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Foi pela fé que desabaram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias.
(Hb 11,30)
Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis (Mt 22,21)
Não importa quantas muralhas tenhamos que derrubar, nem o quão formidáveis sejam
elas, a oração e o sacrifício nos permitirão permanecer unidos para destruir muros de
trevas e construir, com a Graça e o Poder de Deus, grandes fortalezas, alicerçadas na FÉ.

INTENÇÕES DO PRÓXIMO CERCO DE JERICÓ DO ANE
(de 26 de agosto a 2 de setembro de 2016
ou de 2 a 9 de setembro de 2016, em algumas comunidades)



Pela conversão do mundo e pelo triunfo dos Sagrados Corações de Jesus e Maria



Pelos bispos, presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, pedindo ao Senhor que
os fortaleça em sua vocação, que os ilumine, abençoe e reconforte com Seu Santo
Espírito.












Pelo Santo Padre, Papa Francisco, para que o Senhor lhe dê saúde, o ilumine e
fortaleça, a fim de que sempre conduza Sua Igreja pelo caminho da Verdade e da
Sã Doutrina

Pedimos em especial pelos consagrados que apoiam nosso Apostolado no mundo;
para que cada vez sejam mais, e o façam com sincera generosidade e verdadeiro
amor ao ANE.
Por nossos fundadores, Catalina e Padre Renzo, por sua saúde e suas intenções.

Por nosso Diretor Geral e as direções que o apoiam, a fim de que conduzam esta
Obra conforme a vontade de Deus, pelo caminho que Ele nos vem indicando.

Pelo próximo Encontro Internacional de nosso Apostolado, para que no espírito de
Conversão, Compromisso e Comunhão, possamos avançar todos no
conhecimento, na motivação e na entrega amorosa e desinteressada a esta Obra
do Senhor.
Pelo êxito na implementação de todos os programas e projetos para o ANE, a fim
de que nosso Apostolado possa se sustentar e crescer.

Por nossos Coordenadores Nacionais e seus Conselhos, pelos Responsáveis
Diocesanos, Encarregados de Comunidades e Conselhos Locais, nos diferentes
países em que estamos.
Pela saúde de Tatiana Rico Toro, para que, se for de Sua Santa Vontade, o Senhor
a restabeleça logo.
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Por nosso querido irmão Miguel Ríos, que muito em breve será ordenado Diácono.
Pedimos ao Senhor que lhe conceda todos os dons de que necessite, para o
exercício de seu novo Ministério.

Por todos os integrantes do ANE, e por todos os nossos benfeitores espirituais e
materiais.
Pelo Instituto Stella Maris; pedindo abundantes bênçãos para cada um de seus
integrantes, e para que o Senhor suscite novas e santas vocações.
Pelo Capítulo Geral desta Congregação, para que o Senhor derrame a abundância
de seu Espírito, e os documentos finais se conformem perfeitamente ao caminho
que Deus tem planejado para elas.
Pelo CRUZNE; pedindo a conversão e bênçãos para cada um de seus integrantes
e familiares.
Pelo incremento das vocações sacerdotais, religiosas e leigas em todo o mundo.

Pela paz mundial, e em especial pela pacificação no Oriente Médio, África e
Europa Oriental.
Pela unidade, conversão e santificação das famílias; especialmente aquelas que se
encontram com problemas.

Pela promoção da “Cultura da Vida”, frente a todas as ideologias e a legislação que
promovem a morte (promoção da ideologia de gênero nas escolas, iniciativas em
favor do aborto e/ou a eutanásia, legalização dos “casamentos” homossexuais e
seu suposto “direito” a adoção, da manipulação genética e as experiências com
embriões humanos, etc.)
Por todos os jovens e por sua conversão. Pelas crianças, para que cresçam sadias
espiritualmente.
Pelos cristãos que em tantos lugares sofrem perseguição.
Pelos que sofrem pelos desastres naturais e epidemias.

Pelos Migrantes, crianças e adultos, que em sua busca de uma melhor qualidade
de vida, sofrem desventuras e marginalização.

Pelas necessidades pessoais, familiares e comunitárias de todos os que
participemos neste “Cerco de Jericó”.
Pela queda do “cerco” que as ideologias anticristãs estão armando no mundo.

Pelos frutos de todo nosso trabalho apostólico, por todos os beneficiários de nosso
trabalho e por todos os que se encomendam a nossas orações.
Pelas almas de nossos falecidos.
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