
 

Círculo de Oração 

Intenções da União de Famílias – Novembro de 2017 

“Mãe, tenha o perfeito cuidado”! 

 Pelos 54 anos da Instituição do primeiro Santuário Lar (19 de Novembro de 1963).  

Que lembremos sempre que os nossos Santuários Lares são fonte inesgotável de graças e que nossa 

Mãe habita em nossos lares e está conosco sempre, rezemos: 

 Pelos 132 anos do nascimento do nosso Pai e Fundador (16 de Novembro de 1885). Nesse ano do 

nosso Pai, que possamos nos aprofundar no conhecimento e na filialidade de nosso Fundador, 

rezemos: 

 Pelas novas Direções das Regiões: 

SP: Sidônio/ Claudia Lopes, Marco/ Toninha Maltoni, Mariela/ Adenilton Furquim, 

Oscar/Maria Inês Teixeira.  

RS: Rosângela/ Thomé Lovato, Sandro/ Marlise Santos, Daniel/Elisandra Piccinin, 

Elson/Valeria Biachi, Olindo/Marilene Toaldo, Jorge/Ivonete Skwarek  

PR: Wagner/ Maria Clara Kreling, Luiz/Solange Pires, Ademir/Cristiane Santos, Edso/Lucana 

Mocelin, Laercio/Maria Helena Guariente, Jorge/Marcia Audibert  

Que estes Dirigentes sejam conduzidos pelas mãos amorosas de nosso Pai e Fundador, educados pela 

nossa Mãe Rainha e iluminados pelo Espírito Santo, para que assim possam conduzir nossas regiões 

no Plano que o bom Deus deseja. Que possamos crescer em estatura e profundidade, rumo às aguas 

mais profundas. 

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

acompanhamento das famílias em formação, no modelo de nossa MTA, rezemos: 

 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: 

 Por todas as Vocações que tanto precisamos, de novas famílias para novos Cursos da União, para a 

nossa Comunidade e em todos os ramos do nosso Movimento, pedindo especialmente pelas vocações 

sacerdotais e religiosas schoenstattianas, rezemos:  

 Por todas as famílias de nossa comunidade que se encontram tristes, abatidas, depressivas. 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 o Espírito Santo nos mova a 

recitarmos o Terço incansavelmente, como jamais recitamos, que nossa Mãe os receba em seu 

coração e assim retribua as nossas famílias da União e as famílias do mundo, todas as graças que 

precisamos nesses tempos, principalmente contra as ameaças que os herodes dos tempos modernos 

destilam contra as famílias, rezemos à Família de Nazaré:  

 

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  


