
Círculo de Oração – Setembro de 2018 

“Sou um filho de Schoenstatt porque selei uma Aliança de Amor e em virtude dessa Aliança desperta-se e 

cultivo em meu coração sentimentos filiais que se irradiam em atitudes filiais: Maria, é minha Mãe... Deus é 

meu Pai... Ele é o Justo, o Poderoso... Sim, mas é meu Pai. Diante das dificuldades minha atitude filial é: 

“Deus é Pai, Deus é bom e bom é tudo o que ele faz” Tudo o que Ele permite...” (PJK) 

Queridos irmãos e irmãs,  

Somos uma comunidade religiosa, enlaçada pela AA, pela obediência ao nosso Estatuto e portadores do 

espírito comunitário, pela pertença “a União sou eu” e consciência de missão. Por isso nos solidarizamos 

com todas as famílias que passam por sua “via dolorosa” e nada pode doer mais do que a perda de um filho. 

Diante dessa cruz, os casos mais recentes (família Gelatti Lovato do RS que perdeu essa semana antes de 

nascer a Veronica) e de anteriores que ainda sofrem a mesma dor, queremos pedir que nossa comunidade 

dispense suas fervorosas orações a todas essas famílias e também as que passam por tantas outras cruzes, 

que só o bom Deus o sabe. Que Nossa Mãe cuide maternalmente de todos. 

Neste próximo dia 15 de Setembro celebraremos o Jubileu de 50 anos da chegada de nosso Pai e Fundador 

ao Schoenstatt eterno, no coração do Bom Deus. Uma data mais que especial e por isso rezaremos com mais 

confiança ainda a oração jubilar que temos recitado desde o ano passado: 

“Deus, nosso Pai, tu nos concedeste na pessoa do Pe. Kentenich um pai e profeta abrasado do Espírito 

Santo, testemunha e mensageiro do teu Evangelho para o nosso tempo. 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. Sua visão seja a nossa visão: que na força da Aliança de Amor surja um 

mundo novo, no qual possamos gerar uma cultura da Aliança em todos os lugares onde vivemos e atuamos. 

Pai do céu, nós te pedimos: inclui o Padre Kentenich nas fileiras dos santos reconhecidos pela Igreja. Abre 

as portas para ele e sua missão em todos os lugares, para que ele possa conduzir muitas pessoas no 

caminho à plenitude da vida, o caminho para ti. Nós te pedimos, unidos a Maria, nossa 

Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, por Cristo nosso Senhor”. Amém 

 

Também Setembro é o mês da Bíblia, a palavra de Deus. Por isso nada mais apropriado do que refletir sobre 

esse Livro que ilumina o povo de Deus há milênios. Que tal esse mês fazermos propósitos especiais de 

Leitura? Também segue forte a corrente de vida criada mês passado, onde suplicamos vocações sacerdotais 

e consagradas schoenstattianas dentro de nossa comunidade, ou seja, pedimos vocações dos nossos próprios 

filhos e filhas. O bom Deus ouvirá pela intercessão de nossa Mãe. Não deixemos de reza-la diariamente. 

Pai Santo, sabemos que “a messe é grande e os operários são poucos” (Mt 9, 37). Por isso, obedientes à 

ordem de Jesus, te rogamos, unidos ao nosso Pai e Fundador e a nossa Mãe, Rainha e Vencedora Três 

vezes Admirável de Schoenstatt, que suscites em nossa Comunidade e também fora dela, muitas e 

boas vocações sacerdotais e religiosas schoenstatianas. Pedimos por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso 

Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Confio em teu poder e em tua bondade..... 

As nossas demais intenções para o mês, são as seguintes. 



Pelos 50 anos do falecimento de nosso Pai e Fundador, para que permaneçamos fiéis ao seu 

ensinamento e pensamento, rezemos: 

“Deus é Pai, Deus é bom e bom é tudo o que Ele faz” 

Por todos os que estão trabalhando incansavelmente nos preparativos para o III Encontro Territorial, 

tanto em São Paulo, como no Paraná e Rio Grande do Sul, para que inspirados pelo Santo Espírito de 

Deus realizem o desejo de nossa Mãe Rainha, rezemos: 

Por todos os aniversariantes do mês, seja de nascimento, de batismo (sabe o dia do seu?), como de 

casamento, rezemos: 

Pelas famílias que estão passando por dificuldades, seja espiritualmente, seja materialmente, 

especialmente aquelas que passam atualmente por grandes provações, rezemos: 

Por toda a nossa Direção da União de Famílias no Brasil, bem como as Direções das Regiões, para que 

sejam abrigados no coração de nossa boa Mãe, rezemos: 

Por novas vocações da União de Famílias, em todos os ramos, especialmente para que tenhamos novas 

famílias em nossas fileiras, rezemos: 

“Famílias da União, unidas ao Pai e Profeta, construindo uma nova terra mariana” 

 “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 


