
Círculo de Oração – Outubro/2019 

“Cada aliança que selamos e renovamos com Maria significa, para nosso pensar e querer, uma nova 

decisão, livremente tomada, por Cristo, sua pessoa, seus interesses e seu reino (...) inclui um novo, vigoroso 

movimento da vontade (...) inclui uma decisão nova por ele, o Rei do mundo e dos corações. Inclui também 

um movimento de graças, que vem do alto (...), é sinônimo de um crescimento mais profundo na comunidade 

estreita de amor entre nós e o Deus Trino ” (J.K. Aliança de Amor, 36). 

 

Queridos irmãos e irmãs,  

105 anos da Aliança de Amor é o que iremos celebrar no próximo 18 de outubro. Uma data mais que 

importante em nosso calendário, porque é a data de nossa Fundação, é a data do nosso Carisma, é a data em 

que o Céu tocou a terra e a Mãe, Rainha e Vencedora, Três vezes Admirável de Schoenstatt fez morada em 

nosso Santuário, fez dele seu trono e comunica infindas graças de Deus a nós. 

Mês do Rosário, nosso breviário de família, como diz Padre Kentenich. Também nesse mês temos muitos 

Encontros, Consagração Perpétua e o Congresso de Outubro do Movimento Apostólico de Schoenstatt em 

todas as Regiões. 

Por isso rogamos: Eu pertenço a Mãe e Ela me pertence (PJK). 

 Pela Igreja missionária em todo o mundo, por todos as famílias missionárias schoenstattianas, para 

levem a boa nova a todos os povos, rezemos 

 Pela União de Famílias em todo Brasil, pelas famílias que a compõe, por todos os Cursos, pelos seus 

filhos, pelos desempregados, pelos enfermos, por todos aqueles que estão passando por dificuldades 

sejam elas quais forem, rezemos 

 Por toda a Direção da União de Famílias no Brasil: Direção do Território (Casal Dirigente Gines 

e Bernardete e Casais Conselheiros: Romulo e Márcia, Oscar e Inês, Jorge e Márcia e Nelson e 

Ana Virginia), bem como as Direções das Regiões: Região SP (Casal Dirigente Sidônio e Claudia 

e Casais Conselheiros: Marco a Toninha, Adenilton e Mariela; Região PR: Casal Dirigente Wagner 

e Maria Clara, Casais Conselheiros Luiz e Solange e Ademir e Cristiane; Direção RS: Casal 

Dirigente Thomé e Rosângela, Casais Conselheiros Sandro e Marlise e Daniel e Elizandra; para 

que inspirados pelo Espírito Santo conduzam nossa Comunidade com sabedoria e entusiasmo 

apostólico, rezemos: 

 Pelo XVI Curso, que em 12 de Outubro selará a sua Consagração Perpétua, em Inscriptio, rezemos: 

 Por todas as novas vocações schoenstatianas, em todos os ramos, especialmente para que tenhamos 

novos Padres, novas Irmãs e novas famílias em nossas fileiras, especialmente nesse mês vocacional, 

rezemos: 

 Pelo fortalecimento vocacional de todos os membros de nossa Comunidade, pelos novos Cursos 

que estão iniciando em São Paulo, Araraquara e Curitiba, bem como os novos Cursos que estão 

se formando, rezemos: 

 Pelo povo Brasileiro, especialmente para que Nossa Senhora Aparecida cuide desse nosso Brasil, 

rezemos: 



“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 


