
 

Círculo de Oração 

Intenções da União de Famílias – Dezembro de 2017 

 Na alegria de esperar a vinda do Senhor, celebrando seu Natal, roguemos a nossa Mãe, sua      

intercessão sobre as intenções da nossa Comunidade. 

 Pela União de Famílias no Brasil, para que todos nós que pertencemos a esta linda Comunidade, 

possamos sentir verdadeiramente este espirito de pertença, de que a “União sou eu” e assim 

testemunhar à sociedade, que “ser da União é a melhor coisa do mundo”, roguemos: 

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

testemunho, para que os Cursos sejam forjados ao espelho de nosso Pai e Fundador, roguemos:  

 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: 

 Pelas Vocações à União de Famílias, para que ingressem em nossas fileiras famílias com espirito 

comunitário, famílias com espírito serviçal, abertos ao crescimento, tanto intelectual, como espiritual 

e assim possam ajudar a construir nossa Comunidade, roguemos:  

 Por todas as famílias de nossa comunidade que se encontram tristes, abatidas, depressivas, que 

passam por dificuldades financeiras, que passam por dificuldades familiares, de relacionamento, 

entre os esposos e os filhos. Que nossa Mãe, abrigue todos em seu coração materno, restituindo-

lhes a vitalidade, a alegria e o entusiasmo pela vida, rezemos: 

 Pela Campanha: “A União sou eu, com o Terço nas mãos”. Que nossa MTA nos inspire a rezá-lo 

incansavelmente, como jamais o recitamos, com os corações alegres e esperançosos, de que nossa 

Mãe retribuirá em abundantes graças, em favor de nossas famílias, roguemos: 

 Pelo tempo de Advento, que antecede e prepara a vinda do Senhor, para que possamos cuidar do 

nosso coração, perdoando e pedindo perdão, afastando toda a magoa e ressentimentos, roguemos: 

Que o Natal do Senhor possa nos renovar na alegria, na gratidão, na esperança, na Missão, sabendo que 

Jesus nasce em cada coração que possui a manjedoura preparada por sua e nossa Mãe; e assim possamos 

cantar com todos os anjos do Céu “Gloria in excelsis Deo”. 

 

UM FELIZ E SANTO NATAL 

 

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” 

A UNIÃO SOU EU, COM O TERÇO NAS MÃOS! 

 

Romulo e Márcia Romanato – XIII Curso/SP  


