Círculo de Oração – Junho de 2020
Prezados irmãos e irmãs da União de Famílias no Brasil.
Terminado o Tempo de Páscoa estamos iniciando o Tempo Comum, renovados pelo Espírito Santo
de Deus. Ainda estamos vivendo momentos de muitas tensões, de medo, de confusão de informações,
preocupações, mas ao mesmo tempo momentos de intensa oração, de confiança e de entrega nas mãos de
Deus, pois sabemos que nossa boa Mãe está cuidando de todos nós. Esse tempo terá fim, podem acreditar. O
poder de Deus tudo supera e nossa Mãe está à frente na batalha.
Nossa vida de Comunidade continua intensa, Cursos se reunindo virtualmente, encontros e
formações transcorrendo nas diversas formas que os meios de comunicação nos permitem e isso tem sido
uma graça especial sobre todos nós.
Por isso, convidamos a todas as famílias de nossa Comunidade a seguirem firmes em suas orações,
intensificarem cada vez mais. Nossa Campanha do Terço: “de Terço nas mãos venceremos a Pandemia”
segue firme e o Encontrão Virtual do dia 31/05 foi um marco em nossa Comunidade. Parabéns a todos que
estão se envolvendo nas Vivências.
Para o mês de Junho, que a Igreja no mundo todo dedica ao Sagrado Coração de Jesus, pedimos
especialmente a sua misericórdia, para que cesse no mundo esse pavor e cuide de seus efeitos sobre todas as
famílias, sobre toda a sociedade.
As intenções:
Oferecemos em desagravo dos pecados cometido contra o Sagrado Coração de Jesus e Imaculado
Coração de Maria.
Pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do Purgatório, pelas intenções do
Santo Papa Francisco,
Pela ordenação do Rafael Motta do Instituo dos Padres de Schoenstatt,
Pela santificação das famílias, pelos doentes, pelos agonizantes, por aqueles que pediram nossas
orações, especialmente pelos enfermos da COVID 19.
Pelo o fim da pandemia, por todos os trabalhadores da área da saúde e dos serviços essenciais;
Pelos endividados, pelos desempregados; por todas as autoridades constituídas para que tenham
sabedoria; por todos os pais e por todas as mães, que tenham sabedoria para conduzir seus filhos neste
tempo difícil; pelo Brasil, pelo povo brasileiro mais atingido pelas consequências econômicas dessa
pandemia.
Por toda a União de Famílias no Brasil, pelos Cursos, Dirigentes e Casais Formadores.
Pela saúde do Sr Norbert Martin, o primeiro Dirigente Internacional da União, que se encontra
hospitalizado em estado grave, na Alemanha.

“Cristo Ressuscitado, te pedimos, te suplicamos: faz cessar essa tempestade, faz cessar essa
Pandemia, tu que vencestes a morte. Rainha da Saúde, Clarifica-te nessa tempestade dos tempos. Tu
és nossa Rainha, por isso empunha o Cetro Mãe, te mostra Vencedora!
Diariamente as 21 horas estamos unidos rezando o Terço. É o nosso ponto de encontro diário.
Além desse são muitos outros durante o dia certamente. Rezem, rezem, rezem. Muito....sem medida.
Aproveitem positivamente esse tempo que nos foi dado.
Lembrem-se:
“Um Servo de Maria jamais perecerá”.
Caritas Christi urget nos!
Rainha da Saúde, Rainha da União de Famílias do Brasil, torna-nos Famílias Santas do Pai,
Tabor para o mundo”
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