
Intenções do Círculo de Oração da União de Famílias – Outubro de 2017 

Um privilégio a todos nós celebrarmos neste mês de outubro os 300 anos do encontro da Imagem de Nossa 

Senhora Aparecida.  

“Dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida. Dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa 

Senhora, Aparecida”! 

 Pelas Missões, pela nossa Igreja e pelo Papa Francisco, (a Igreja dedica este mês às Missões. O 

tema escolhido pelas Pontifícias Obras Missionárias (POM) para a Campanha Missionária de 2017 é: 

“A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída”. Que possamos estar sempre em saída, indo 

ao encontro das famílias que necessitam ser auxiliadas, neste momento em que ela é abertamente 

atacada em suas raízes, rezemos: 

- Mãe Aparecida, cuida deste nosso Brasil.  

 Pelos 300 anos de nossa Padroeira do Brasil e pelos 103 anos da Aliança de Amor, para que 

nossa Mãe empunhe seu Cetro neste Brasil Tabor e reine como nossa Rainha, rezemos: 

 Pelo povo brasileiro sofrido, maltratado, sem nenhuma liderança e proteção do Estado, que 

constantemente é envolvido em corrupção, sem precedentes, agravado com a situação do 

crescimento de todo tipo de violência e desmandos, rezemos: 

 Pelos Capítulos das Regiões do Rio Grande do Sul e Paraná, que acontecerá no dia 29 de 

outubro, respectivamente em Santa Maria e Londrina. Que todos os casais capitulares sejam 

inspirados pelo Espírito Santo, para que todos os assuntos tratados sejam encaminhados com muita 

sabedoria. Para que possamos eleger os Dirigentes que este tempo exige e consequentemente 

consigam cumprir as necessidades atuais da União no Brasil, rezemos:  

 Pelos nossos Dirigentes Territoriais da União no Brasil – Gines e Bernardete –  e pelos casais 

Sidônio e Claudia (SP) – (reeleitos na Região até outubro de 2021), Laercio e Maria Helena 

(PR) e Jorge e Ivonete (RS), que são os nossos Dirigentes de Região, para que jamais lhes faltem a 

paz e a inspiração na condução de nossa Comunidade, rezemos: 

 Pelos irmãos enfermos da nossa União, pelo Padre Ottomar, bem como todos os nossos amigos e 

familiares que se encontram adoecidos, pedindo que nossa Mãe cuide de cada um deles, rezemos: 

 Por todas as Vocações que tanto precisamos, de novas famílias para novos Cursos da União, para a 

nossa Comunidade e em todos os ramos do nosso Movimento, pedindo especialmente pelas vocações 

sacerdotais e religiosas schoenstattianas, rezemos:  

 Pelos Casais Formadores de nossa Comunidade, para que perseverem sempre na instrução e 

acompanhamento das famílias em formação, no modelo de nossa MTA, rezemos: 

 Por todas as famílias de nossa comunidade que perderam seus entes queridos recentemente, 

especialmente pela perda da Liriane, filha do Júlio, da Liria e irmã do Juliano. Que nossa Mãe, 

abrigue todos em seu coração materno, rezemos: 

 

Jamais se esqueçam: “Um servo de Maria jamais perecerá”   

“Rainha da União de Famílias do Brasil, torna-nos Famílias Santas do Pai, Tabor para o mundo” 
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