Círculo de Oração – Outubro de 2018
“O mais belo é que Ela não tem sossego até que toda a nossa personalidade represente uma outra Maria,
mais precisamente - se é verdade que o coração é o cerne da personalidade - então Ela não tem sossego até
que tenhamos em nosso peito um coração de Maria” (PJK sobre a Aliança de Amor).
Queridos irmãos e irmãs,
Chegamos ao nosso mês predileto, o mês da Aliança e se avizinha o 18 de Outubro, onde celebraremos os
104 anos da Aliança de Amor, que nosso Pai e Fundador selou com nossa Mãe e Rainha três vezes
Admirável de Schoenstatt, cerne de nosso carisma e espiritualidade. Outubro também é o mês do Rosário,
“nosso breviário de família”, como diz Padre José Kentenich. Por outro lado, também teremos as Eleições
no Brasil, nos dias 06 e 27 de Outubro, momento angustiante face a situação que se apresenta. Precisamos
também, na Força da Aliança de Amor, suplicar que nossa Mãe interceda por todos nós, brasileiros,
especialmente pelo povo sofrido do Brasil e nos garanta bons Governantes, especialmente um Presidente
que realize somente o bem.
Nosso III Encontro Territorial se aproxima e com ele muitas e muitas tarefas. Estão as três regiões
trabalhando muito, preparando carinhosamente muitas atividades, especialmente a Região São Paulo que
receberá as famílias do Brasil. Por isso propomos que nossas orações nesse mês sejam intensificadas,
afinal faltam apenas 45 dias para este grande evento, tão importante para nossa Comunidade. Por isso
precisamos intensificar nosso Capital de Graças, nossas suplicas, nossos sacrifícios. Estaremos
praticamente em 520 participantes, entre pais e filhos. É a União de Famílias no Brasil.
Também o Papa Francisco nos faz um pedido especial durante esse mês de Outubro: Rezar o Santo Terço
a Nossa Senhora, para que a Virgem Maria proteja a Igreja, nestes tempos de crise, e o Arcanjo São
Miguel a defenda dos ataques do inimigo (São Miguel é Chefe dos Exércitos Celestes e protetor da Igreja).
Recomenda ainda que ao final da oração mariana do Terço, se reze a mais antiga invocação a Santa Mãe
de Deus “Sub tuum praesidium” (Sob a Vossa proteção) e a tradicional oração a São Miguel, escrita por
Leão XIII. Recordamos as citadas orações:
“À Vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas
necessidades, mas livrai-nos sempre dos perigos, ó Virgem gloriosa e bendita”.
“São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do
demônio. Ordene-lhe Deus, insistentemente o pedimos, e Vós Príncipe da Milícia Celeste, pelo poder
Divino, precipitai ao inferno Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para
perder as almas. Amém.
Propomos então um grande desafio: Que durante todo o mês de Outubro rezemos não apenas o Terço,
mas o Santo Rosário, diariamente. Será difícil para alguns, será talvez mais fácil para outros. Nossa Mãe
irá nos ajudar a alcançarmos esse objetivo. MPHC!

Que nossa boa Mãe cuide de todas as famílias do Brasil, cuide da Igreja e cuide de cada detalhe do nosso
III Encontro Territorial. Vamos fazer bonito, em todos os sentidos.
“Famílias da União, unidas ao Pai e Profeta, construindo uma nova terra mariana” “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

