
                      Círculo de Oração – Abril de 2021 

Queridas famílias da União de Famílias no Brasil. 

 

Estamos no final da Quaresma....adentrando na Páscoa do Senhor. 

Viveremos nesses dias o ápice de nossa fé, o mais alto de nossa caminhada, que é a Paixão, Morte e 

Ressurreição de Jesus, nosso Senhor e Salvador! 

Os sacrifícios e Capital de Graças estão sendo vividos intensivamente por todas as famílias, em meio a 

essa crise sanitária e econômica em nosso País e praticamente em todo o mundo. 

Infelizmente muitos enfermos, muitas mortes e uma situação bem complicada economicamente falando. 

Todavia, nós schoenstattianos somos filhos da guerra e de mãos dadas com nosso Pai e Fundador, 

seguiremos o nosso Lema para esse ano: 

 

“União de Famílias, à Luz do Tabor e guiada pelo Pai, Transfigura hoje a realidade! ” 

 

Um lema que nos impulsiona a avançarmos, uma lema que nos impulsiona a superar todos os desafios. 

Portanto, juntamente com Cristo Ressuscitado venceremos tudo. Desanimar? Jamais! 

 

Por isso, coloquemos diante de nossa Mãe e Rainha as nossas suplicas e intenções: 

 

 “Cristo Ressuscitado, te pedimos, te suplicamos, faz cessar essa tempestade, faz cessar essa 

Pandemia, tu que vencestes a morte” 

 

 Pela nossa Comunidade da União, por todos os seus membros, pelas necessidades e intenções de 

cada família em particular, rezemos: 

 

 Pelo povo brasileiro que tem sofrido as consequências dessa Pandemia, seja no luto de seus entes 

queridos, seja na enfermidade e nas consequências econômicas, rezemos: 

 

 Por todos os nossos Dirigentes da União de Famílias, seja dos Cursos, das Regiões e do Território, 

pelos casais Formadores, os casais responsáveis pelas equipes da CEU, para que tenham sabedoria na 

condução de suas responsabilidades, rezemos: 

 

 Pela canonização de nosso Pai e Fundador, Padre José Kentenich, rezemos 

 

 Pelo Movimento Apostólico de Schoenstatt, por todos os ramos, pelos Padres e Irmãs e leigos 

consagrados, para que tenham seus ânimos renovados diante de tantos desafios, rezemos: 

 

 Pela Igreja, na pessoa do Papa Francisco, nossos Bispos, Padres e todo o Clero para que sejam 

sempre impregnados pela Força do Espírito Santo, rezemos: 

 

 Pelas novas vocações na União de Famílias e em todo o Movimento de Schoenstatt, especialmente 

Padres e Irmãs, rezemos:  

 



Intensifiquemos as nossas Orações, Terços suplicando: 

“Rainha da Saúde, clarifica-te nessa tempestade dos tempos. Tu és nossa Rainha. Empunha o 

Cetro Mãe, te mostra vencedora! ” 

 

 “Um Servo de Maria jamais perecerá”. 

Caritas Christi urget nos! 

“Família Santa do Pai, Tabor para o mundo” 

Direção da União 


