
Círculo de Oração – Novembro de 2018 

Queridos irmãos e irmãs,  

Nosso III Encontro Territorial se aproxima, faltam poucos dias para a União de Famílias se encontrar à 

sombra do Santuário da Permanente Presença do Pai em Atibaia/SP. 

Um momento especial, único, pois estaremos entre pais e filhos, em 510 pessoas. Poucos Encontros na 

Igreja envolvem pais e filhos simultaneamente, com programas e atividades para os dois. O que para nós 

pode ser comum não é para muitos movimentos e pastorais. Por isso temos que valorizar muito esses dias, 

esse Encontro. 

Portanto: Qual o espírito que me apresentarei nesse encontro? Se não pudermos estar presentes, pelos 

motivos justos apresentados, como estarei nos dias, seja onde estiver? Estarei em sintonia? E diante das 

dificuldades e contrariedades que por ventura possam ocorrer durante o Encontro (pois estaremos em 

muitos), como será o nosso espirito comunitário e como será minha paciência e compreensão? 

Enfim, o que importa é que nos preparemos espiritualmente ainda mais nesses dias de novembro, pois 

precisamos estar abertos as graças que certamente serão derramadas abundantemente nestes dias, 

pois os irmãos de São Paulo estão preparando com muito carinho o nosso acolhimento. Estaremos em 

família, pois estaremos entre irmãos, na casa da Mãe. 

Diante disso queremos ofertar nesses dias, até o Encontro e também depois dele (para continuarmos 

nas graças recebidas), as nossas orações, os nossos sacrifícios, os nossos propósitos, as nossas alegrias e 

os nossos sofrimentos, para que a Mãe de Deus seja benevolente, como sempre foi, diante das 

necessidades de nossa Comunidade. 

Não se esqueçam da linda oração de nosso Encontro e dos milhos que dela derivam. Precisamos de 

uma grande plantação...precisamos de centenas, de milhares... 

Junto com nosso Pai e Fundador, de mãos dadas com ele, nos dirijamos a Mãe de Deus, rezando: 

“Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com filialidade, confio cegamente em toda a 

situação, Mãe no teu Filho e em tua proteção” 

“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” 
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