
Círculo de Oração – Junho de 2019  

 
“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 

Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e encontrareis 

descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve”. Mt 11, 28-30 

 

Prezados irmãos e irmãs da União de Famílias no Brasil. 

 

Chegamos ao mês de Junho, último do primeiro semestre, num ano que parece que voa, de tão rápido 

que passa. Mês também especial, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, o coração 

misericordioso do Mestre, coração manso e humilde, como Ele próprio descreveu. 

Imaginamos que milhões de pessoas vivem angustiadas, cansadas, oprimidas no mundo, mas também 

muitas vezes bem próximos de nós, talvez em nossa própria casa, talvez sejamos nós mesmos. Posso 

estar numa crise financeira, posso estar desempregado, posso estar vivendo problemas 

seríssimos com filhos, posso estar com problemas de relacionamento, posso estar vivendo um 

momento de enfermidade, ou de algum familiar, enfim, motivos não faltam para estar desanimado. 

O que Jesus diz claramente é: Se você está vivendo qualquer situação de aflição, “vinde a mim...e 

eu vos aliviarei”! É um convite, é uma afirmação imperativa: “vinde a mim” 

Por isso queremos nesse mês de Junho exercitar essa entrega, esse gesto de confiança: ir até Jesus, 

aceitando seu convite e se entregar à Ele. 

Rezemos: Sagrado Coração de Jesus, eu confio em Vós! 

 Por todos os que estão cansados e aflitos, vivendo situações de desanimo, pelos desempregados, 

pelos que possuem negócios e sofrem os efeitos desta crise que se prolonga a muito tempo, rezemos: 

 Pelos nossos filhos e filhas, para que descubram sua vocação e se realizem em suas profissões e 

estudos, rezemos: 

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

passando pela enfermidade, 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... 

 Pela Direção de nossa Comunidade – Casal Gines e Bernardete e das Direções das Regiões: Casais 

Sidônio e Claudia (SP), Wagner e Maria Clara (PR) e Thomé e Rosângela (RS), para que conduzam 

nossa Comunidade com sabedoria, rezemos: 

 Pelos novos Cursos em formação, para que adentrem nossa Comunidade os casais vocacionados, 

para ingressem em nossas fileiras famílias dispostas e abertas a nossa Missão, rezemos: 

 Pelos novos casais Formadores e por todos os Formadores de nossa Comunidade, rezemos: 

 Pelos irmãos da Venezuela e de todos os países que sofrem fome, guerras, conflitos, causados pelos 

interesses escusos e egoístas, 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 


