
“Levem a imagem da Mãe de Deus para suas casas e deem-lhe um lugar de honra. 

Assim suas casas se tornarão verdadeiros santuários...” PJK 

Círculo de Oração 

Intenções da União de Famílias – Novembro de 2020 

Neste mês de novembro, queremos, em comunidade, agradecer especialmente pelo dom da vida de nosso Pai 

e Fundador – Padre José Kentenich, que completa 135 anos. Também de modo especial pelos 57 anos da 

Instituição do Primeiro Santuário Lar em Milwaukee. Nesses tempos de Pandemia pudemos experimentar a 

cada dia a força da Aliança de Amor em nossos Santuários Lares, que foi o altar de nossas Igrejas 

domésticas. Enquanto as Igrejas estavam fechadas, os nossos Santuários iluminaram o nosso lar, a nossa 

família, a nossa vida. 

rezemos: “Mãe, Clarifica-te em nossos lares” 

 Pela Reunião Ampliada, onde todos os membros da Direção Territorial, das Direções das Regiões, 

bem como as Irmãs colaboradoras (DU: Gines e Bernardete, Romulo e Marcia, Oscar e Inês, 

Jorge e Marcia, Nelson e Ana, Olindo e Marilene e Tomás e Flávia; DRS: Sidônio e Claudia, 

Wagner e Maria Clara e Tomé e Rosângela; Irmãs colaboradoras: Ir. Inácia, Ir. Patrícia e Ir. 

Fátima), se reúnem em vista dos assuntos pertinentes a nossa Comunidade, planejamento, programa 

e formações que teremos ao longo de 2021 e próximos anos, que extraordinariamente será realizada 

virtualmente nos dias 04,05,06 e 07 de Novembro, para que o Espírito Santo de Deus conduza 

esse encontro, conduzindo a todos pelas mãos amorosas de nosso Pai e Fundador e assim possamos 

crescer em estatura e profundidade, rumo as aguas mais profundas, rezemos:   

 Pelos 135 anos do nascimento do nosso Pai e Fundador (16 de Novembro de 1885). Roguemos 

que possamos nos aprofundar no conhecimento e na filialidade de nosso Fundador Padre José 

Kentenich, rezemos: 

 Pelos 57 anos da Instituição do primeiro Santuário Lar (19 de Novembro de 1963).  

Que jamais nos esqueçamos que os nossos Santuários Lares são fonte inesgotável de graças e que 

nossa Mãe habita verdadeiramente em nossas casas e está conosco sempre, rezemos: 

 Pelas almas que dos que partiram recentemente e também as que se encontram no purgatório e de 

todos os falecidos, especialmente nossos familiares e de nossa Comunidade, para que a Luz 

eterna resplandeça sobre suas almas, especialmente no dia que celebramos Finados, rezemos. 

 Pelos Casais Formadores de nossa Comunidade, para que perseverem sempre na instrução e 

acompanhamento das famílias em formação, no modelo de nossa MTA, rezemos: 

 Pelos irmãos enfermos da nossa União, especialmente Ir Inácia, bem como todos os nossos 

amigos e familiares que se encontram adoecidos, pedindo que nossa Mãe cuide de cada um deles, 

rezemos: 

 Por todas as Vocações que tanto precisamos, de novas famílias para novos Cursos da União, para 

a nossa Comunidade e em todos os ramos do nosso Movimento, pedindo especialmente pelas 

vocações sacerdotais e religiosas schoenstattianas, rezemos:  

 Por todas as famílias de nossa comunidade que se encontram tristes, abatidas, depressivas e que 

passam por duvidas em sua vocação, bem como as que sofrem nesse tempo de pandemia e enfrentam 



problemas financeiros. Que nossa Mãe, abrigue todos em seu coração materno, restituindo-lhes a 

vitalidade, a alegria e o entusiasmo pela vida, rezemos: 

 

Jamais se esqueçam: “Um servo de Maria jamais perecerá” 

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

A UNIÃO SOU EU, COM O TERÇO NAS MÃOS! 

 

Direção da União 


