Círculo de Oração – Agosto de 2020
“Necessitamos de uma organização que se aposse de nosso interior e abra horizontes amplos ao impulso
juvenil de auto atividade e auto desenvolvimento. Uma ideia que ultrapassa os tempos, tornou-se o alicerce
desta nova fundação. Como instrumentos nas mãos da Mãe e Rainha Celestial, queremos mobilizar todas as
nossas forças para a renovação religioso —moral do mundo”.
20 de Agosto de 1919 em Hoerde.
Queridos irmãos e irmãs,
Agosto, um mês mais que especial, pois marca uma data de muita importância para todo o nosso
Movimento Apostólico de Schoenstatt: Completamos 101 anos do Congresso de Hoerde, que originou a
União Apostólica. Também é o mês em que a Igreja se une em oração pelas vocações sacerdotais,
religiosas e leigas.
Pai Santo, sabemos que “a messe é grande e os operários são poucos” (Mt 9, 37). Por isso, obedientes à
ordem de Jesus, te rogamos, unidos ao nosso Pai e Fundador e a nossa Mãe, Rainha e Vencedora Três
vezes Admirável de Schoenstatt, que suscites muitas e boas vocações sacerdotais e religiosas
schoenstatianas, em especial para nossa Comunidade da União de Famílias.
Rezemos: “Realiza-se em nós o Espírito de Hoerde”
As demais intenções para o mês, são as seguintes.
Pelos 101 anos do Congresso de Hoerde, por todos os unionistas do mundo inteiro que, com muita
coragem, dão seguimento ao que iniciaram os primeiros congregados, rezemos:
Pelo fim da Pandemia COVID 19, pelos enfermos, pelos que perderam seus entes queridos e por todos os
que morreram, rezemos:
Pelas famílias que estão passando por dificuldades, seja espiritualmente, seja materialmente,
especialmente aquelas que passam atualmente por grandes provações, rezemos:
Por toda a nossa Direção da União de Famílias no Brasil, pelas Direções das Regiões, pelos Casais
Formadores, pelos casais Dirigentes de Curso, para que sejam abrigados no coração de nossa boa Mãe e
tenham sabedoria na condução de nossa Comunidade, rezemos:
Por todas as novas vocações schoenstatianas, em todos os ramos, especialmente para que tenhamos novos
Padres, novas Irmãs e novas famílias em nossas fileiras, rezemos:
“ Os congregados fizeram seu, nesta hora, o plano do Padre Espiritual (Padre Kentenich), e ousaram
algo de grande, numa Aliança de Amor: “Estamos dispostos a entregar-te tudo, mas como o pedido:
desce Tu e aceita-nos em teu serviço, para a renovação do mundo em Cristo.” (Congresso Hoerde –
1919).
“Rainha da União de Famílias do Brasil, torna-nos Famílias Santas do Pai, Tabor para o mundo”
“Ser da União é a melhor coisa do mundo”
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