
     Círculo de Oração – Abril/2018 

“Fica conosco Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando!” (Lc 24, 29). 

Queridos irmãos e irmãs, entramos no mês de Abril e com ele o Tempo Pascal, tempo da experiência com 

Jesus Ressuscitado. Com essa alegria pascal indicamos a intenções de nossa Comunidade para o mês de 

Abril/2018: 

 Pela alma de nosso querido Padre Ottomar, que muito trabalhou em favor da União de Famílias no 

Brasil e que agora já se encontra com nosso Pai na glória celeste, rezemos: 

Jesus Ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, Aleluia, Aleluia! 

 Pela Direção de nossa Comunidade Territorial, casal Gines e Bernardete e pelos Dirigentes das 

Regiões: Thomé e Rosangela do Rio Grande do Sul, Wagner e Maria Clara do Paraná e Sidônio e 

Claudia de São Paulo, para que sejam impregnados pelo Espírito do Ressuscitado e assim permaneçam 

repletos de sabedoria e coragem para conduzir nossa comunidade, rezemos: 

 Pelos irmãos enfermos (são muitos) de nossa comunidade, pelos nossos familiares e amigos, (também 

muitos) para que alcancem a cura e o consolo, rezemos: 

 Pelos Casais Formadores, de todos os Cursos de nossa Comunidade e também os que serão indicados 

aos novos Cursos que serão criados, para que sejam transparentes de nosso Pai e Fundador e assim 

edifiquem nossa pedagogia junto a todos os que caminham para a Consagração, em suas formações, 

rezemos:  

 Pelas Vocações à União de Famílias, para que ingressem em nossas fileiras famílias com espirito 

comunitário, famílias com espírito serviçal, abertos ao crescimento, tanto intelectual, como espiritual 

e assim possam ajudar a construir nossa Comunidade, rezemos:  

 De modo especial, colocamos todas as famílias de nossa comunidade, nas várias situações em que 

se encontram, principalmente as que passam por provações, sejam na ordem financeira, seja na ordem 

familiar, nos relacionamentos, para que o Ressuscitado dissipe todas as trevas, restituindo assim a 

alegria e a fortaleza, rezemos: 

 Pela Campanha: “A União sou eu, com o Terço nas mãos”, para que cresça em largura, altura e 

profundidade e numa corrente sem igual, dissipe todas as trevas que se põe sobre as famílias e afaste 

longe o mal, trazendo assim abundantes graças a todos, rezemos: 

 Pelo povo brasileiro, sofrido, maltratado, vítima de toda sorte de violência e corrupção, para que o 

bom Deus suscite em nosso meio governantes justos, honestos e temente a Deus, rezemos: 

Se nos unirmos em oração, como família de famílias, iremos realizar o lema que nos inspira esse ano: 

“Famílias da União, unidas ao Pai e Profeta, construindo uma nova terra mariana” 

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” 

“Ser da União é a melhor coisa do mundo” 
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