Círculo de Oração – Março de 2021
Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois Ele
diz: “no momento favorável, Eu te ouvi e, no dia da salvação, Eu te socorri”. É agora o momento
favorável, é agora o dia da salvação. (2Cor 6,1-2)
Queridos irmãos e irmãs da União de Famílias no Brasil.
Vivendo o tempo Quaresmal, ainda em meio a uma Pandemia, seguimos com muitas contribuições ao
Capital de Graças, diante de tantos desafios que as famílias passam nesse momento da história. Esse
é o tempo favorável à nossa conversão, tempo de recolhimento, tempo de sacrifícios especiais, de
jejum, de abstinência, de caridade. É um tempo de exercícios espirituais, semelhante a um soldado
que se prepara para a batalha. O quanto nos preparamos, o quanto nos exercitamos, será fundamental
para o êxito ou para o fracasso. Somos sempre dependentes da graça de Deus, sempre, mas ao
mesmo tempo devemos fazer o que nos cabe, vencer todas as amarras que nosso corpo ainda nos
prende, para que o espirito seja livre.
Confiemos que nossas orações chegam ao céu pelas mãos de nossa Mãe, que será sempre vitoriosa!
Temos nesse mês de março o Encontro da Comunidade Oficial, que é o Encontro das famílias
Consagradas da União de Famílias no Brasil. Será pela primeira vez virtual e reunirá todas as famílias
do Brasil, com as três Regiões. Será um momento histórico e está sendo muito bem preparado pela
Equipe ECO, juntamente com os casais Dirigentes das Regiões.
Também nossa Lema desse ano e do próximo, quando celebraremos os 75 anos do Ideal Tabor no
Brasil foi definido e nos impulsiona:
”União de Famílias, à luz do Tabor e guiada pelo Pai, transfigura hoje a realidade!”
Nesse sentido e nas intenções da nossa Comunidade, rezemos:
São José, protege e cuida de nossas famílias, de nossa Comunidade!



Pela nossa conversão pessoal, para que dominemos as nossas paixões, rezemos:
Pela conversão de nossas famílias, de nossos filhos, de nossos amigos, para que sejamos
testemunhas do amor e da ação do Senhor em nossas vidas, rezemos:
 Pela conversão de nossa Igreja, de nosso Movimento Apostólico, em especial de nossa
Comunidade, nossos Dirigentes Territoriais, Regionais, de Cursos e de Grupos da Comunidade
Oficial, rezemos:
 Pelos novos Cursos que já iniciaram sua caminhada (XXXI, XXXII, XXXIII e XXXIV), para que
nesse tempo favorável, conquistem a graça da perseverança, rezemos:
 Pelos Encontros da Comunidade Oficial que se realizará a nível Brasil nas três Regiões (19. 20
e 21 de março), para que nossa Mãe interceda as luzes do Espírito Santo e assim sejam encontros
inspiradores para nosso ano, rezemos:
 Pelo Brasil e por todo o mundo, para que diante de tantas incertezas que se apresentam, que
sejamos teus instrumentos ò Mãe e assim possamos despertar a fé, a esperança e a verdade de
que sem Deus não existe justiça, não existe amor, não existe futuro e iluminados pelo Cristo Tabor,
rezemos:
“Rainha da União de Famílias do Brasil, torna-nos Famílias Santas do Pai, Tabor para o mundo”
“Ser da União é a melhor coisa do mundo”
Direção da União

