
Círculo de Oração – Maio de 2019  

“Assim acontece também agora, quando negra escuridão cobre a terra e o mundo vai acelerando ao encontro 

do abismo, parecendo não haver mais saída. Poderosa e palpitante como nunca, ressoa hoje a palavra de 

onipotência, de sabedoria e de amor de Deus: Faça-se a luz! Faça-se Maria! Eis aí a tua Mãe! E então deve 

subir ao céu a nossa resposta: Ò Maria, nossa Mãe! ” 

 

Neste mês de maio, dedicado a Mãe de Deus, dentro do tempo Pascal, queremos nos unir em coro aos 

anjos e santos e viver esse tempo com alegria e entusiasmo, porque Cristo venceu a morte. Cristo 

ressuscitou, aleluia, aleluia! 

 

Nesse espirito queremos colocar as intenções de nossa Comunidade: 

 Por todas as Mães da União de Famílias, para que sejam transparentes da Mãe de Deus, rezemos: 

Ò Maria, nossa Mãe! 

 Por todas as nossas mães, falecidas e vivas, que nos deram a vida, que cuidaram de nós e hoje das 

quais cuidamos, na velhice, na viuvez, na enfermidade, mas na alegria de tê-las conosco, rezemos: 

 Por todas as mães desse nosso Brasil e pelo mundo, muitas esquecidas, sofridas, que cuidam dos netos 

porque os pais abandonaram, pelas mães que perderam seus filhos, prematuramente, de modo violento, 

ou acidentes, ou mesmo pela enfermidade, que a Mãe de Deus console seus corações, rezemos: 

 Para que o mundo reconheça que Maria é a Mãe de Deus e de todos os homens e assim assumam essa 

filialidade, para que alcancemos através dela o coração de Jesus, rezemos: 

 Para que Nossa Senhora, nossa Mãe, cuide de todos os povos em conflitos, especialmente dos países 

intolerantes com os cristãos, pelos mártires da vida moderna, especialmente pelos irmãos da 

Venezuela, rezemos: 

 Pela União de Famílias, pelos seus Cursos, pela Comunidade Oficial, para que sejamos exemplos 

dóceis e verdadeiras testemunhas de homens e mulheres renovados, pela intercessão de nossa Mãe 

querida, rezemos: 

 Pelos novos Cursos em formação, para que adentrem nossa Comunidade casais verdadeiramente 

vocacionados, dispostos e abertos a abraçar conosco a aspiração de se tornarem famílias santas do Pai, 

Tabor para o mundo, rezemos: 

 Para que sejamos impregnados pelo espirito de Hoerde, na festa de seu Centenário, rezemos: 

 Por todos os trabalhadores, em todas as profissões, principalmente os que sofrem as consequências de 

nossa situação econômica ruim e pelo desemprego, rezemos: 

Ò Maria, nossa Mãe! 

 

 

Jamais esqueçamos da palavra imperativa de São Paulo, o Patrono da União: 

Caritas Christi urget nos! 

“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” 

Direção da União 


