Círculo de Oração – Dezembro de 2018
Queridas famílias da União no Brasil,
Acreditamos que todos nós estamos sentindo ainda, cada vivência,
cada momento, cada detalhe do nosso III Encontro Territorial
realizado em Atibaia. Que Encontro maravilhoso, repleto das luzes do
Espírito Santo, repleto da paternidade de nosso Fundador, repleto do cuidado amoroso de nossa
boa Mãe e também repleto da bondade de nosso Deus, Uno e Trino.
Foram momentos inesquecíveis onde a graça superabundou. Todos estavam com os corações
abertos, felizes, à espera das graças. Com certeza este Encontro foi um marco em nossa linda
história de Comunidade. Enfim, estamos revigorados como União. Afinal são 25 anos de
caminhada, completamos o Jubileu de nossa Comunidade e foi uma festa linda, digna de uma
comunidade que acredita, que sabe de suas ainda limitações humanas, mas confia que a Mãe nos
conduzirá, pelas mãos de nosso Pai e Fundador, porque afinal: “Contigo Pai, construímos a tua
União de Famílias, fiéis à origem”!
E neste caminho rumo ao Natal, adentraremos neste próximo final de semana ao Tempo Litúrgico
do Advento que a nossa Igreja nos oferece. É o tempo de “espera”, é o tempo de nos preparamos
para a chegada do Senhor. E dentro desse espírito recluso, queremos nos preparar e ao mesmo
tempo, agradecer profundamente ao bom Deus por tudo ter caminhado bem em nosso Encontro.
Pelas graças, pelos frutos que virão, pela nossa renovação. Juntos rezemos:
“Contigo Pai, construímos a tua União de Famílias, fiéis à origem”







Por todos os que colaboraram pela realização desse Encontro, especialmente a Região São
Paulo, por toda a ajuda externa de muitos anônimos que voluntariamente nos ajudaram,
rezemos:
Pelos 25 anos de nossa União, para que jamais deixemos de caminhar fiéis à origem,
rezemos:
Por nossos Dirigentes Territoriais, Gines e Bernardete, pelos Dirigentes das Regiões,
Sidônio e Claudia (SP), Thomé e Rosangela (RS) e Wagner e Maria Clara (PR), rezemos:
Por todos os novos Cursos que virão, por nossos Casais Formadores e pelos frutos do nosso
Encontro, rezemos:
Pelas almas do Sr Luis (pai da Camila do XXV Curso) e do Sr Ivo (pai do Alexandre do XIV
Curso) que faleceram durante o nosso Encontro, rezemos:

“Ser da União é a melhor coisa do mundo”
Direção da União de Famílias no Brasil

