
CARTA DE APRESENTAÇÃO
 
A paz!
Venho por meio desta, informar sobre o Movimento  de Mães que Oram pelos Filhos, que surgiu na
Arquidiocese de Vitória no Espírito Santo e foi reconhecido pelo nosso Arcebispo Dom Luiz Mancilha Vilela.
O primeiro Grupo de Mães que Oram pelos Filhos, nasceu na Paróquia São Camilo de Léllis, em Mata da
Praia, Vitória (ES). Ainda pequeno, o grupo era formado por cerca de vinte jovens mães, vindas de famílias
católicas, sem experiência oracional, mas com uma imensa vontade de interceder pelos seus filhos. O
despertar para Jesus era o que movia para que saíssem de suas casas e se reuníssem na Santa Igreja e,
assim, interceder e orar, mesmo sem ainda compreenderem a vocação espiritual de uma mãe, no interior de
cada coração já existia uma sede de Deus. Era o início de uma linda caminhada de Fé! 
A semente foi plantada, e os frutos colhidos abundantemente. Eis que surgem muitos Grupos de Mães
espalhados por todo o Brasil e até mesmo no exterior, rompendo barreiras geográficas. 
Era o propósito de Deus indo além das nossas expectativas! 
O primeiro grupo de mães se formou em dezembro de 2011, e passou a ser reconhecido em 2014 pela
Arquidiocese de Vitória (ES) como “Movimento Mães que Oram pelos Filhos”, tendo com orientador
espiritual o Pe. Anderson Gomes, como padroeira Nossa Senhora de La Salette e Copadroeira Santa
Mônica. 
Aprendemos a vivenciar as alegrias e dores de cada dia, ofertando-as a Jesus, consagrando a Ele a nossa
vida e de toda a nossa família. São partilhas, testemunhos, reflexões, o servir ao próximo, a vida em
comunidade! 
E como tem sido especial testemunhar e compartilhar tantas graças recebidas! É Deus colocando tudo no
lugar e na hora certa!
E assim seguimos com o nosso Exército, na simplicidade, edificando nossa Igreja doméstica e comunitária,
vivenciando toda a força e poder da oração de uma mãe, tendo como direção a Palavra do Senhor!
Que Nossa Senhora siga intercedendo por nós e que Deus continue nos sustentando e aumentando ainda
mais a nossa Fé!
Eu, Angela Abdo sou coordenadora geral e fundadora do Movimento Mães que Oram pelos Filhos.
Após alguns encontros televisionados pela Canção Nova e o lançamento do livro  "Tudo pode ser mudado pela
força da oração" pela editora Canção Nova e Planeta, o Movimento espalhou pelo Brasil e internacionalmente,
com grupos em 03 continentes (América, Ásia e Europa).
Para fazer parte de nossas ações pedimos sempre a autorização do Arcebispo, Bispo e Pároco.
Entretanto, para garantir o Tripé do Movimento, Unidade com a igreja, Obediência ao Pároco e Humildade
na forma de realizar os grupos, é necessário um padre que acompanhe a região quando o movimento se
espalha em mais paróquias.
Pedimos a sua bênção e autorização sobre atitudes. Por isso, venho solicitar a Vossa Excelência que nos
ajude nesta caminhada de evangelização, rumo ao nosso Carisma que  é a Restauração das Famílias  pelo
Poder da Oração de Intercessão.
Reconhecido e oficializado pela CNBB em 01 de dezembro de 2019 ,o Movimento cresceu muito a nível
Nacional e Internacional, estamos organizando, grupos, coordenações, definindo Orientador Espiritual para
adptar o estatuto com as autorizações necessárias.

Atencisamente
Angela Abdo Campos Ferreira
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