
           

Círculo de Oração 

Intenções da União de Famílias – Março de 2018 

Queridos irmãos e irmãs da União de Famílias no Brasil. 

Estamos em pleno tempo quaresmal, onde recebemos a força do alto para que possamos nos converter e 

voltar ao Senhor. Tempo de ascese, tempo de oração, tempo de jejum e tempo de caridade. Entretanto a 

União não para, pois em meio a este tempo de conversão, nossas atividades já estão em pleno 

funcionamento, o III Encontro Territorial está sendo preparado com muito carinho (colocaremos em 

intenção até a sua realização) e a vida dos nossos Cursos segue firme.  

Para que todos os nossos propósitos se concretizem, precisamos muito da oração forte de nossa comunidade, 

precisamos estar unidos. Por isso rezemos pelas nossas intenções no mês de março/18: 

 Pela conversão de nossa comunidade, para que possamos crescer na intimidade com o Senhor 

nesse tempo Quaresmal, afim de que sejamos testemunhas do amor e misericórdia de Jesus, rezemos 

juntos com nosso Pai e Fundador: 

Confio em teu poder e em tua bondade 

 Pela Direção de nossa Comunidade, Pelos Dirigentes do Território: Gines e Bernardete, pelos 

Dirigentes do Rio Grande do Sul: Thomé e Rosângela, pelos Dirigentes do Paraná: Wagner e 

Maria Clara, pelos Dirigentes de São Paulo: Sidônio e Claudia, para que tenham a graça e a 

sabedoria na condução da União no Brasil, rezemos: 

 Por todas as famílias da União, que sofrem por diversos males, sejam moralmente e 

financeiramente, para nossa Mãe estenda seu manto e assim nos proteja de todos os ataques contra as 

nossas famílias, para que conserve nossa unidade, que proteja nossos filhos e nos inspire ao caminho 

das aguas mais profundas, rezemos: 

 Pelos irmãos enfermos de nossa comunidade, pelos nossos familiares, pelos que tem pais e mães 

idosos e doentes, pelos amigos nessa situação, que na pessoa do Padre Ottomar, nossa boa Mãe se 

lembre de todos os que necessitam da cura, do consolo, rezemos: 

 Pelos Casais Formadores, pelos Dirigentes e Coordenadores de Curso, para que assumindo a 

Missão, sejam transparentes de nosso Pai e Fundador, 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:  

 Pelo III Encontro Territorial da União, que se realizará de 16 a 18 de Novembro em 

Atibaia/SP, para que nossa Mãe tenha o perfeito cuidado, rezemos: 

 Pela Campanha: “A União sou eu, com o Terço nas mãos”, para que perseveremos diariamente 

nessa oração eficaz e assim mover o coração do bom Deus pela suplica de nossa Mãe, rezemos 

 Para que possamos nesse ano do nosso Pai e Fundador experimentar sua paternidade em nossa vida 

cotidiana, rezemos:     

 “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. 


