Círculo de Oração – Janeiro de 2019
Chegamos ao final do ano de 2018 e se abre para nós um novo ano. Final de ano é sempre uma oportunidade
de refletir sobre o que fizemos durante os 365 dias passados. Será que fizemos o suficiente, ou poderíamos ter
feito mais e melhor? O Papa Bento XVI a cada final de ano dizia que entrega a Deus, justo Juiz, todas as
realizações do ano e pedia a sua misericórdia sobre o que não realizou, o bem que não fez.
Enfim, se olharmos 2018 veremos que nossa Comunidade realizou muitas coisas. Que o diga a Região São
Paulo que trabalhou muito por conta dos preparativos do III Encontrão. E também todas as Regiões
trabalharam muito em muitas frentes, seja nos Encontros, Reuniões e tantas atividades.
Agora o bom Deus nos abre novas possibilidades, afinal receberemos mais 365 dias, um enorme caderno com
folhas em branco, onde teremos a possibilidade de escrever a cada dia, muitas e muitas vivências, novas
histórias. Estaremos dentro do Centenário de Hoerde e novamente teremos abundantes graças especiais,
pois somos todos “filhos de Hoerde”. Dependerá muito da ação divina com nosso atuar humano, pois somos
o “nada sem vós, nada sem nós”. O importante é vivermos conforme a vontade do bom Deus!
Também queremos presentear a nossa Comunidade com uma Oração destinada especialmente aos nossos
filhos casados, para que sejam agraciados com a fecundidade maternal e paternal e assim possam engravidar
e terem filhos, não conforme a vontade deles, mas sim do bom Deus. É uma Oração que os pais devem rezar
pelos filhos. É uma Oração que realizará muitos milagres:
ORAÇÃO DOS PAIS PARA QUE OS FILHOS TENHAM A GRAÇA DA PATERNIDADE E
MATERNIDADE.
Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três vezes Admirável de Schoenstatt.
Sabemos que o amor gera vida e que os pais se completam na geração dos filhos.
Por isso, diante de tua imagem de graças, com toda a nossa confiança e fé, recorremos a ti para te pedir uma
graça muito especial: a graça da paternidade e maternidade para os nossos
filhos.................e........................(nome do casal).
Intercede Mãe, junto ao Deus Trino, para que alcancem a cura física ou espiritual, que impede essa
realização, afastando deles o medo e dando-lhes a coragem, a força e a graça. Se Deus tem outros planos
para eles, cuida que eles entendam claramente isso e assim digam um SIM de coração. Que eles percorram
o caminho que o amor de Deus lhes preparou e sua vontade se realize na vida deles. Que as nossas famílias
cresçam repletas de tua graça, de tua sabedoria, de teu amor, para que o mundo seja transformado por esses
filhos, com tua benevolência e bênçãos do céu.
Juntamente com Padre Kentenich, rezamos: “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”. Amém.
Também queremos nesse dia agradecer tudo aquilo que a Mãe de Deus nos proporcionou e cuidou
perfeitamente ao longo do ano, na certeza que Ela cuidará de cada um de nós ao longo de 2019. No Espírito
de Hoerde, coloquemos as nossas intenções de Janeiro/2019. A cada invocação rezemos:

Caritas Christi urget nos


Pelo ano de nossa Comunidade da União de Famílias no Brasil, por todos os Encontros, Reuniões
e especialmente pelos 100 anos de Hoerde, para que possamos viver em plenitude o nosso carisma,
rezemos:



Pela Direção de nossa Comunidade, Gines e Bernardete pelo Território, Thomé e Rosangela pelo
Rio Grande do Sul, Wagner e Maria Clara pelo Paraná e Sidônio e Claudia por São Paulo, para
que o Espírito Santo os ilumine e os inspire e tenham assim sabedoria para conduzir nossa comunidade,
rezemos:
Por todos os nossos projetos, pelas novas vocações, pelos novos Cursos, por todas as novas famílias
que ingressarão em nossas fileiras, rezemos:
Pelos Casais Formadores, sejam dos novos Cursos que serão criados, pelos que estão em formação
e pelos que se consagrarão, para que olhando as estrelas condutoras de Schoenstatt, alcancem de nosso
Pai e Fundador a graça de impregnar a todos com a sua pedagogia, rezemos:
Por todas as famílias de nossa comunidade que se encontram tristes, abatidas, depressivas, que
passam por dificuldades financeiras, que passam por dificuldades familiares, de relacionamento, entre
os esposos e os filhos. Que nossa Mãe, abrigue todos em seu coração materno, restituindo-lhes a
vitalidade, a alegria e o entusiasmo pela vida, rezemos:
Pela Campanha: “A União sou eu, com o Terço nas mãos”. Que nossa MTA nos inspire a rezá-lo
incansavelmente, como jamais o recitamos, com os corações alegres e esperançosos, de que nossa Mãe
retribuirá em abundantes graças, em favor de nossas famílias, roguemos:
Por todos os nossos irmãos enfermos de nossa comunidade, pelos nossos familiares e amigos, para
que alcancem a cura e o consolos, rezemos:










Um excelente ano a todos, e que sejamos impregnados com a palavra imperativa de São Paulo, o
Patrono da Unijão: 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”
Direção da União

