
Círculo de Oração – Fevereiro de 2020 

Queridas famílias da União de Famílias no Brasil. 

2020 já acelerado com as Equipes da CEU já em trabalho desde antes do ano novo, preparando com muito 

cuidado e zelo o Programa dos Encontros, as Formações de Formadores, os Encontros da Comunidade 

OficiaI, os Cursos novos, Retiros, Encontros dos Cursos, Livro da Vida e formações especiais que teremos. 

Enfim sempre muitas novidades na nossa Comunidade que tem um dinamismo e intensidade sempre 

admiráveis. 

Nesse cenário, queremos colocar as nossas intenções, pedindo especialmente pelos novos Cursos que terão 

os Encontros de Fundação ao longo dos primeiros meses do ano. Em fevereiro teremos o Encontro dos dois 

novos Cursos de São Paulo (um na Capital e outro em Araraquara). 

Pediremos com confiança: “MPHCV – a Mãe de Deus terá o perfeito cuidado e será vitoriosa”. (PJK) 

 Pela Direção de nossa Comunidade, Gines e Bernardete pelo Território, Thomé e Rosangela pelo 

Rio Grande do Sul, Wagner e Maria Clara pelo Paraná e Sidônio e Claudia por São Paulo, bem 

como todos os casais que compõe as Direções, suplicando que o Santo Espírito de Deus os anime, os 

inspire e os ilumine, concedendo-lhes sabedoria para conduzir nossa Comunidade, rezemos: 

 Pelos Encontros da Comunidade Oficial da União de Famílias no Brasil, nas três Regiões, que se 

realizarão (SP será 28,29/2 e 01/03 – RS será 13, 14 e 15/03 e PR 20, 21 e 22/03), rezemos: 

 Por todas as famílias dos novos Cursos, que realizarão seus Encontros de Fundação, que já tem 

receberam os seus respectivos números, bem como os Casais Formadores nomeados, que disseram 

SIM à missão recebida: 

XXXI Curso – SP, fará seu Encontro nos dias 01 e 02/ Fevereiro – Casal Formador Vagner e 

Márcia Urias 

XXXII Curso – Araraquara, que fará seu encontro nos dias 08 e 09/Fevereiro – Casal Formador 

Alexandre e Andreia Santolino 

XXXIII Curso – Curitiba/PR – Encontro 04 e 05/Abril – Casal Formador Alexandre e Gil 

XXXIV Curso – Londrina/PR – Encontro dias 02 e 03/ Maio – Casal Formador João Paulo e 

Roberta 

Para que alcancem a graça da Perseverança e sejam educados por nossa Mãe e Rainha, rezemos: 

 Por todos os Casais Formadores, todos os Dirigentes e Coordenadores de Cursos e dos 

Dirigentes dos Grupos da Comunidade Oficial, para que sejam agraciados com todas as graças 

necessárias para o desempenho de suas missões e assim ajudem as novas famílias a trilharem o 

caminho de santidade que os esperam, rezemos:  

 Por todas as famílias de nossa comunidade que heroicamente lutam dia após dia, afim de 

superarem as enormes dificuldades que o mundo nos impõe, para que jamais desistam de suas 

aspirações e sonhos, livrando-nos de todos os perigos e ajudando-nos a enfrentar todas as tribulações, 

sejam de ordem financeira, sejam de ordem psicológica, com dificuldades de relacionamento entre si 

ou com seus filhos, para que, confiando na Divina Providencia e na intercessão de nosso Pai e 

Fundador jamais desanimem, rezemos: 

 Por todos os filhos das famílias da União, para que seu coração de Mãe os envolva, os proteja e 

os preserve de todo o mal, rezemos: 



 Pela Campanha: “A União sou eu, com o Terço nas mãos”. Que nossa MTA nos inspire a rezá-

lo incansavelmente, como jamais o recitamos, com os corações alegres e esperançosos, de que nossa 

Mãe retribuirá em abundantes graças, em favor de nossas famílias, roguemos:  

 Por todos os nossos irmãos enfermos de nossa comunidade, pelos nossos familiares e amigos, para 

que alcancem a cura e o consolo, rezemos: 

 Por todo o Brasil, pelo povo Brasileiro, pelo mundo todo, para que a mão amorosa de Deus Pai 

conduza os povos e encontremos a paz, a prosperidade e o temor a seu nome, rezemos: 

 

Jamais esqueçamos da palavra imperativa de São Paulo, o Patrono da União:  

Caritas Christi urget nos! 

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

Direção da União 


