
INTENÇÕES DA UNIÃO DE FAMÍLIAS PARA O MÊS 

DE ABRIL/2017 

 

Saudamos cada família da nossa União no Brasil. 

Neste momento em que estamos adentrando o mês que é marcado pela Páscoa - pela Ressurreição do Senhor 

- que nos dá a vida eterna, através da sua vitória sobre a morte, nos unimos em oração para que os propósitos 

da Quaresma sejam alcançados e que ao chegarmos nas celebrações da Semana Santa estejamos bem 

preparados e assim no processo contínuo de nossa conversão pessoal tenhamos caminhado um pouco mais. 

Nossa Comunidade é uma família de famílias e como tal acontece o mesmo fenômeno com relação a oração. 

Família que não persiste juntos na oração sempre tem maiores dificuldades no seu caminhar. Com a União de 

Famílias acontece o mesmo. Quanto mais fortalecidos estivermos na oração comunitária, mais fortes 

estaremos, mais vocações e novos Cursos surgirão, mais os Formadores serão inspirados pelo Santo Espírito 

de Deus e mais os nossos Dirigentes terão sabedoria na condução da nossa Comunidade. Enfim, nossas 

famílias, nossos filhos, nossa vida -seja particular, seja comunitária - será impregnada pela Fé, pela Esperança, 

pela Caridade. 

Que todos tenhamos esta consciência, lembrando as Palavras de nosso Pai e Fundador, na Oração “Olha, Pai, 

a nossa grei” do Rumo ao Céu (RC 448 a 492). O que fazemos ou deixamos de fazer reflete em toda a nossa 

Comunidade. Por isso teremos como proposito neste mês, em nossa família, em nosso Curso, em nossa Região 

e em nosso Território, em cada Encontro, em cada reunião, meditar um pouco sobre o sentido das palavras de 

nosso Pai a cada um de nós em nossa realidade de hoje. Não deixem de rezá-la. 

Para o mês de Abril a nossa Comunidade propõe as seguintes intenções: 

 Pela conversão de nossa família, nosso Curso, nossa Comunidade, invocando ao bom Deus a vida nova 

que nos traz a Páscoa do Senhor. 

 Pelos enfermos de nossa comunidade, pelos que sofreram cirurgias ou irão realizar, pelos que estão 

em recuperação e por todos os nossos familiares que se encontram doentes, 

 Pelos que ainda estão desempregados, pelos que estão sofrendo dificuldades financeiras, pelos que tem 

empresas, funcionários que estão sofrendo com o momento muito ruim de nossa economia. 

 Pelos nossos filhos, pelos estudos, pelas vocações de cada um deles e pelo desenvolvimento religioso 

e espiritual de todos eles. 

 Pelos Casais Formadores – pela sua família e necessidades - para que tenham a constante proteção e 

inspiração de nossa Mãe Educadora e assim possam ajudar a cada um de seus filhos espirituais em 

caminhar de Curso. 

 Pelos Dirigentes de nossa Comunidade, em especial os casais Gines e Bernardete do nosso Território 

e mais os casais Dirigentes de Região: Sidônio/ Claudia (SP), Laercio/ Maria Helena (PR) e Jorge/ 

Ivonete (RS), para que tenham sabedoria na condução de nossa comunidade. 

 Pela Peregrinação dos Cursos Perpétuos à Aparecida do Norte, para que seja um momento de encontro, 

de renovação, de gratidão e de encorajamento para novos propósitos e desafios. 

 



Seremos sempre vitoriosos em Cristo Ressuscitado. Creiam com toda a força de nossa alma e jamais 

desanimem. 

“Um servo de Maria jamais perecerá” 

 

Romulo e Márcia Romanato – XIII Curso/SP  


