
Círculo de Oração – Abril de 2019  

 

Prezados irmãos e irmãs da União de Famílias no Brasil. 

 

Ainda no tempo Quaresmal se preparando para Celebrarmos a Páscoa do Senhor, sua Paixão, Morte e 

Ressurreição, queremos nestas semanas que antecedem esse Tríduo intensificar nossas orações, nossos 

sacrifícios, suplicando ao bom Deus que tenhamos a graça da conversão. 

Todos sabemos o quanto é importante esse tempo reservado a nossa ascese espiritual.  

E em meio a tudo isso, já com os Encontros da Comunidade Oficial de todas as Regiões já realizados, a 

União cresce em estatura e graça. Novos Cursos surgirão, muitas frentes de trabalho, preparação ao nosso 

Centenário de Hoerde, enfim muita formação e muito trabalho. 

Inseridos na Sociedade, vivemos como todos os brasileiros, tempos difíceis, dificuldades econômicas, 

desemprego, além de tantas situações de enfermidades e desafios diversos que nossas famílias unionistas 

sofrem. 

Colocamos assim aos pés de nossa Mãe, todas as famílias da União, em particular as que mais estão 

sentindo todos esses efeitos e as que passam por dificuldades. Rezemos: 

Mãe de Deus, tenha o perfeito cuidado! 

 Por todos os desempregados, pelos que possuem negócios e sofrem os efeitos desta crise que se prolonga 

a muito tempo, rezemos: 

 Pelos nossos filhos e filhas, para que se realizem em suas profissões e estudos, rezemos: 

 Pelos que perderam entes queridos nesses tempos e pelos que estão enfermos ou que tem familiares 

passando pela enfermidade, rezemos: 

 Pelo fortalecimento vocacional de todos os membros de nossa Comunidade. Que todas as dificuldades 

sejam colocadas nas mãos de nossa Mãe para serem transformadas em ricas bênçãos e graças para suas 

famílias e todas as famílias da União, rezemos... 

 Pela Direção de nossa Comunidade – Casal Gines e Bernardete e das Direções das Regiões: Casais 

Sidônio e Claudia (SP), Wagner e Maria Clara (PR) e Thomé e Rosângela (RS), para que conduzam 

nossa Comunidade com sabedoria, rezemos: 

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

ingressem em nossas fileiras famílias dispostas e abertas a nossa Missão, rezemos: 

 Pelos novos casais Formadores e por todos os Formadores de nossa Comunidade, rezemos: 

 Pelos irmãos da Venezuela e de todos os países que sofrem fome, guerras, conflitos, causados pelos 

interesses escusos e egoístas, rezemos: 

 

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 


