
           Círculo de Oração 

Intenções da União de Famílias no Brasil – Dezembro de 2019 

Estamos concluindo o ano de 2019, um momento apropriado para agradecermos a Mãe de Deus, pelas 

muitas conquistas nesse ano que se encerra. Foi um ano de muito trabalho em muitas frentes em todas as 

Regiões, em todos os Cursos. Gratidão por tudo o que foi realizado e o nosso pedido de perdão por tudo o 

que deixamos de realizar, principalmente por aquilo que fomos omissos. O justo Juiz há ter misericórdia e 

seu olhar benigno há de olhar somente o bem que fizemos.    

Por isso, é hora de agradecermos por tudo o que temos e que muitas vezes não damos o devido valor. 

Rezemos “Por tudo, te agradeço”,  RC 559/ 560. 

“Por tudo, tudo cordialmente te agradeço, com intimo amor, ó Mãe, a ti me enlaço. Que seria de nós, sem 

ti, sem teu cuidado maternal! Tu nos salvastes de grandes aflições, a ti nos unistes com fiel amor: eu te 

agradeço, eternamente quero dar-te graças e, em amor, a ti me consagrar inteiramente”.  

Amém. 

Relacionamos nossa gratidão como Comunidade, mas faça a sua lista, de tudo, tudo mesmo, que 

agradecemos a nossa Mãe, com todas as provações que temos enfrentado, de todas as formas. 

 Pela União de Famílias no Brasil, pelas famílias dos 30 Cursos que temos e pelas famílias dos 5 

novos Cursos que teremos em 2020 – São Paulo, Araraquara, Londrina, Curitiba e Santa 

Maria. 

 Por todos os Casais Formadores, especialmente pelos que disseram seu “sim” para os novos 

Cursos. 

 Pelos Dirigentes e seus Conselheiros, 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;  

 Pelo consolo dos enfermos da nossa União, como todos os nossos amigos e familiares que se 

encontram adoecidos, 

 Por todas as famílias que mesmo diante de tantas dificuldades tem se mantido fiel aos princípios da 

família, 

 Pela Campanha: “A União sou eu, com o Terço nas mãos”, que tem inspirado tantas ações e tem 

sido uma benção em nossa Comunidade. 

 Pelo cuidado com o povo brasileiro, para tenhamos paz e prosperidade, num ambiente de justiça,  

Que possamos todos termos um Tempo de Advento propício e assim nos prepararmos para a chegada do 

Menino Deus no Natal, que nasce em cada coração daqueles que querem recebê-lo, que querem adorá-lo. 

Um Santo e abençoado Natal a todas as Famílias, deseja sinceramente a Direção da União. 


