
 

INTENÇÕES DA UNIÃO DE FAMÍLIAS PARA O MÊS DE MAIO/2017 

"O mês de maio nos estimula a pensar e a falar de modo particular dEla – constatou João Paulo II em 

uma audiência geral, ao começar o mês de maio em 1979." 

Este é um mês todo especial pois a Igreja o dedica à Mãe de Deus, no qual celebramos o dia das Mães e além 

do mais é o mês das noivas. Começa com o 1º de Maio onde celebramos o 11º aniversário da Autonomia da 

União de Famílias no Brasil e termina no 31 de maio quando há 68 anos foi proclamado o III Marco de 

Schoenstatt – a Missão de Schoenstatt, que nosso Pai e Fundador nos deixou como legado. Quase no meio, 

temos o 13 de maio, que será marcante, pois a Igreja celebrará os 100 anos da aparição de Nossa Senhora de 

Fátima em Portugal (imaginem nossa querida Mãe falando em nossa língua). Enfim, é o mês de maio dentro 

de um ano todo Mariano aqui no Brasil, o que faz dele ainda mais especial.  

Durante todo este mês ainda estaremos no Tempo Pascal, que nos impulsiona a lembrar do primeiro amor do 

cristianismo, amor este que os primeiros cristãos sentiram ao serem impulsionados pela Ressurreição de Cristo 

e assim saíram anunciando a todos, a boa nova! 

Neste espírito de Páscoa queremos partilhar com toda a nossa Comunidade uma excelente notícia: o Círculo 

de Oração da União de Famílias possui agora um grande número de irmãos e irmãs (com Consagração 

Perpétua) e que assumiram o propósito de rezarem incessantemente em favor de nossa Comunidade. Assim, 

todos dos dias temos quem esteja fazendo Adoração, rezando o Terço, recitando a nossa Oração de Coroação 

e fazendo Capital de Graças através de muitas renuncias e boas obras. 

Isso foi uma grande graça alcançada, pois logicamente já tínhamos muitos que rezavam nas intenções 

propostas e sabemos que continuarão rezando, mas estes irmãos assumiram um propósito de rezar por todos 

os Cursos, pelas vocações, pelos Dirigentes e pelos Formadores. Serão as raízes que nossa frutífera e 

promissora árvore necessita: serão o sustento espiritual de nossa comunidade. Bendigamos ao bom Deus por 

esta graça! 

Mas não somos um Círculo fechado não. Você também pode participar deste grupo, independentemente de 

sua caminhada, seja candidatura ou já consagrado. Basta nos escrever, indicando seu propósito que fará daqui 

em diante, todos os meses, em favor de nossa União de Famílias. O que pedimos é que indique o seu propósito 

conforme nossas sugestões abaixo, ou uma outra que se sentir inspirado e nos mande no e-mail 

site@uniaodefamilias.com.br . 

(Este e-mail será a partir de agora, utilizado para tudo o que se referir ao Site, textos e também sobre 

o Círculo de Oração). 

 

 

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/audiences/1979/documents/hf_jp-ii_aud_19790502.html
mailto:site@uniaodefamilias.com.br


 

CIRCULO DE ORAÇÃO 

Nome 

 

Curso Região Telefone 

E-mail 

TERÇO Diário SEMANAL MENSAL OUTRO PROPÓSITO 

ADORAÇÃO Diária SEMANAL MENSAL  

EUCARISTIA Diária SEMANAL MENSAL 

ORAÇÃO 

COROAÇÃO 

Diária SEMANAL  MENSAL 

 

 

Importante: assuma aquilo que fielmente possa realizar, seja o que for, mas que seja fiel. Faça a experiência 

e verá como é bom fazer parte desta corrente. 

Pois bem, para o mês de Maio/2017 rezaremos nas seguintes intenções: 

 Pelos enfermos de nossa comunidade – especialmente pelos que estão em tratamento para a cura do 

câncer, pelos que estão ainda em recuperação de cirurgias e para os que se preparam para novos 

tratamentos. Temos muitos pais, mães e familiares também enfermos. Rezemos também por eles. 

 Pelo Brasil, pelos que sofrem as consequências de desgoverno e enfrentam corajosamente as 

dificuldades financeiras e do desemprego, rezemos: 

  Pelos Dirigentes de nossa Comunidade, em especial os casais Gines e Bernardete do nosso Território 

e mais os casais Dirigentes de Região: Sidônio/ Claudia (SP), Laercio/ Maria Helena (PR) e Jorge/ 

Ivonete (RS), para que tenham sabedoria na condução de nossa comunidade. 

 Pelos Casais Formadores e seus respectivos Cursos, para que tenham sempre a sabedoria, 

discernimento e sejam para seus filhos espirituais testemunho vivo do caminho da Santidade da vida 

diária, rezemos: 

 Por todas as mães – as que pertencem à União, as nossas mães - também as que já estão no reino dos 

Céus – e todas as mulheres de nossa Comunidade que ainda não experimentaram a maternidade. 

Pedimos com todo amor e intensidade, que nossa Mãe cuide perfeitamente desta situação e ilumine a 

todas estas famílias, para que descubram o plano do Pai sobre suas vidas, rezemos:  

 Para que aprendamos a amar cada vez mais nossa Mãe Santíssima e assim imitar suas virtudes, 

rezemos: 

Um belo propósito para este mês é rezar o maior número possível de Terços em família. 

“O Rosário (Terço) é o nosso breviário familiar, o breviário para uma família que considera o Santuário o 

centro de sua vida”. PJK no Livro “O Rosário”. 

Jamais se esqueçam: 

 “Um servo de Maria jamais perecerá” 

Romulo e Márcia Romanato – XIII Curso/SP  


