
 
 

                                  “União de Famílias, à luz do Tabor e guiada pelo Pai, 
                                    transfigura hoje a realidade!” 

 

                                                  Círculo de Oração – fevereiro de 2022     

“Como é bonita esta missão de levar a luz ao mundo! É uma missão nossa. É bela! É também 
muito bom conservar a luz que recebemos de Jesus, guardá-la e preservá-la. O cristão deveria ser 
uma pessoa luminosa, que dá luz, que dá sempre luz! Uma luz que não é sua, mas é a prenda de 
Deus, é a prenda de Jesus. E nós levamos esta luz. Se o cristão apagar esta luz, a sua vida não 
terá sentido: é cristão só de nome, que não leva a luz, uma vida sem sentido. Mas agora eu 
gostaria de vos perguntar como pretendeis viver? Como uma lâmpada acesa ou como uma 
lâmpada apagada? Acesa ou apagada? Como quereis viver? Lâmpada acesa! É precisamente 
Deus que nos dá esta luz e nós devemos levá-la aos outros. Lâmpada acesa! Eis a vocação 
cristã”. (Papa Francisco – Angelus - Praça de São Pedro - Domingo, 9 de Fevereiro de 2014) 

 
 
“Celebramos no dia 02 de fevereiro a Festa da 
Apresentação do Menino Jesus no Templo, ou também 
chamada de festa das luzes. Essa celebração faz memória ao 
dia em que o Menino Jesus, no quadragésimo dia de vida, foi 
levado ao Templo de Jerusalém por Maria e José e 
apresentado aos sacerdotes e consagrado a Deus. Todo 
primogênito do sexo masculino deveria ser consagrado ao 
Senhor, José cumpria a risca todos os preceitos da religião 
Judaica.                                            
A festa da Apresentação do Senhor é chamada de festa das 
luzes, porque o Menino Jesus é a luz que veio para iluminar 
as trevas do pecado... 
A festa da apresentação do Senhor fecha as celebrações natalinas, por mais que não 
estamos mais no tempo litúrgico do Natal.....Essa celebração assim como as outras 
ligadas ao Natal, nos apontam para a festa central do calendário cristão que é a 
Páscoa. Esse mesmo menino que é apresentado no Templo e consagrado a Deus, depois 
com a sua morte e ressurreição, consagra o templo do seu corpo a Deus. 
 
Que todos nós possamos renovar nesse dia a nossa consagração a Deus e a nossa 
vida possa estar voltada sempre para o Senhor. Somos chamados a viver a santidade 
no dia a dia e sermos luz para quem encontrarmos. Temos que cuidar do templo do 
nosso corpo, e não deixar que ele se manche ou, seja destruído pelo pecado.  

  
No templo a Sagrada Família foi recebida pelo profeta Simeão e 
profetiza Ana...  Simeão e Ana reconheceram em Jesus o 
Messias esperado e profetizaram o sofrimento e a glória que 
viriam para ele e para a família. É por meio da tradição nessa 
profecia que se baseia a outra festa comemorada nessa data, 
a de Nossa Senhora da Candelária, ou da Luz, e ainda Nossa 
Senhora dos Navegantes. 



 
Na festa litúrgica da Apresentação de Jesus no Templo, celebra-se todos os anos o 
Dia Mundial da Vida Consagrada. Será um dia de oração pelas vocações e de ação de 
graças ao Senhor pelo dom de tantos consagrados e consagradas que, em terras de 
missão e no trabalho cotidiano, vivendo tantas vezes em contextos difíceis, cuidam dos 
últimos e mais vulneráveis, testemunhando e anunciando a presença de Deus no mundo. 
Nesta ocasião do Dia Mundial da Vida Consagrada, todos os consagrados renovam 
seu compromisso de ser luz do mundo e sal da terra, de trabalhar pela paz e pela 
fraternidade, acolhendo o convite do Pontífice para serem homens e mulheres que 
iluminam o futuro”. (CNBB - Cardeal Orani João Tempesta - Arcebispo do Rio de 
Janeiro) 
 
 
Observação: 
...A festa da Apresentação do Senhor é bem antiga, e já houve tempo em que era 
celebrada em 14 de fevereiro, quarenta dias após a festa da Epifania (manifestação aos 
magos). Também já foi considerada como festa mariana, com o nome de “Purificação da 
Bem-aventurada Virgem Maria”. Mas, a partir das recentes reformas litúrgicas, o nome da 
festa foi mudado para “Apresentação do Senhor” e ela passou a ser celebrada quarenta 
dias depois do Natal. O novo título e data da celebração são uma indicação mais correta 
da natureza e do objeto dessa festa, visto que nesse dia a Igreja celebra um aspecto 
importante do mistério salvífico, e não simplesmente um acontecimento da infância de 
Jesus. (Aíla Luzia Pinheiro Andrade – Roteiros homiléticos – Vida Pastoral) 
 
 
 

 
 ALGUMAS DATAS IMPORTANTES QUE MARCARAM A 

HISTÓRIA DE SCHOENSTATT EM FEVEREIRO: 
 

 
• 2 de fevereiro de 1942 – Pe.Kentenich, na prisão de Coblença,  compôs o HINO DE 
GRATIDÃO (RC 612) para a festa da Candelária. Um poema de 14 estrofes no qual canta 
sua libertação e sua volta como um fato já acontecido, pois desde 22 de janeiro, festa de 
São Vicente Pallotti, ele estava convicto de que voltaria são e salvo do Campo de 
Concentração. O Fundador pediu às Irmãs de Maria que rezassem esta oração todos os 
dias, até sua volta. Quando em 20 de maio de 1945 isso aconteceu, tornou-se este hino o 
cântico da vitória. 

• 2 de fevereiro de 1943 – Pe. Kentenich, na festa da Candelária, compôs as quatro 
primeiras estrofes, a sexta e o refrão do HINO DA MINHA TERRA (RC 600). Ele as 
dedicou às Irmãs de Maria da Casa de Retiros, em Schoenstatt, cujo Ideal era “Prado de 
sol”. Esta oração foi escrita em Dachau, no terrível período da epidemia de tifo no inverno, 
quando centenas de prisioneiros morriam. A quinta estrofe foi escrita mais tarde, em data 
que não se pode precisar.  
 
• 10 de fevereiro de 1975 – abertura do Processo de Beatificação do Pe. José 
Kentenich, pelo Bispo de Treves, Dom Bernardo Stein. 

 
 



 
 

 SANTOS COMEMORADOS PELA IGREJA NO MÊS DE FEVEREIRO:                    
 
(02) Festa da Apresentação do Senhor e Nossa Senhora da Candelária, (03) Memória de 
São Brás (Bispo e mártir) e São Ansgário de Hamburgo (Bispo), (05) Memória de Santa 
Águeda (Virgem e mártir), (06) Memória de São Paulo Miki e companheiros mártires, (08) 
Memória de Santa Josefina Bakhita (Virgem) e São Jerônimo Emiliano (Presbítero), (10) 
Memória de Santa Escolástica (Virgem), (11) Memória de Nossa Senhora de Lourdes, (14) 
Memória de Santo Cirilo (Monge) e Santo Metódio (Bispo), (17) Memória dos Sete Santos 
Fundadores da Ordem dos Servitas, (21) Memória de São Pedro Damião (Bispo e doutor 
da Igreja), (22) Festa da Cátedra de São Pedro (Apóstolo), (23) Memória de São Policarpo 
(Bispo e mártir). 
 
”Aquele que santifica sua vida procura assimilar, nos ensinamentos da Escritura e na vida 
dos santos, este comportamento delicado, cheio de respeito e amor para com o próximo. 
Por este motivo sua conduta frente a todas as pessoas goza de uma grande naturalidade 
e desembaraço interior, como também sabe guardar conforme seu estado de vida uma 
singela intangibilidade exterior. Ele considera todas as pessoas, também os amigos, filhos 
e consorte, como um laço sagrado que o amor de Deus quis trazer à terra, a fim de atraí-lo 
ao alto e conduzi-lo para dentro do coração de Deus”. (P.K. – Santidade de todos os dias 
– p.298-299) 
 
 
 
 
 CONFIANTES NO AMOR E CUIDADO DA RAINHA DA UNIÃO DE FAMÍLIAS, PARA 
COM CADA FILHO DE SCHOENSTATT, REZEMOS:  
 

“À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus; não desprezeis 
as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos 
sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita” 
 

- Para que na conquista da liberdade interior, seja impregnado no ser de cada casal da 
União de Famílias, a plena confiança e entrega a Deus e assim poder colher o fruto da 
gratidão; 

 
- Para que as Direções, os Dirigentes e Formadores se empenhem para que nossa 

Comunidade da União de Famílias se torne uma “terra maravilhosa” onde se viva o amor, 
a pureza, a liberdade, a alegria, a verdade e justiça e a vitoriosidade; 

 
- Pela proteção física e espiritual de nossos filhos e netos; 
 
- Pelo aumento de novas e autênticas vocações em nossa Comunidade e em todo o nosso 

Movimento, especialmente pelos Padres de Schoenstatt e pelas Irmãs de Maria; 
 
- Pela Direção Internacional da União de Famílias, para que fortalecidos no seu chamado 

à santidade sejam luz para todas as famílias da União; 
 
- Pelo Papa Francisco e por suas intenções, pelos Bispos, Sacerdotes, Seminaristas, 

Diáconos, Ministros e Religiosos (as) para que continuem a incentivar o povo de Deus à 
vida de comunhão, expressa no caminhar juntos, sendo luz para todos que lhes são 
confiados; 



 
- Para que nosso Pai e Fundador, Padre José Kentenich, seja em breve canonizado, como 

também o senhor João Luiz Pozzobon, Irmã Emilie e José Engling; 
 
- Pelos desempregados, pelos refugiados, pelos cristãos perseguidos e por todos aqueles 

que passam necessidade, para que encontrem pessoas que sejam luz e esperança em 
seus caminhos; 

 
- Pelos idosos e enfermos da nossa Comunidade, para que possam sentir a presença e a 

bondade de Deus, recuperando a paz e a coragem para suportar os desafios diários;  
 
- Para que Deus em sua infinita misericórdia conduza para o céu todas as almas do 

purgatório e, em especial, as que estão mais esquecidas, para que se alegrem 
eternamente com Ele, na companhia da Virgem Maria e de todos os Santos; 

 
- Pelas mãos de Maria, Rainha Poderosa da Saúde, Deus nos conceda o fim desta 

Pandemia. 
 
 

“Cristo Ressuscitado, te pedimos, te suplicamos: faz cessar essa 
tempestade, faz cessar essa Pandemia, tu que vencestes a morte”. 
Rainha da Saúde, Clarifica-te nessa tempestade dos tempos.  
Tu és nossa Rainha! Empunha o Cetro Mãe, mostra-te Vencedora! 

 
 

Rainha da Saúde, Rainha da União de Famílias no Brasil,  
torna-nos Famílias Santas do Pai, Tabor para o mundo. 

 
 
 
 
 
  

             Nosso ponto de encontro é diariamente, todas as noites, na Campanha:                   
                          “DE TERÇO NAS MÃOS, VENCEREMOS A PANDEMIA”. 
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