
Círculo de Oração – Agosto de 2017 

“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que 

sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus”. Rom 12,2 

Neste mês de Agosto, mês que a Igreja dedica especialmente às Vocações, teremos em nossa 

Comunidade um evento muito importante, que será o I Encontro Territorial de Formadores da União 

Apostólica de Famílias no Brasil. Acontecerá no final de semana de 04 a 06 em Curitiba. Uma 

oportunidade única de aprofundarmos e nos unirmos em um só coração toda a Pedagogia de Schoenstatt, na 

qual nos formamos e crescemos. 

Por isso queremos propor uma oração especial neste sentido, para que nossa Mãe cuide perfeitamente 

deste Encontro, para que possamos cada vez mais termos bons e autênticos formadores. 

Indicamos ainda, as seguintes intenções: 

 Pelo I Encontro Territorial de Formadores que se realizará no primeiro final de semana de Agosto 

em Curitiba. 

 Pelos 98 anos de Hoerde, que celebraremos em 20 de Agosto, para que seu fundamento esteja 

impregnado em todos nós. 

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

casais Sidônio e Claudia (SP), Laercio e Maria Helena (PR) e Jorge e Ivonete (RS), que são os 

nossos Dirigentes de Região, para que tenham sabedoria e discernimento na condução de nossa 

Comunidade. 

 Pelos enfermos de nossa comunidade, que se encontram em tratamento e recuperação, pelo Pe 

Ottomar, bem como os que se encontram adoecidos em nossas famílias e também em nosso círculo 

de amizade. Que nossa Mãe – Saúde do Enfermos – cuide de todos. 

 Neste mês a Igreja especialmente reza pelas Vocações. Pedimos ao dono da Messe que envie 

trabalhadores, “pois a messe é grande e os operários são poucos”. Mt 9,37. Por isso pedimos que o 

Espírito Santo suscite novas famílias que ingressem em nossas fileiras e também em todos os ramos 

do nosso Movimento, especialmente novos Padres Schoenstattianos, que tanto precisamos. Também 

rezemos por todas as vocações na Igreja em todo o mundo. 

 Por todos os que passam dificuldades financeiras, pela falta de trabalho e negócios, pedindo que a 

Providência Divina atue em nosso meio, cuidando para que tenham coragem para vencer todos os 

desafios que o momento nos impõe e que o pão de cada dia, jamais falte na mesa de todos os 

brasileiros. 

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” 


