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“A União sou eu, com o Terço nas mãos”. 

Queridos casais da União de Famílias no Brasil, 

Estamos vivendo um tempo em que a família está sendo atacada como 

jamais fora em toda a história da humanidade. Temos a cada dia um desafio 

novo, ora a ideologia de gênero, ora a exposição de crianças em situações de 

vulnerabilidade, bem como a tentativa exaustiva e permanente da quebra de 

valores, onde o relativismo tem penetrado em muitos lares, inclusive lares 

católicos. 

Podemos acreditar que as profecias de nosso Fundador estão se 

confirmando quando nos orienta a tornar-nos como ilhas e faróis a indicar um 

caminho a outras famílias. Testemunhando o autêntico modo de ser família 

idealizado por Deus e ocupando um lugar predileto em seus planos. 

Diante dessa situação, nós que somos consagrados à Mãe de Deus, não 

podemos cruzar nossos braços. Precisamos tomar atitudes e iniciativas que 

venham combater o mal que com astúcia demoníaca põe em perigo a família. 

Por isso a Direção da União Apostólica de Famílias do Movimento 

Apostólico de Schoenstatt no Brasil, inspirada pelas manifestações de diversos 

irmãos da comunidade lança hoje uma Campanha que quer se contrapor ao 

ataque inimigo.  

A história da Igreja nos mostra que em muitas situações, os santos se 

lançaram a guerrear com uma arma mortal ao inimigo, com a qual os grilhões 

se rompem, os corações mais endurecidos se tornam dóceis e o povo santo de 

Deus conquista a vitória: a reza do TERÇO. 

Nosso Pai e Fundador, chama as famílias a se apropriarem do terço 

como seu breviário. No livro O Rosário nos diz: 

Gostaria de usar duas expressões em forma de perguntas: não 
deveríamos escolher, simplesmente, o rosário para ser o nosso 
breviário de família? Em segundo lugar pergunto: o rosário não 
deveria tornar-se, 
futuramente, a nossa armadura de família? O rosário é o nosso 

breviário familiar, o breviário para uma família que considera o 

Santuário o centro de sua vida. 
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O que eu queria dizer-lhes? Queria dizer que 
o rosário é, de fato, uma 
armadura de batalha. A armadura de batalha, o equipamento e 
a preparação para eventos 'bélico-espirituais'... O que o rosário 
significa para nós... Mas vejam: para nós o rosário é a 
grande armadura para as batalhas espirituais. 
 
Pediram que continuasse com as reflexões sobre o rosário. 
Não tenho 
muitas dificuldades para dizer-lhes o que a Mãe de Deus 
responderia: Entregarei às minhas famílias, novamente, o 
rosário que futuramente deverá ser o ímã e a luz. O ímã que 
atrai as minhas famílias, novamente, ao meu coração e a luz 
que ilumina, novamente, com um brilho cintilante, as minhas 
famílias de Schoenstatt. 
 

Pois bem, queremos vencer esta batalha, queremos que nossas famílias 

tenham essa armadura intransponível, queremos que a União de Famílias seja 

sustentada pela oração do Terço e queremos combater o bom combate com o 

Terço nas mãos.  

Assim, lançamos neste dia em que a Aliança de Amor completa 103 

anos uma corrente de vida através da Campanha: 

“A União sou eu, com o Terço nas mãos”! 

A proposta é simples: Intensificar a oração do Terço dentro da União de 

Famílias de uma forma magnânima. Sabemos que muitos e talvez a totalidade 

de nossas famílias já o rezam, porém precisamos de mais. A ideia é que 

procuremos ser fiéis à reza do terço todos os dias. Se já rezamos um, que tal 

acrescentar mais um? Precisamos de muitos e muitos Terços.  

Convidamos que todos se lancem a esta experiência! 

Temos certeza que provaremos o sabor da vitória em nossas famílias e 

alcançaremos graças para as famílias de nossa Comunidade, para o 

Movimento de Schoenstatt e para as famílias de todo o mundo. 

Unidos pela oração do terço nos tornaremos Famílias Santas do Pai, 

Tabor para o mundo! 

Direção da União Apostólica de Famílias no Brasil 

Gines e Bernardete Ponce 


