Círculo de Oração – Julho de 2020
Queridas famílias da União de Famílias no Brasil.
Primeiro semestre de 2020 superado, iniciando o segundo, ainda sem a volta da normalidade, com
todos os desafios que os tempos atuais nos impõe. O trabalho ainda com muitas incógnitas, as aulas de
nossos filhos sendo via Web e as restrições impostas pela Pandemia. Muitas famílias sentindo todos os
efeitos da crise sanitária e financeira que assola nosso Pais e tem levado também muitas pessoas a problemas
psíquico, com síndrome de pânico, depressão, estresses etc. A boa notícia são que as Celebrações estão
voltando, mesmo com as restrições sanitárias e de isolamento impostas. Precisamos o quanto antes retomar
aos Sacramentos, especialmente a Eucaristia e Confissão.
Felizmente a vida de nossa Comunidade continua intensa, com as reuniões virtuais, ansiosos todos
em retomar os nossos encontros presenciais. Isso tem sido um refrigério a todos, especialmente pelo
distanciamento de nossos irmãos de Curso e de Comunidade.
Importante nesse momento é seguirmos firmes com a Campanha do nosso Terço: “de Terço na
mão venceremos a Pandemia”. Todos os dias as 21 horas estamos juntos em oração, suplicando a
intercessão de nossa Mãe para o fim da Pandemia.
Queremos nesse mês rezarmos especialmente pelo Movimento Apostólico de Schoenstatt, em
particular na pessoa de seu Fundador Padre José Kentenich. Nosso Pai Espiritual.
Ventos fortes virão contra nós e precisamos que o manto de nossa Mãe Santíssima nos proteja, ao mesmo
tempo que se Clarifique e seja a Rainha Vencedora, em todas as situações.
As intenções sugeridas para nosso mês.
Pela canonização de nosso Pai e Fundador, Padre José Kentenich
Pelos 78 anos da Obra das Famílias, fundada em 16 de Julho de 1942.
Pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do Purgatório, pelas intenções do
Santo Papa Francisco,
Pela santificação das famílias, pelos doentes, pelos agonizantes, por aqueles que pediram nossas
orações, especialmente pelos enfermos da COVID 19.
Pelo o fim da pandemia, por todos os trabalhadores da área da saúde e dos serviços essenciais;
Pelos endividados, pelos desempregados; por todas as autoridades constituídas para que tenham
sabedoria; por todos os pais e por todas as mães, que tenham sabedoria para conduzir seus filhos neste
tempo difícil; pelo Brasil, pelo povo brasileiro mais atingido pelas consequências econômicas dessa
pandemia.
Por toda a União de Famílias no Brasil, pelos Cursos, Dirigentes e Casais Formadores.
“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, por isso empunha o Cetro Mãe, te mostra Vencedora!

Rainha da Saúde, Rainha da União de Famílias do Brasil, torna-nos Famílias Santas do Pai,
Tabor para o mundo”
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