Círculo de Oração – Fevereiro de 2019
“Insistam na oração: Deus atende sempre!” Papa Francisco (09/01/2019)
Queridos Irmãos e Irmãs da União de Famílias no Brasil.
Inseridos que estamos no Centenário de Hoerde, queremos viver mais do que nunca essa experiência de
apostolado leigo, pois diante de nós abrem-se novos horizontes, repletos de oportunidades de muito trabalho
e formação de famílias, começando sempre pela nossa, logicamente.
Por isso, já temos encontros vocacionais de novos Cursos, encontros em todas as Regiões, especialmente os
nossos Encontros da Comunidade Oficial, em particular a Região São Paulo, que estará reunida nos dias 16
e 17 deste mês de fevereiro, em Atibaia.
Diante também de mais uma catástrofe em nosso País, queremos colocar todas as vítimas da Barragem de
Brumadinho, bem como os familiares e todos os atingidos por mais esta brutalidade, aos cuidados de nossa
Mãe, pedindo sua ajuda e intercessão especial. Por todas as intenções rezaremos:
Caritas Christi urget nos














Pela Direção de nossa Comunidade, Gines e Bernardete pelo Território, Thomé e Rosangela pelo
Rio Grande do Sul, Wagner e Maria Clara pelo Paraná e Sidônio e Claudia por São Paulo,
suplicante que o Santo Espírito de Deus os anime, os inspire e os ilumine, concedendo-lhes sabedoria
para conduzir nossa Comunidade, rezemos:
Pelos Encontros da Comunidade Oficial da União de Famílias no Brasil, nas três Regiões, que se
realizarão nesse nos meses de fevereiro e março, rezemos:
Por todos os novos Cursos que estão sendo formados, para que nossa Mãe, Rainha da Vocações,
nos conceda novas famílias, que tenham como objetivo principal viver em plenitude o Sacramento
do Matrimônio, rezemos:
Pelos Casais Formadores de todos os Cursos em andamento e pelos que serão chamados aos novos
Cursos em formação, para que olhando as estrelas condutoras de Schoenstatt, alcancem de nosso Pai
e Fundador a graça de impregnar todas as famílias com a sua pedagogia, rezemos:
Por todas as famílias de nossa comunidade que vivem nesse momento tribulações, sejam de ordem
financeira, sejam de ordem psicológica, com dificuldades de relacionamento entre si ou com seus
filhos, para que CONFIEM na Divina Providencia, para que confiem na intercessão de nosso Pai e
Fundador e que jamais se esqueçam que ele é nosso Pai espiritual, que cuida com zelo de seus filhos
e nele possam confiar, pois a sua intercessão junto a nossa Mãe e Rainha é com certeza fecunda,
rezemos:
Pela Campanha: “A União sou eu, com o Terço nas mãos”. Que nossa MTA nos inspire a rezá-lo
incansavelmente, como jamais o recitamos, com os corações alegres e esperançosos, de que nossa
Mãe retribuirá em abundantes graças, em favor de nossas famílias, roguemos:
Por todos os nossos irmãos enfermos de nossa comunidade, pelos nossos familiares e amigos, para
que alcancem a cura e o consolos, rezemos:
Por todos os que perderam recentemente entes queridos, pedindo que nossa Mãe conceda o
consolo de seu coração maternal, rezemos:



Por todas as vítimas da falta de responsabilidade de nossas autoridades, pedindo que nossa Mãe
console os desafortunados, seus familiares e transforme esse Brasil em Terra Mariana, rezemos:

Jamais esqueçamos da palavra imperativa de São Paulo, o Patrono da União: Caritas Christi
urget nos!
“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

