
 Círculo de Oração – Junho de 2017 

Intenções da União de Famílias de Schoenstatt no Brasil. 

Queridos irmãos e irmãs da União de Famílias no Brasil.  

Estamos entrando no mês que encerra o primeiro semestre, mês de Junho, que a Igreja dedica ao Sagrado 

Coração de Jesus, que será celebrado no dia 23 de Junho. Também celebraremos um momento muito 

especial de nossa Igreja, que sai pelas ruas adorando o Corpo de Jesus, mostrando que Ele está presente na 

Eucaristia. É a Solenidade de Corpus Christi (15 de Junho). 

Antes destas duas solenidades, porém, temos a Celebração de Pentecostes (04 de Junho). Um momento 

sublime, onde o Espírito Santo desceu sobre os Apóstolos, implorado pela Mãe do Senhor, que no meio 

deles estava. O Espírito os encheu de coragem, os transformou. Que nossa Mãe, Rainha e Vencedora, Três 

vezes Admirável, interceda e suplique sobre todos nós este derramamento do Espírito, para que sejamos 

revestidos desta força e assim possamos impregnar nossa Comunidade e a partir daí todas as famílias do 

nosso meio, com os dons que Dele emana. 

Momentos fortes, onde deveremos estar presentes, rogando ao bom Deus por todas as nossas famílias, 

unionistas do Brasil. 

Impressionante como a cada mês o Brasil sofre com mais denúncias, com mais escândalos. Se de um lado 

sofremos e ficamos envergonhados, por outro é bom que se mostre quem é quem e desta maneira se abre 

uma possibilidade de renovação. Tenhamos sempre coragem. 

 Por isso devemos intensificar nossas orações em favor do povo brasileiro e dos que sofrem as 

consequências de tantas mazelas. 

 Ainda os enfermos de nossa comunidade, bem como muitos dos nossos familiares precisam de 

muitas orações para que sejam curados e ao mesmo tempo consolados. Que tenhamos compaixão e 

persistência, pedindo a intercessão de nossa boa Mãe para com cada um deles. 

 Os nossos Cursos necessitam ser conduzidos com sabedoria, com discernimento e com firmeza de 

princípios. Por isso, rezemos em favor dos casais Formadores, para que o Sagrado Coração de Jesus 

cuide especialmente deles e lhes conceda a graça do Abrigo Espiritual. 

 Os nossos Dirigentes Territoriais (Gines/ Bernardete) e os Dirigentes de Região (Sidônio/ Claudia de 

SP, Jorge/ Ivonete do RS e Laercio/ Maria Helena do PR) que receberam a missão da condução da 

nossa Comunidade, necessitam incessantemente das luzes e da força do Espírito de Deus. Que Ele 

venha em socorro de todos os que tem nos ombros a missão da condução e seja a inspiração de cada 

um deles. 

 E rezemos sempre, sem cessar por novas vocações, por novos Cursos, em todas as Regiões. 

Que nunca nos esqueçamos quem somos. Que nunca esqueçamos de onde viemos. Que nunca nos 

esqueçamos para onde iremos. ‘SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, EU CONFIO EM VÓS” 

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

Romulo e Márcia Romanato – XIII Curso/SP  


