
”os rios não bebem sua própria água; as árvores não comem seus próprios 
frutos. O sol não brilha para si mesmo; e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver 
para os outros é uma regra da natureza. (…) 
A vida é boa quando você está feliz; mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes 
por sua causa”. Papa Francisco 

Círculo de Oração 

Intenções da União de Famílias – Fevereiro de 2018 

Querida União de Famílias. 

Muitos irmãos e irmãs já estão trabalhando desde o início do ano, já preparando os muitos eventos e 

encontros de nossa Comunidade. Será um ano de muito trabalho, de muito crescimento e muitas alegrias. 

Entretanto para que tudo transcorra bem, precisamos nos unir em Oração e Capital de Graças. 

Neste mês de Fevereiro também iniciamos a Quaresma e com ela a Campanha da Fraternidade no Brasil, 

que terá o seguinte tema: “Fraternidade e superação da violência”, tendo como lema “Em Cristo somos 

todos irmãos” (Mt 23,8). 

Quaresma é o tempo apropriado para a reflexão, para o recolhimento e para nossa conversão. Não deixe que 

passe sem que possamos aproveitar e participar junto ao Cristo, a preparação para a Páscoa. 

As intenções da nossa Comunidade para o mês de Fevereiro/2018 serão as seguintes: 

 Pelo tempo Quaresmal, para que todos possamos nos recolher e intensificar nossa oração, renúncias, 

sacrifícios e esmola, rezemos: 

Jesus, ajuda-nos a sermos seus imitadores! 

 Pela Direção de nossa Comunidade, Gines e Bernardete pelo Território, Thomé e Rosangela 

pelo Rio Grande do Sul, Wagner e Maria Clara pelo Paraná e Sidônio e Claudia por São Paulo, 

para que tenham a plenitude da sabedoria e da graça na condução da União no Brasil, rezemos: 

 Por todas as famílias da União, para que sejam perseverantes na Eucaristia, na Oração, na fidelidade 

ao nosso carisma e ao nosso Estatuto, rezemos: 

 Pelas famílias de nossa comunidade que sofrem pelos efeitos da crise econômica e moral que 

vivemos no Brasil, rezemos: 

 Pelos irmãos enfermos de nossa comunidade, pelos nossos familiares e amigos, para que alcancem a 

cura, rezemos: 

 Pelos Casais Formadores, pelos Dirigentes e Coordenadores de Curso, para que assumindo a 

Missão, sejam transparentes de nosso Pai e Fundador, rezemos:  

 Pelas Vocações à União de Famílias, para que ingressem em nossas fileiras famílias com espirito 

comunitário, famílias com espírito serviçal, abertos ao crescimento, tanto intelectual, como espiritual 

e assim possam ajudar a construir nossa Comunidade, rezemos:  

 

 Pela Campanha: “A União sou eu, com o Terço nas mãos”, para que todos assumam essa linda oração 

e assim numa só voz, possamos chegar ao coração do bom Deus, pelas mãos de nossa boa Mãe, 

rezemos: 



 

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” 

“Ser da União é a melhor coisa do mundo” 

 

Direção da União  


