
Intenções do Círculo de Oração – Setembro de 2017                          

“O que aconteceria se usássemos a Bíblia como usamos o nosso celular? Se a levássemos sempre conosco 

(ou pelo menos um Evangelho de bolso), o que aconteceria? Se voltássemos quando a esquecemos, se a 

abríssemos várias vezes por dia; se lêssemos as mensagens de Deus contidas na Bíblia como lemos as 

mensagens em nosso celular, o que aconteceria? É uma comparação paradoxal, mas faz pensar...”    Papa 

Francisco. 

 Pelo nosso crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. Que sejamos impregnados neste mês 

pela vivencia da Palavra e que possamos praticá-la em nossa vida diária (sugerimos fazer um propósito 

especial de leitura bíblica neste mês),  

 Pelo povo brasileiro e suas angustias, envolvidos em meio ao mar de corrupção, violência e 

desmandos, rezemos por todos os desempregados e por todos os que estão passando por dificuldades 

financeiras. Que a Providência Divina ajude a todos a superarem suas dificuldades e que jamais falte 

em nossa mesa o pão de cada dia. Por este motivo, a CNBB convida todo o povo brasileiro, no dia 07 

de Setembro, a se unirem em uma Jornada de Oração pelo Brasil, praticando nesse dia a Oração e 

o Jejum. “Diante do grave momento vivido por nosso País, dirijamos nossa oração a Deus pedindo 

a benção e a paz para o Brasil. Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil” diz o trecho da carta 

enviada a todos os fiéis leigos. A oração completa está anexa a este encaminhamento. 

 Pelos Capítulos das Regiões que teremos nestes próximos meses, a começar pela Região São Paulo, 

no próximo dia 23 de Setembro. Que todos os casais capitulares sejam inspirados pelo Espírito Santo, 

para que todos os assuntos tratados sejam encaminhados com muita sabedoria. Que possamos eleger 

os Dirigentes que este tempo exige e consequentemente consigam cumprir as necessidades atuais da 

União no Brasil.  

 Pelos nossos Dirigentes Territoriais da União no Brasil – Gines e Bernardete –  e pelos casais 

Sidônio e Claudia (SP), Laercio e Maria Helena (PR) e Jorge e Ivonete (RS), que são os nossos 

Dirigentes de Região, para que jamais lhes faltem a paz e a inspiração na condução de nossa 

Comunidade. 

 Pelos irmãos enfermos da nossa União, pelo Padre Ottomar, bem como todos os nossos amigos e 

familiares que se encontram adoecidos, pedindo que nossa Mãe cuide de cada um deles. 

 Rezemos por todas as Vocações que tanto precisamos, de novas famílias para novos Cursos da União, 

para a nossa Comunidade e em todos os ramos do nosso Movimento, pedindo especialmente pelas 

vocações sacerdotais e religiosas schoenstateanas.  

 Rezemos pelos Casais Formadores de nossa Comunidade, para que perseverem sempre na instrução e 

acompanhamento das famílias em formação, no modelo de nossa MTA. 

 

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

“Rainha da União de Famílias do Brasil, torna-nos Famílias Santas do Pai, Tabor para o mundo” 

Romulo e Márcia Romanato – XIII Curso/SP 

  



JORNADA DE ORAÇÃO PELO BRASIL 

Semana da Pátria 

1º a 07 de setembro de 2017 

07 de setembro – dia da Pátria: Vida em primeiro lugar 

“A paz é o nome de Deus” (Papa Francisco) 

Diante do grave momento vivido por nosso país, dirijamos nossa oração a Deus, pedindo a bênção da paz 

para o Brasil. 

Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil! 

Vivemos um momento triste, marcado por injustiças e violência. Para construirmos a justiça e a paz, em 

nosso país, necessitamos muito do vosso amor misericordioso, que nunca se cansa de perdoar. 

Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil! 

Estamos indignados, diante de tanta corrupção e violência que espalham morte e insegurança. Pedimos 

perdão e conversão. Nós cremos no vosso amor misericordioso que nos ajuda a vencer as causas dos graves 

problemas do País: injustiça e desigualdade, ambição de poder e ganância, exploração e desprezo pela vida 

humana. 

Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil! 

Ajudai-nos a construir um país justo e fraterno. Que todos estejamos atentos às necessidades das pessoas 

mais fragilizadas e indefesas! Que o diálogo e o respeito vençam o ódio e os conflitos! Que as barreiras 

sejam superadas por meio do encontro e da reconciliação! Que a política esteja, de fato, a serviço da pessoa 

e da sociedade e não dos interesses pessoais, partidários e de grupos. 

Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil! 

Vosso Filho, Jesus, nos ensinou: “Pedi e recebereis”. Por isso, nós vos pedimos confiantes: fazei que nós, 

brasileiros e brasileiras, sejamos agentes da paz, iluminados pela Palavra e alimentados pela Eucaristia. 

Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil! 

Vosso filho Jesus está no meio de nós, trazendo-nos esperança e força para caminhar. A comunhão 

eucarística seja fonte de comunhão fraterna e de paz, em nossas comunidades, nas famílias e nas ruas. 

Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil! 

Neste ano em que celebramos os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, queremos 

seguir o exemplo de Maria, permanecendo unidos a Jesus Cristo, que convosco vive, na unidade do Espírito 

Santo. 

Amém! 

(Pai nosso! Ave, Maria! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!) 

 

 


