
Círculo de Oração – Março de 2020 

Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois Ele 

diz: “no momento favorável, Eu te ouvi e, no dia da salvação, Eu te socorri”. É agora o momento 

favorável, é agora o dia da salvação. (2Cor 6,1-2) 

 

Queridos irmãos e irmãs da União de Famílias no Brasil. 

 

Esse é o tempo favorável queridos irmãos e irmãs da União de Famílias no Brasil. Momento favorável à 

nossa conversão, nesse Tempo da Quaresma, que se inicia. Tempo de recolhimento, tempo de 

sacrifícios especiais, de jejum, de abstinência, de caridade. É um tempo de exercícios espirituais, 

semelhante a um soldado que se prepara para a batalha. O quanto nos preparamos, o quanto nos 

exercitamos, será fundamental para o êxito ou para o fracasso. Somos sempre dependentes da graça de 

Deus, sempre, mas ao mesmo tempo devemos fazer o que nos cabe, vencer todas as amarras que nosso 

corpo ainda nos prende, para que o espirito seja livre. 

Também lembramos da Igreja no Brasil, cujo tema e lema da Campanha da Fraternidade 2020 – 

Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso / "Viu, sentiu compaixão e cuidou dele" (Lc 10,33-34) 

nos chama a atenção para o olhar aos menos favorecidos e o quanto nossas atitudes estão 

empenhadas ao próximo, em levar o amor, a caridade e a ajuda aos pobres e esquecidos.  

Que possamos todos viver um Tempo Quaresmal profícuo e que possamos ao termino, estarmos melhor 

preparados para Celebrar a Páscoa do Senhor. 

A cada invocação rezaremos: 

“Senhor, liberta-nos das paixões mundanas que nos separam de Ti” 

 

 Pela nossa conversão pessoal, para que dominemos as nossas paixões, rezemos: 

 Pela conversão de nossas famílias, de nossos filhos, de nossos amigos, para que sejamos 

testemunhas do amor e da ação do Senhor em nossas vidas, rezemos: 

 Pela conversão de nossa Igreja, de nosso Movimento Apostólico, em especial de nossa 

Comunidade, nossos Dirigentes Territoriais, Regionais, de Cursos e de Grupos da Comunidade 

Oficial, rezemos: 

 Pelos novos Cursos que já iniciaram sua caminhada (XXXI e XXXII) e pelos Cursos que iniciarão 

(XXXIII e XXXIV), para que nesse tempo favorável, conquistem a graça da perseverança, rezemos: 

 Pelos Encontros da Comunidade Oficial que se realizarão nas três Regiões (28, 29 de fevereiro e 

01 de Março em SP; 06, 07 e 08 de março no PR e 13, 14 e 15 de março no RS), para que nossa Mãe 

interceda as luzes do Espírito Santo e assim sejam encontros inspiradores para nosso ano, rezemos:  

 Pelo Brasil e por todo o mundo, para que diante de todos os perigos e vírus que se apresentam, de 

toda sorte de perigos e desafios, sejam as doenças contagiosas, sejam as guerras e mazelas dos 

tiranos e inconsequentes, despertem a fé e a verdade de que sem Deus não existe justiça, não existe 

amor, não existe futuro e assim procurem a fé no Cristo Jesus, único Salvador, 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” 



“Ser da União é a melhor coisa do mundo” 

Direção da União 


