
 
 

                                   “União de Famílias, à luz do Tabor e guiada pelo Pai, 
                                    transfigura hoje a realidade!” 

 

                                                  Círculo de Oração – dezembro de 2021     

“O mistério da manjedoura é um mistério do amor. O Pai me ama. Isto é o que a 
manjedoura me diz. Por amor Ele quis que o seu Unigênito se tornasse homem, e 
por amor Ele quis que eu me tornasse sua imagem para que Ele pudesse me amar 
no Deus-homem e eu pudesse, com o Salvador, lhe retribuir o amor. O Pai quer ser 
amado por mim e eu devo ser em seu Unigênito, objeto do seu amor paternal. Mas 
também o Filho de Deus conhece o mistério do meu coração. Sabe que eu posso 
amar mais profundamente quando eu sei que sou envolvido em amor. Por isso Ele 
vem ao meu encontro nesta cativante forma de criança. Por amor a mim Ele assumiu 
esta forma. Ele quer conquistar-me prender-me a si em amor e arrebatar-me ao 
coração do Eterno Pai!” (Mensagem de Natal - Pe. José Kentenich) 
 
 
DEZEMBRO é o mês dedicado ao Advento e ao Natal. É tempo de RECOMEÇAR. 
Durante essas quatro semanas é muito importante 
meditarmos sobre esse tempo de graça e espera 
para renovação do nascimento do Salvador e 
também na Imaculada Conceição de Maria, nascida 
sem pecado, pura e única entre as mulheres. 
Portanto, um tempo propício para uma preparação 
espiritual e piedosa para celebrar dignamente o 
Natal nos preparando também para a segunda e 
definitiva vinda do Senhor. 
É o tempo do Presépio, que nos ajuda a meditar 
este grande mistério da Encarnação do Verbo, que 
“se fez pobre para nos enriquecer”, como tão bem 
nos ensinou o Apóstolo São Paulo (2 Cor.8,9). 
 
Súplica de Natal: “Vem Jesus ó Rei Divino, ao meu pobre coração! Eu te espero com 
saudade, alegria e gratidão! Se o mundo te rejeita com dureza e rigor, minha alma te 
acolhe com ternura e amor!” 
 
 

CURIOSIDADE: O Advento e a árvore de natal 
 

Um dos grandes símbolos do Natal para a Igreja é a coroa do Advento. Formada com 
ramos verdes e em formato de círculo, a coroa simboliza a unidade e a perfeição, sem 
começo e sem fim. “A coroa representa o nascimento do rei. Em cada um dos quatro 
Domingos do Advento uma vela é acesa. Com a proximidade do nascimento de Jesus, a 
luz se torna mais intensa, e é o Natal enquanto festa da luz que celebramos.” 
 
Quando montar a Árvore de Natal e o Presépio? 
O início do Advento marca a data exata de montagem da árvore de natal, pois essa 
simbologia marca o início da espera do nascimento de Jesus. A preparação da árvore deve 
ser intensificada durante a última semana que antecede o Natal.  

https://cleofas.com.br/advento-preparacao-para-a-festa-do-natal-de-jesus/
https://cleofas.com.br/2512-natal-do-senhor/


 
 
“Até 16 de dezembro, tudo ainda é muito sóbrio, 
mesmo nas leituras feitas nas Missas do advento. É só 
a partir do dia 17 de dezembro que a Bíblia começa a 
falar do nascimento de Jesus, e inicia um momento de 
maior expectativa. Esse é o momento, portanto, de 
intensificar a decoração da árvore.”  
 
 

 
A montagem do presépio, também tradicional em tempos de Natal, deve seguir a mesma 
linha da preparação da árvore de natal. “Aos poucos, pode-se começar a montar a gruta, 
colocar os animais e os pastores, mas a Virgem Maria, São José e o menino Jesus devem 
fazer parte do presépio apenas mais próximo da noite do Natal.”  
O presépio, enquanto “encenação”, foi uma invenção de São Francisco de Assis para 
lembrar a simplicidade e as dificuldades enfrentadas pela Virgem Maria e São José no 
nascimento de Jesus.  
A orientação para quem pretende seguir a tradição católica 
é não sofisticar os presépios com luzes e enfeites.  
“Costumamos dizer sempre também que é muito 
importante envolver as crianças na montagem dos 
presépios, e o ideal seria que eles fossem feitos nas 
próprias casas, pelas crianças, para que eles percebam o 
real sentido do natal.”  
 
Hora de desmontar  
Tradicionalmente, o dia de desmontar a árvore de Natal, o presépio e toda a decoração 
natalina é 6 de janeiro, o Dia de Reis. “É nesse dia que três magos, pessoas sábias, 
encontram o menino Jesus e ele é então revelado a todas as nações.”  
 
Fonte: Pe. Carlos Gustavo Haas (Com adaptações) e http://www.salvemaliturgia.com/2012/11/quando-
montar-arvore-de-natal-e-o.html 
 
 
 
 ALGUMAS DATAS IMPORTANTES QUE MARCARAM A HISTÓRIA DE 
SCHOENSTATT EM DEZEMBRO:   
     

• 01 de dezembro de 1951 – É decretado o afastamento do Padre 
Kentenich da Europa; 

• 03 dezembro de 1963 – Pe. Hilário Albers (provincial dos dominicanos) é 
encarregado de  uma nova Visitação em Schoenstatt;                                                                             

• 08 de dezembro de 1944 – Terceira conferência do “Terceiro Documento de Fundação”; 
• 17 de dezembro de 1944 – Ordenação sacerdotal de Carlos Leisner (Sacerdote de 

Schoenstatt) na capela do Bloco 26, em Dachau; 
• 22 de dezembro de 1965 – Audiência com Papa Paulo VI;                                                   
• 24 e 25 de dezembro de 1941 – Nasce a corrente do “Jardim de Maria”;                                                                                                    
• 24 de dezembro de 1965 – Regresso a Schoenstatt. 
• 26 de dezembro de 1944 – Primeira e única missa celebrada por Carlos Leisner (faleceu 

em 12 de agosto de 1945);                                                                                      

http://www.salvemaliturgia.com/2012/11/quando-montar-arvore-de-natal-e-o.html
http://www.salvemaliturgia.com/2012/11/quando-montar-arvore-de-natal-e-o.html


 
 SANTOS COMEMORADOS PELA IGREJA NO MÊS DE DEZEMBRO:                    
“Os santos nos lembram que mesmo em nossas vidas, embora frágeis e marcadas pelo 
pecado, a santidade pode florescer. De fato, até no último momento”. (Papa Francisco - 
Audiência Geral de 07 de abril de 2021) 

        
(01) Memória de Santo Elígio (Bispo), (02) Memória de São Cromácio (Bispo) e São 
Silvério (Papa), (03) Memória de São Francisco Xavier (Presbítero), (04) Memória de São 
João Damasceno (Presbítero e doutor da Igreja) e Santa Bárbara (mártir), (05) 2º Domingo 
do Advento, (06) Memória de São Nicolau (Bispo), (07) Memória de Santo Ambrósio (Bispo 
e doutor da Igreja), (08) Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria, (09) 
Memória de São Juan Diego e São Pedro Fourier (Presbítero), (10) Memória de Nossa 
Senhora de Loreto, São Melquíades (Papa) e São Gregório III (Papa), (11) Memória de 
São Dâmaso I (Papa), (12) 3º Domingo do Advento, Memória de Nossa Senhora de 
Guadalupe (padroeira de toda América Latina) e Santa Joana de Chantal (viúva), (13) 
Memória de Santa Luzia (virgem e mártir), (14) Memória de São João da Cruz (Presbítero 
e doutor da Igreja), (15) Memória de Santa Cristiana e São Valeriano (Bispo e mártir), (18) 
Memória de Nossa Senhora da Esperança ou do Ó, (19) 4º Domingo do Advento, (20) 
Memória de São Domingos de Silos (Abade), (21) Memória de São Pedro Canísio 
(Presbítero e doutor da Igreja), (23) Memória de São João de Quenty (Presbítero); (25) 
Solenidade do Natal do Senhor, (26) Festa da Sagrada Família Jesus, Maria e José, 
Memória de Santo Estévão (Diácono e 1º mártir da Igreja), (27) Festa de São João 
(Apóstolo e Evangelista), (28) Festa dos Santos Inocentes (mártires), (29) Memória de São 
Tomás Becket (Bispo e mártir) e Santo Davi (profeta), (31) Memória de São Silvestre I 
(Papa).  
 
 
 CONFIANTES NA INTERCESSÃO DA RAINHA DA UNIÃO DE FAMÍLIAS, REZEMOS:  
 

“À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus;  
não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades,  

mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita”. 
 
- Para que, neste Advento, a Mãe de Deus conceda a todos os casais da União de 

Famílias no Brasil, a tua atitude de silêncio, de oração e interioridade para que 
mergulhados no divino possam se preparar para a Noite Santa; 

 
- Para que, Maria que nos deu Jesus na noite santa de Belém, gere-o novamente nos 

nossos corações e nos corações dos nossos filhos; 
 
- Pelas Direções, Dirigentes e Formadores para que nessa preparação espiritual para o 

Natal se sintam interpelados pelo Espírito Santo e fortalecidos na missão de salvar as 
famílias; 

 
- Pela nossa Comunidade, para que o Senhor em sua vinda possa despertar o aumento de 

novas e autênticas vocações; 
 
- Pela Direção Internacional da União de Famílias, para que nessa Noite Santa sejam 

inundados de luz, de alegria renovadora e possam transmitir e inspirar cada família da 
União a perceber que Cristo faz sem cessar renascer, em nosso corações, a alegria de 
pertencermos à Comunidade da União de Famílias; 

 

https://www.vaticannews.va/pt/papa-francisco/audiencias-papal/2021-04/audiencia-geral-07-de-abril-de-2021.html


- Para que Deus conceda ao nosso Pai e Fundador, Padre José Kentenich e ao senhor 
João Luiz Pozzobon, a honra dos altares para que, em breve, sejam canonizados;  

 
- Pelos desempregados, pelos refugiados, pelos cristãos perseguidos e por todos aqueles 

que passam necessidade, para que Jesus Menino ilumine seus caminhos e ensine-os, 
como tu, a contemplar eternamente a face do Pai, em todas as circunstâncias da vida, 
também na noite do abandono e da solidão; 

 
- Pelos idosos e enfermos da nossa Comunidade, para que Nosso Salvador conforte-os 

com vosso poder, renove o ânimo e a esperança para que nada os roube o significado da 
vida; 

 
- Que Deus misericordioso tenha piedade das almas do purgatório e, em especial, as que 

estão mais esquecidas, conduzindo-as ao descanso eterno para que ali vos louvem e 
bendigam eternamente; 

 
- Pelas mãos de Maria, Rainha Poderosa da Saúde, Deus nos conceda o fim desta 

Pandemia.  
 
 

“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! Empunha o Cetro Mãe, mostra-te Vencedora! 
 
 

Rainha da Saúde, Rainha da União de Famílias no Brasil,  
torna-nos Famílias Santas do Pai, Tabor para o mundo 

 
 
 
  

                         

 

                         Nosso ponto de encontro é diariamente, todas as noites, na  

                       Campanha: “de Terço nas mãos, venceremos a Pandemia”. 
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