
Círculo de Oração – Maio de 2020 

“Cristo Ressuscitado, te pedimos, te suplicamos: faz cessar essa tempestade, faz cessar essa 

Pandemia, tu que vencestes a morte” 

Rainha da Saúde, Clarifica-te nessa tempestade dos tempos. Tu és nossa Rainha! Empunha o 

Cetro Mãe, mostra-te Vencedora! 

Continuamos a viver em nosso País a Pandemia COVID 19 e tudo isso tem trazido muitas alterações 

em nossa sociedade, muitos temores, preocupações com o futuro de diversas maneiras. Soma-se a isso a 

grave crise política no Brasil, deixando tantas incertezas ao povo brasileiro. Por isso, mais do que nunca 

devemos intensificar as nossas orações e pedir ardentemente que o bom Deus tenha misericórdia do 

Brasil e do mundo. 

Como refrigério a tudo isso, adentramos o mês de Maio, onde viveremos um mês dedicado a nossa 

Mãe Santíssima e em pleno tempo Pascal, que renova todas as coisas. Uma excelente oportunidade de lhe 

presentear muitas flores em forma de Capitas de Graças e de muitos e muitos Rosários. 

A nossa Igreja doméstica resplandece como farol em meio a esses tempos sombrios, especialmente 

pelos nossos Santuários Lares, onde a Mãe de Deus se estabeleceu em nosso meio. Que privilegio e 

responsabilidade termos em nossos lares essa riqueza. Que experiência tem sido a partilha das vivencias, das 

orações e das celebrações eucarísticas virtuais. Quantos testemunhos a União de Famílias tem 

colecionado, tem vivido, dia após dia, noite após noite. Não permitam que o tempo faça que entremos em 

uma rotina e acabemos fazendo mecanicamente tudo isso.  

Por outro lado, a volta à normalidade já é uma realidade em alguns lugares, em algumas regiões, pois 

o perigo da Pandemia parece controlado. Rezemos para que tudo possa se restabelecer e rapidamente 

possamos voltar a frequentar as nossas Paróquias, receber os Sacramentos, os Santuários Filiais e aos 

nossos encontros presenciais. Que saudade estamos dos abraços, das partilhas, das alegrias e tristezas, 

partilhadas pessoalmente. 

No mês passado colocamos a indagação: Como estaremos quando isso acabar? 

Ela ainda vale para esse mês. 

Muitas famílias ao nosso redor, podem estar passando por serias dificuldades, pois o desemprego, 

os problemas financeiros nas empresas, nas profissões liberais, nos profissionais autônomos, as 

enfermidades, também a depressão, são uma triste realidade. Vamos cuidar que ninguém fique 

desamparado nesses tempos, em nossas famílias, em nossa comunidade, em nossos Cursos. Fiquemos 

muito atentos a isso, pois precisamos cuidar um dos outros! 

Que o mês de Maio seja um grande presente para a Mãe de Deus e ao mesmo tempo, uma grande 

suplica, para que alcance do Ressuscitado a misericórdia ao mundo todo, especialmente nessa nossa terra 



Mariana. Não podemos esquecer nunca: estamos na linha de frente do Exército de nossa Mãe e Rainha, 

que lidera essa batalha e assim, o inimigo será sempre derrotado. Com ela seremos vencedores, porque 

estamos a serviço de Cristo, nosso Senhor. 

A Mãe de Deus está se Clarificando nessa escura noite de tempestade, acreditem. 

Continuemos com ”O ouvido no coração de Deus e a mão no pulso do tempo”, como fez e ensina o 

nosso Pai e Fundador. Estamos a compreender o que o bom Deus está nos dizendo diante dessa situação 

mundial?  

O Papa Francisco recomendou que intensifiquemos a oração do Rosário nesse mês e nos propôs 

também uma oração para todos os dias. Terços, mais Terços, mais Terços e infindáveis Consagrações a Mãe 

de Deus. Eis o nosso caminho de oração, eis o nosso caminho do mês de Maio. Rezemos confiantes a 

oração do Papa Francisco: 

                      

                      Maria, 

Vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho como um sinal de salvação e de 

esperança. Confiamo-nos a Vós, Saúde dos Enfermos, que permanecestes, junto da cruz, 

associada ao sofrimento de Jesus, mantendo firme a vossa fé. 

Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, a conformar-nos com a vontade do Pai e a fazer 

aquilo que nos disser Jesus, que assumiu sobre Si as nossas enfermidades e carregou as nossas 

dores para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição.  

À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus; não desprezeis as nossas súplicas na 

hora da prova, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. 

           Amém. 

 

Nosso ponto de encontro é diariamente, todas as noites, na Campanha: “de Terço nas mãos, 

venceremos a Pandemia”.  

“Um Servo de Maria jamais perecerá”. 

Caritas Christi urget nos! 

Rainha da Saúde, Rainha da União de Famílias do Brasil, torna-nos Famílias Santas do Pai, 

Tabor para o mundo” 
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