
Círculo de Oração – Julho de 2019  

“A família é desejo de Deus e do coração humano. O encontro amoroso entre as pessoas é também sinal da presença 

divina... nenhuma família é uma realidade perfeita e confeccionada duma vez para sempre, mas requer um progressivo 

amadurecimento da sua capacidade de amar”.  (Papa Francisco - Amoris Laetitia) 

Intenções da União de Famílias no Brasil. 

 

Neste mês de Julho/2019 destacamos as seguintes intenções que rezaremos especialmente. 

Rezemos: “Salvai a família, custe o que custar” (PJK) 

 

• Pela Consagração dos Cursos: XXIII (07 de Julho – Araraquara) e XXIV (21 de Julho – Londrina) 

para que se consagrando à Mãe de Deus e sendo admitidos na Comunidade Oficial da União de 

Famílias no Brasil, tenham as graças necessárias para viver em plenitude os nossos ideais, contidos 

em nossos Estatutos, rezemos: 

• Pelos 77 anos da Fundação da Obra das Famílias (16 de Julho), para que nossa Mãe derrame 

infindas graças nas famílias da União, da Liga e do Instituto e nos ensine a trabalharmos juntos em 

favor da família, na unidade desejada pelo nosso Pai e Fundador, rezemos: 

• Pelos novos Cursos em formação nas Regiões SP, RS e PR, para que ingressem em nossas 

fileiras casais verdadeiramente vocacionados, que desejam e almejam o caminho de santidade, 

através da vivencia do Sacramento do Matrimônio, rezemos: 

• Pelos novos casais Formadores e por todos os Formadores de nossa Comunidade, rezemos: 

• Pela Direção Territorial de nossa Comunidade  – Casal Gines e Bernardete e das Direções das 

Regiões: Casais Sidônio e Claudia (SP), Wagner e Maria Clara (PR) e Thomé e Rosângela (RS), 

para que conduzam nossa Comunidade com sabedoria, rezemos: 

• Por todos os filhos das famílias da União, para que sejam sempre educados e protegidos pela 

nossa Mãe, Rainha e Vencedora, diante de todos os desafios e perigos, que o mundo apresenta, 

rezemos:  

• Pelas famílias que desejam ter filhos, para que nossa Mãe interceda e derrame suas graças, 

rezemos: 

• Pelas famílias que se fecham a fecundidade, para que nossa Mãe cuide de seus corações, curando 

eventuais medos e más compreensões, rezemos: 

• Pelos que perderam entes queridos nesses tempos e pelos que estão enfermos ou que tem 

familiares passando pela enfermidade, rezemos: 

• Pelo fortalecimento vocacional de todos os membros de nossa Comunidade. Que todas as 

dificuldades sejam colocadas nas mãos de nossa Mãe para serem transformadas em ricas bênçãos e 

graças para suas famílias e todas as famílias da União, rezemos... 

• Por todos os que estão desempregados e sofrendo as consequências da grave crise moral e 

financeira que atravessamos no Brasil, rezemos: 

• Pelos irmãos da Venezuela e de todos os países que sofrem fome, guerras, conflitos, causados pelos 

interesses escusos e egoístas, 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” 


