-me nesta oração 
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noturna e continua a ser um combate. Mas, de cada vez que consigo sair da cama 
às 2h da madrugada para ir, com o Olivier, colocar as orações que nos foram 
confiadas sobre o coração de Jesus, dou graças por essa hora tão especial do 
mês, que nos une, a mim e ao Olivier, num mesmo impulso de confiança e de 
abandono para com o Senhor. Isto pode parecer pouco, apenas uma hora 
durante a noite uma vez por mês, mas sentimos que este encontro traz 
abundantes frutos para a unidade do nosso casal. Este pequeno encontro em 
cada mês ajuda-nos, de facto, a viver cada dia a partir desse «espírito de 
intercessão»: abre os nossos corações para sermos mais compassivos, mais 
atentos aos desafios do mundo de hoje e da Igreja. 

Olivier: No que me diz respeito, eu aderi aos intercessores há quase 24 anos. 
Gostava de rezar à noite durante os retiros e dizia para mim mesmo que poderia 
tentar fazê-lo com maior frequência do que uma ou duas vezes por ano. Por 
ocasião de um encontro com intercessores, Jean-Michel Vuillermoz propôs-me 
que assumisse esse compromisso e considerei que a proposta era atrativa. Não 
sabia se seria capaz… Ele respondeu-me que apenas o tempo o poderia dizer, 
que não era fácil para ninguém. 

Havia um tesouro escondido por trás deste compromisso. Uma maravilha de que 
eu não suspeitava. Toda a minha vida de oração foi transformada por este ritmo 
de encontros mensais, que, de facto, estruturam todos os outros momentos. 
Muito rapidamente compreendi que este encontro precisava de ser suportado 
por uma oração diária, durante a qual apresento também as intenções do mês e 
todas as outras que nos são confiadas. Este é um combate e um percurso com 
muitas quedas. Mas eu ofereço-as, encontro um outro momento quando não 
consegui rezar na data escolhida, por vezes o meu compromisso está ainda mais 
presente quando há falhas… e eis que recomeço! E que alegria quando a Aude 
se juntou a mim à noite! 

Os Intercessores formam uma cadeia de oração que está presente no mundo 
inteiro: há hoje cerca de 4.000 intercessores repartidos por 30 países, nos cinco 
continentes. Acolhem as intenções de oração que lhes são confiadas pelos 
equipistas através do correio ou por mail e levam-nas ao Pai, uma vez por mês, 
numa oração à noite, durante o dia, no jejum ou na oferta das suas vidas. Sabem 
que se seguem a outros orantes e que haverá outros que continuarão a cadeia 
depois deles. 

Sentimo-nos associados à grande oração da Igreja, com os monges, as religiosas, 
que rezam dia e noite em cadeia. Sentimo-nos também cheios de compaixão por 
todos os que sofrem em todo o mundo nos hospitais, nas prisões, nos campos, 
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unidos aos sem-abrigo, aos refugiados, ou aos que estão nas suas casas mas em 
desespero… todas essas pessoas que não dormem e que sofrem. 

Para organizar estas ligações e assegurar o funcionamento dos Intercessores, foi 
criada uma Equipa Internacional. É formada por 3 casais, que têm o apoio de um 
conselheiro espiritual, o Padre Paul-Dominique Marcovits, e cuja ligação às 
Equipas de Nossa Senhora é feita pelo casal cuja missão são os Intercessores 
(este ano trabalhamos com Georges e Mahassen Khoury, a quem agradecemos 
do fundo do coração o acompanhamento, a presença e a fé profunda). 

Cada Região e Super-Região das ENS atribuiu a um casal a missão de manter a 
correspondência com os Intercessores: estes 18 casais, de que alguns estão hoje 
aqui, são e continuarão a ser apoiados pelos Responsáveis das SR das ENS, que 
se empenharão em ajudá-los a recolher, nomeadamente por ocasião dos 
encontros, as intenções de oração apresentadas pelos equipistas. 

Por certo terão compreendido que a primeira missão dos Intercessores é a de 
acolher as intenções de oração que lhes são confiadas, em especial as dos 
equipistas. 

Estas são colocadas por ocasião dos encontros das equipas, enviadas aos 
secretariados organizados para esse efeito ou transmitidas pela internet. Temos 
uma aplicação na internet e sites dedicados. Depois, há equipas que as 
redistribuem aos intercessores, que, por sua vez, as assumem na sua oração e 
no seu coração. E nós acreditamos, verdadeiramente, que o Pai do Céu as acolhe. 
O resto não nos pertence. 

Uma «Carta dos Intercessores» distribuída trimestralmente a cada um, em 7 
línguas, permite fazer a ligação dos intercessores em todo o mundo. Permite 
alargar a nossa oração às grandes intenções da Igreja, em união com o Papa 
Francisco. 

«Interceder é verdadeiramente deixar Deus realizar em nós, e conosco, o seu 
desejo de salvar todos os homens. O cuidar da salvação dos outros é uma das 
mais graves responsabilidades que ele jamais confiou aos homens». Padre Henri 
Caffarel 

A intercessão não é uma questão de palavras, mas sim de um coração a coração, 
de verdadeira compaixão e de oferenda. Nós vamos ao Pai apresentar os nossos 
pedidos com humildade, com um coração confiante e cheio de amor pelo nosso 
próximo. O que conta não é a nossa vontade, mas sim a de Deus para cada um 
de nós, no mistério da comunhão dos santos. 
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Digamos em conjunto a 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.» 


