
  

Círculo de Oração – Agosto de 2018 

“Necessitamos de uma organização que se aposse de nosso interior e abra horizontes amplos ao impulso 

juvenil de auto atividade e autodesenvolvimento. Uma ideia que ultrapassa os tempos, tornou-se o alicerce 

desta nova fundação. Como instrumentos nas mãos da Mãe e Rainha Celestial, queremos mobilizar todas as 

nossas forças para a renovação religioso —moral do mundo”.    20 de Agosto de 1919 em Hoerde. 

 

Queridos irmãos e irmãs,  

Um mês muito especial este que estamos adentrando, pois marca uma data de suma importância para 

todo o nosso Movimento Apostólico de Schoenstatt, em especial para toda a União Apostólica: a 

celebração dos 99 anos de Hoerde. Também é o mês em que a Igreja se une em oração pelas vocações 

sacerdotais, religiosas e leigas. 

Sabemos que a abertura oficial do Centenário de Hoerde se dará em nosso III Encontro Territorial em 

novembro próximo, mas este 20 de agosto deve ser lembrado e celebrado de modo especial, afinal neste 

ano dedicado ao Laicato no Brasil reflete muito o que Hoerde realizou em nossas vidas. Por isso 

queremos nesse mês dedicar especialmente nossas orações aos frutos que os congressistas de Hoerde 

alcançaram em Schoenstatt, principalmente na “organização externa”, pois foi um sonho que se tornou 

realidade viva, que somos todos nós.  

Em particular, sobre o mês vocacional, a União de Famílias no Brasil inicia neste 1º de agosto uma 

corrente de vida que tem como objetivo, suscitar em nossas famílias e também fora delas, muitas e boas 

vocações sacerdotais e religiosas schoenstatianas. Esta iniciativa contempla a solidariedade de destinos 

que devemos cultivar em Schoenstatt. A proposta é rezá-la diariamente a partir de agora, criando assim 

uma total comunhão entre nossas famílias neste objetivo, lembrando que a oração não se encerra em si 

mesma, mas abre oportunidade de oferecermos juntamente os nossos Terços, Eucaristias e tantas outras 

oportunidades de contribuições ao Capital de Graças. Por isso rezemos confiantes: 

Pai Santo, sabemos que “a messe é grande e os operários são poucos” (Mt 9, 37). Por isso, obedientes à 

ordem de Jesus, te rogamos, unidos ao nosso Pai e Fundador e a nossa Mãe, Rainha e Vencedora Três 

vezes Admirável de Schoenstatt, que suscites em nossa Comunidade e também fora dela, muitas e 

boas vocações sacerdotais e religiosas schoenstatianas. Pedimos por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso 

Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Confio em teu poder e em tua bondade..... 

As nossas demais intenções para o mês, são as seguintes. 

Pelos 99 anos do Congresso de Hoerde, pelos Congregados que com muita coragem assumiram a 

Missão, em especial por Luiz Zeppenfeld, rezemos: 

“Realiza-se em nós o Espírito de Hoerde” 



Por todos os que estão trabalhando incansavelmente nos preparativos para o III Encontro Territorial, 

tanto em São Paulo, como no Paraná e Rio Grande do Sul, para que inspirados pelo Santo Espírito de 

Deus realizem o desejo de nossa Mãe Rainha, rezemos: 

Por todos os aniversariantes do mês, seja de nascimento, de batismo (sabe o dia do seu?), como de 

casamento, rezemos: 

Pelas famílias que estão passando por dificuldades, seja espiritualmente, seja materialmente, 

especialmente aquelas que passam atualmente por grandes provações, rezemos: 

Por toda a nossa Direção da União de Famílias no Brasil, bem como as Direções das Regiões, para que 

sejam abrigados no coração de nossa boa Mãe, rezemos: 

Por todas as novas vocações schoenstatianas, em todos os ramos, especialmente para que tenhamos novos 

Padres, novas Irmãs e novas famílias em nossas fileiras, rezemos: 

 

“ Os congregados fizeram seu, nesta hora, o plano do Padre Espiritual (Padre Kentenich), e ousaram 

algo de grande, numa Aliança de Amor: “Estamos dispostos a entregar-te tudo, mas como o pedido:  

desce Tu e aceita-nos em teu serviço, para a renovação do mundo em Cristo.” (Congresso Hoerde – 

1919). 

 “Famílias da União, unidas ao Pai e Profeta, construindo uma nova terra mariana” 

 “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 


