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Queridas famílias da União Apostólica de Famílias no Brasil, 

 

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

 

Impulsionados por esse Lema, a União de Famílias se prepara para celebrar os 75 anos do Ideal 

Tabor que nosso Pai e Fundador aqui no Brasil, nos deu como Missão. 

Teremos oportunidade nos vários encontros que teremos ao longo desse ano e do próximo, a nos 

aprofundarmos sobre isso. 

Estamos vivendo o tempo quaresmal, que nos leva sempre ao anúncio imperativo dado pelo Mestre: 

“Convertei-vos e crede no Evangelho” Mc 1,15.  Tempo de reflexão, de jejum, caridade e oração. 

 Tudo isso dentro do ano dedicado ao glorioso São José, Patrono da Família, Patrono da Igreja. Que 

ele possa nos ajudar e nos proteger diante de tantos perigos. 

Com relação ao atual momento ainda vivendo tempos sombrios, diante de uma pandemia, que teima 

em não retroceder e que nos coloca em desafios, o maior no pós-guerra. Somos, portanto, chamados a ser 

“Sal da terra e Luz do mundo” Mt 5,13-14; como nunca antes. O tempo quaresmal nos encoraja a esses 

grandes sacrifícios e grandes contribuições ao Capital de Graças. 

O medo, tão presente em nossa sociedade, paralisa nossas atitudes, paralisa as nossas ações, paralisa 

iniciativas que deveriam ser como luzeiros nesse mar bravio.  No modelo de nossa Mãe e Rainha urge 

“permanecemos em pé, diante da cruz”: nada de esmorecer, nada de desanimar, nada de se curvar diante de 

tanto mal. 

Um outro fenômeno mundial advindo desses tempos, se refere a “polarização” e “radicalismo” que 

vivemos em todos os círculos, seja na própria família, seja na sociedade, seja na própria Igreja e esperamos e 

rogamos, que jamais chegue em nosso Movimento e em nossa Comunidade da União. Quase tudo hoje está 

polarizado e radicalizado, criando o “nós” contra “eles”. Não podemos entrar nessas discussões que 

massacram o outro, por não concordar ou seguir aquilo que achamos o “certo”. O diálogo continua sendo o 

único caminho virtuoso para nossos relacionamentos. Sem desviar de nossas convicções, logicamente, 

sermos firmes nisso, mas devemos convencer o outro pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho.  
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Não podemos esquecer que o nosso inimigo não são as pessoas e sim o 

“pecado”. É ele, o pecado, quem devemos odiar e não as pessoas, pois essas nós devemos “amar”, seguindo 

o exemplo do Mestre, que diz: “amai os vossos inimigos”. Mt 5,44 . 

 Nesse sentido, exortamo-nos  mutuamente a seguirmos firmes, pois o tempo urge, e  temos a 

responsabilidade de sermos instrumentos de nossa Mãe e Rainha, a fim de que Ela seja vitoriosa no atual 

momento. É importante não esquecermos: 

“Ainda que nos ameacem o mundo e o demônio e sobre nós se abatam tempestades, tu rompes vitoriosa 

todas as barreiras e nos concedes tua “onipotência”. Teu coração, porta do céu, seja para nós o refúgio seguro” 

(RC 610). 

A pergunta que provocamos há exatamente um ano, continua ainda a ressoar diante de nós: “O que o 

bom Deus quer dizer-nos com isso, o que Ele pede a nós, a mim pessoalmente diante dessa situação”? 

 Se fomos escolhidos a vivermos nesses tempos, é porque o bom Deus confia em nossa capacidade e 

nos capacita a isso e nessa certeza devemos ser a fortaleza que o meu próximo necessita. Todos nós unionistas 

carregamos essa missão:  

“Ser Família Santa do Pai, à imagem da Família de Nazaré – uma comunidade de vida, apostólica e 

fiel aos ensinamentos do Fundador e da Igreja, guiada pela Fé Prática na Divina Providência e pelos 

Conselhos Evangélicos -- empenhada em formar famílias segundo o plano de Deus, a partir de Schoenstatt, 

para transformar o Brasil e o mundo no Tabor das Glórias de Cristo e Maria”. 

 Essa é a nossa Missão! 

Nossa Comunidade não parou e não irá parar, pelo contrário: segue firme em todas as suas atividades. 

Ano passado conseguimos cumprir praticamente todo o nosso planejamento, realizando cada tarefa com muito 

zelo. Se as nossas reuniões presenciais foram substituídas pelas virtuais, conseguimos nos aproximar ainda 

mais com tantos pequenos encontros. As Consagrações e renovações foram realizadas heroicamente e por isso 

adquirimos inúmeras graças, que foram derramadas sobre toda a Comunidade. Sim, temos muita saudade uns 

dos outros, da nossa vida comunitária, de nossas partilhas, de nossos abraços. Tudo isso faz muita falta sim, 

mas temos que ter a convicção que é um tempo que vai passar. 

 

Infelizmente esse tempo pandêmico não recuou, pelo contrário, em muitos lugares se agravou e ainda 

as proibições se mantém. Como então planejaremos para esse ano nossas reuniões e encontros?  

A Direção da União em unidade com as Regiões recomenda para esse momento: 

 Primeiramente estar em obediência as determinações do Poder Público, em todas suas esferas 

municipais, estaduais e federativas no que concerne as determinações de encontros e aglomerações, 



 
 

UNIÃO APOSTÓLICA DE FAMÍLIAS 
DE SCHOENSTATT NO BRASIL  

 
FAMÍLIA SANTA DO PAI, TABOR PARA O MUNDO! 

 

ou seja, na medida que os encontros presenciais sejam proibidos, que os nossos encontros 

e reuniões sigam de forma virtual. 

 Nas cidades e localidades que por ventura estejam em fases mais amenas de pandemia, onde 

encontros estejam liberados, que o Curso, em unidade, ou seja, se estiverem de comum acordo 

todos os seus integrantes, juntamente com o casal formador , e consultada a Direção da Região, se 

assim desejarem e assumindo a própria responsabilidade, façam suas reuniões e encontros de forma 

presencial, observando todas as normas sanitárias em vigor, com distanciamento mínimo 

necessário, etc...em local ventilado e aberto.  

O mesmo vale para as Consagrações e renovações que estejam agendadas para o corrente ano. 

É muito importante nesses momentos de controvérsias, sempre termos bom senso e não agirmos 

pelos impulsos movidos por ideologias sejam de que lado for. Lembrem-se sempre que “Somos uma 

Comunidade de Consagrados ou a caminho de o sermos” e por isso, na Aliança de Amor, à Mãe de 

Deus pertencemos, por completo, por inteiro. Todo o nosso “ser”, pois Ela é nosso tudo e somos para 

Ela, muito mais.  

 A Campanha: “de Terço nas Mãos venceremos essa pandemia” não terminou e devemos intensificar 

as nossas orações. 

Lembramos, portanto, a todas as famílias a necessidade de rezarem diariamente, se possível todos 

juntos, a oração do Terço, de preferência os mistérios “Dolorosos”, excetuando os sábados para os mistérios 

“Gozosos” e domingos os mistérios “Gloriosos”. Os que puderem rezar mais, sejamos magnânimos, muito 

magnânimos, sobretudo nessa hora. 

As Eucaristias, momentos de adoração, são de vital importância para nossa vida, sempre e mais ainda 

nesse momento. Não deixem jamais a Eucaristia, pois ela é nossa força! 

Nessa corrente de oração, pedimos que nosso Pai e Fundador interceda por todas as nossas famílias, 

pelo Brasil, pelo mundo, pedindo que nossa Mãe alcance de seu Filho, o Salvador, a sua benevolência e 

misericórdia para esses tempos. 

As Direções do Território, as Direções das Regiões, bem como todas as Equipes da CEU, a do 

Programa, dos Perpétuos, do Livro da Vida, da Comunidade Oficial e dos Formadores, se colocam a 

disposição de cada família unionista para que possam encontrar aqui seu apoio e seu refúgio nesse momento. 

É para isso que nossa Comunidade existe: para sermos uma grande “Família de Famílias”. 

Por isso não hesite em pedir ajuda, em pedir socorro, seja sobre o que for. Nossa comunidade possui casais 

prontos a ajudar no desafio que esteja vivendo, na sua angustia, em seu sofrimento que você talvez esteja 

passando nesse momento. Você família da União, não está só. E todos juntos vamos atravessar toda essa crise, 

esses tempos sombrios.  
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Coragem! Acredite nisso! 

Nos dias 19, 20 e 21 de março, nossa Comunidade Oficial estará reunida de forma virtual, em todo 

Brasil, de modo inédito, se preparando para vivermos bem o nosso Lema e a nossa Missão. Rezemos nessa 

intenção! 

Que 2021 seja o ano em que o Cristo Tabor resplandeça em nossa vida, em nossa história, em nossa 

Comunidade e assim sejamos transfigurados em nossa realidade. Ele é nossa forma e norma de viver. 

Pelas mãos maternais de nossa Mãe e Rainha, pela proteção de São José, cantemos: 

“Pai, nosso pensamento em teu pensamento, nosso coração em teu coração, nossas mãos em tuas mãos, 

tua herança, nossa Missão. Abençoa Pai a tua União de Famílias, abençoa Pai a tua União”. 

Com vosso Divino Filho, abençoai-nos Ó Virgem Maria. 

 

Romulo e Márcia Romanato 

em nome da Direção Territorial 


