
                                                            

Círculo de Oração do mês dos 100 anos de Hoerde – Agosto de 2019 

“Necessitamos de uma organização que se aposse de nosso interior e abra horizontes amplos ao impulso 

juvenil de auto atividade e autodesenvolvimento. Uma ideia que ultrapassa os tempos, tornou-se o alicerce 

desta nova fundação. Como instrumentos nas mãos da Mãe e Rainha Celestial, queremos mobilizar todas as 

nossas forças para a renovação religioso —moral do mundo”.  

 20 de Agosto de 1919 em Hoerde. 

 

Chegamos....100 anos de nossa Fundação....100 anos da União Apostólica de Schoenstatt....100 anos do 

Movimento “fora dos muros” como foi conhecido. Um mês mais que especial, pois somos privilegiados 

por vivermos esse momento de nossa história. A festa literalmente é nossa. Por isso com muito amor 

brademos: 

“Caritas Christi urget nos” 

• Pelos 100 anos do Congresso de Hoerde, pelos Congregados que com muita coragem assumiram a 

Missão, rezemos: 

• Por todas as Uniões Apostólica de Schoenstatt: União de Famílias, União das Mães, União 

Feminina, União dos Doentes, União Masculina, União dos Sacerdotes Diocesanos, enfim, toda a 

União Apostólica de Schoenstatt, para que sejamos fieis a origem, fieis ao pensamento de nosso Pai e 

Fundador, rezemos: 

• Por toda a Direção da União de Famílias no Brasil: Direção do Território (Casal Dirigente 

Gines e Bernardete e Casais Conselheiros: Romulo e Márcia, Oscar e Inês, Jorge e Márcia e 

Nelson e Ana Virginia), bem como as Direções das Regiões: Região SP (Casal Dirigente Sidônio 

e Claudia e Casais Conselheiros: Marco a Toninha, Adenilton e Mariela; Região PR: Casal 

Dirigente Wagner e Maria Clara, Casais Conselheiros Luiz e Solange e Ademir e Cristiane; 

Direção RS: Casal Dirigente Thomé e Rosângela, Casais Conselheiros Sandro e Marlise e Daniel 

e Elizandra; para que inspirados pelo Espírito Apostólico de Hoerde, sejam com toda a nossa 

Comunidade Oficial, protagonistas nesses novos tempos, rezemos: 

• Pelo fortalecimento vocacional de todos os membros de nossa Comunidade. Que todas as 

dificuldades sejam colocadas nas mãos de nossa Mãe para serem transformadas em ricas bênçãos e 

graças para suas famílias e todas as famílias da União, rezemos... 

• Por todas as Celebrações do nosso Centenário a serem realizadas por todas as Uniões, rezemos:  

• Por todas as famílias dos novos Cursos que estão se formando nas três regiões e seus respectivos 

Casais Formadores, para que chamados a esta vocação, permitam serem educados pela nossa Mãe, 

rezemos: 

• Por todos os filhos das famílias da União, para que sejam sempre educados e protegidos pela nossa 

Mãe, Rainha e Vencedora, diante de todos os desafios e perigos, que o mundo apresenta, rezemos:  

• Pelos que perderam entes queridos nesses tempos e pelos que estão enfermos ou que tem 

familiares passando pela enfermidade, rezemos: 



• Por todas as novas vocações schoenstatianas, em todos os ramos, especialmente para que 

tenhamos novos Padres, novas Irmãs e novas famílias em nossas fileiras, especialmente nesse mês 

vocacional, rezemos: 

• Por todos os que estão desempregados e sofrendo as consequências da grave crise moral e 

financeira que atravessamos no Brasil, rezemos: 

 “ Os Congregados fizeram seu, nesta hora, o plano do Padre Espiritual (Padre Kentenich), e ousaram algo 

de grande, numa Aliança de Amor:- Estamos dispostos a entregar-te tudo, mas como o pedido:  desce Tu e 

aceita-nos em teu serviço, para a renovação do mundo em Cristo.” (Congresso Hoerde – 1919). 

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


