Círculo de Oração – Março de 2019
Queridos irmãos e irmãs da União de Famílias no Brasil.
À porta do nosso Tempo de Quaresma, propício para a nossa conversão, queremos colocar diante do
bom Deus as intenções de nossa Comunidade.
Também estaremos dentro da Campanha da Fraternidade que tem o tema: Fraternidade e Políticas
Públicas, inspirado pelas palavras do Profeta Isaias: “Serás libertado pelo direito e pela justiça”
(Is
1,27).
Todos somos chamados a construir uma sociedade justa e fraterna, edificada pela palavra de Deus,
pelo amor, fraternidade, justiça e direito.
O importante é termos clareza que esse tempo é de conversão, tempo de ascese, tempo de
reflexão, tempo de silencio interior, tempo de penitência, para que possamos escutar a palavra do
Senhor, possamos nos converter a cada dia e assim nos preparar para superar os desafios que a vida
nos apresenta. Não deixe esse tempo passar em branco, passar desapercebido.
Na Quaresma de 1913, exatamente em 05 de fevereiro, nosso Pai e Fundador proferiu uma palestra
sobre o tempo quaresmal e diz assim:
Precisamos praticar a mortificação. Precisamos mortificar nossas paixões. Porém, mortificarmos
as nossas paixões significa impedi-las de entrar em excessos, canalizando toda a sua força para
o bem. (PJK).
Intenções do mês de março, serão as seguintes:
A cada invocação rezaremos:
“Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis”. (Lc 13,3)











Pela conversão de nossa comunidade, de nossa família e especialmente à nossa conversão, rezemos:
Pela conversão de nossa Igreja, para que testemunhe ao mundo os valores do Evangelho, rezemos:
Pela Direção de nossa Comunidade – Casal Gines e Bernardete e das Direções das Regiões: Casais
Sidônio e Claudia (SP), Wagner e Maria Clara (PR) e Thomé e Rosângela (RS), para que conduzam
nossa Comunidade com sabedoria, rezemos:
Pelos novos Cursos em formação, para que adentrem nossa Comunidade os casais vocacionados,
para ingressem em nossas fileiras famílias dispostas e abertas a nossa Missão, rezemos:
Pelos novos casais Formadores e por todos os Formadores de nossa Comunidade, rezemos:
Pelos Encontros da Comunidade Oficial do Paraná e do Rio Grande do Sul, que acontecerão em
março, rezemos:
Pela Campanha: “a União sou eu com o Terço nas mãos”, para que produza milagres e prodígios em
nossa Comunidade, rezemos:
Pelo Brasil, por seu povo sofrido, pelos nossos governantes para que dirijam o País com justiça e
honestidade, rezemos:
Pelos irmãos da Venezuela que sofrem esse momento de conflito e fome e também por todos os povos
que sofrem em guerras e desastres naturais, rezemos:
Jamais esqueçamos da palavra imperativa de São Paulo, o Patrono da União:
Caritas Christi urget nos!
“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

