
                                                            

Círculo de Oração - Setembro de 2019 – 51 anos de morte de nosso Pai e Fundador 

 “Caritas Christi urget nos” 

 “Dá-nos de seu fogo! Dá-nos de seu espírito de Fundador! Faze que seu carisma esteja tão vivo em nós, 

que possamos plasmar o futuro da Igreja e da sociedade” (Oração para o Ano Kentenich).  

Agraciados que fomos pela alegria de completarmos o nosso primeiro Centenário de Hoerde, estamos agora 

na missão de levarmos o fogo adiante, pois somos hoje os responsáveis pela perpetuação desse legado que 

recebemos. Diante desse enorme desafio, adentramos o mês de Setembro, que a Igreja dedica a Palavra de 

Deus, a Bíblia. Também muito especial para nós nesse mês é a Celebração da partida de nosso Pai e 

Fundador ao Céu, dia 15 de Setembro de 1968. Portanto celebraremos 51 anos. Um dia, no futuro e o bom 

Deus sabe quando, celebraremos essa data, também como dia de São José Kentenich. Para isso, precisamos 

canonizá-lo a partir de nós, como disse o agora Santo, Papa JP II em responda a pergunta de quando seria 

canonizado o nosso Pai e Fundador: “Canonizai-o vós mesmos!”.  

Que a Palavra de Deus nos ilumine, nos fortaleça e nos dê animo para a Missão e que nosso Pai e Fundador 

seja por nós canonizado, na medida que confiarmos em sua Paternidade, em sua intercessão. Por isso, 

rezemos: 

 “Dilexit Ecclesiam” – Ele amou a Igreja! 

 Para que o processo de Canonização do Padre José Kentenich ganhe novo impulso e que a Igreja 

o reconheça como Santo, digno de ocupar os seus altares, 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 sejam inspirados pelo Espirito Santo na condução de nossa Comunidade, 

rezemos: 

 Pelos novos Cursos que estão se formando nas três regiões – Curitiba, São Paulo, Londrina, 

Araraquara e Santa Maria, especialmente pelos que já iniciaram suas reuniões e aguardam o 

Encontro de Fundação – casos de São Paulo e Curitiba, para a que sejam perseverantes nessa 

vocação de unionistas, rezemos: 

 Por todos os Casais Formadores de todo Brasil, especialmente os que irão conduzir esses novos 

Cursos, para que a Mãe de Deus os capacite a essa grande tarefa, rezemos: 

 Por todas as famílias da União, nas três regiões de nosso Território, por nossos filhos e filhas, 

para que fiéis à origem, amparados pela Mãe e Rainha, consigam superar todos os desafios que o 

momento nos apresenta, sejam de ordem econômica, pelas crise, pelo desemprego, pelas 

enfermidades, pela depressão, por todas as formas de provação, rezemos:  



 Por toda a Igreja, Católica Apostólica Romana, pelo Papa Francisco, todo o Clero e Leigos, 

para que iluminados pela Palavra de Deus, testemunhem o Cristo Ressuscitado e se mantenham fieis 

à Ele, rezemos: 

 Pelo Brasil, pelos Governantes dessa nação, para que deixem seus interesses particulares e 

governem a favor do povo brasileiro, rezemos: 

 

"Com o seu exemplo, Nossa Senhora nos ensina a acolher a Palavra, a cultivá-la e a fazê-la frutificar 

em nós e nos outros!" 

 “Rainha da União de Famílias do Brasil, torna-nos Famílias Santas do Pai, Tabor para o mundo” 


