
           Círculo de Oração – Ano de 2021 

“De agora em diante seremos tua propriedade, só a ti consagremos as forças de nosso amor, 

para que Cristo atue por nós e conduza as almas ao céu. ” (RC 27) 

Queridas famílias da União no Brasil. 

Chegamos ao final de um ano que ficará na história da humanidade. Centenas de anos futuros contarão a 

história de um vírus que mexeu com todo o mundo, que praticamente parou o planeta por alguns dias e 

que suas consequências serão sentidas ainda por muito tempo, décadas. 

Famílias foram destruídas, empregos, sonhos, projetos e tantas outras coisas do nosso dia a dia. Nunca 

tivemos tantas pessoas com medo, depressão, ansiedade, angustia. Não tem para onde fugir, não há 

dinheiro e tão pouco, armas, que possam nos defender. Os nervos estão a flor da pele, o radicalismo está 

imperando em muitos lugares. 

Imagine todo um arsenal atômico que de nada adianta diante desse inimigo invisível, que ao mesmo 

tempo é frágil, pois com apenas agua e sabão nós nos livramos dele, mas quando invade o ser humano, 

pode causar sérios danos, pode levar uma vida. 

Os abraços foram distanciados, as máscaras cobrem ora o sorriso, ora a dor do sofrimento.  

Entretanto nós sabemos que jamais o bom Deus se distanciou do mundo, ou deixou de o conduzir. Se 

Ele permitiu que experimentássemos tudo isso, é porque um grande bem há de surgir. E se o Pai 

amoroso nos escolheu para vivermos e participarmos ativamente desse momento é porque confia em 

nós e sabe que n’Ele podemos ser instrumentos do Reino diante de tudo isso. 

As famílias de nossa Comunidade estão vivendo intensamente tudo isso. Muitas famílias sofreram a dor 

da perda de um ente querido, de um amigo que se foi. Os trabalhos em home office, as crianças que não 

puderam estar nas escolas tiveram professores especiais durante todo o ano....os próprios pais. Foi 

cansativo, ter que lidar com o trabalho e mais tantas tarefas escolares, sabemos, mas essa experiência de 

família, essas memórias construídas devem ser valorizadas, preservadas. 

Vejam a nossa Comunidade, a riqueza de tantas Vivências. Enquanto as Igrejas estavam fechadas, o 

nosso Santuário Lar se transformou no Altar de nossa Igreja doméstica e experimentamos como 

nunca, a presença de nossa Mãe, junto as nossas famílias. 

Nos momentos que ficamos amargurados, quando a família de nosso casal Dirigente, Bernardete e Gines 

foi visitada pela enfermidade e enquanto a Bernardete corria risco de morte na UTI a nossa Comunidade 

em todo o Território, de modo inédito, se dobrou em joelhos e em Vigília durante as 24 horas pediu, 

implorou ao nosso Pai e Fundador, Padre José Kentenich a graça da cura. E continuamos a pedir a 

sua plena recuperação, que caminha muito bem, graças a Deus. 

Também agora, a constante intercessão pela cura do Reinaldo Tiepo e o acompanhamento de todo o 

sofrimento, mas ao mesmo tempo, da fortaleza que tem sido a sua esposa a Flávia e quanto a oração da 

comunidade os tem sustentado.  

Que se cumpra o Plano de Deus, sempre! 

O que temos a mais absoluta certeza: O Coração Imaculado de nossa boa Mãe, nos sustentou! 

O que podemos então desejar para o ano 2021, como União de Famílias no Brasil? 



Um só pensamento: 

Que sejamos firmes, para os que estão cambaleando, que sejamos fortes, para os que estão vacilando, 

que sejamos a paz, para os que estão em guerra, a confiança para os que a perderam, a luz para 

aqueles que se apagaram, o conforto para aqueles que se desesperam, a fé para aqueles que estão 

descrentes e a oração para aqueles que não conseguem rezar.  

Não é tempo de julgar, mas sim é ‘tempo de amar’. É o tempo da solidariedade, da partilha. 

Sobretudo sejamos atentos a quem está ao nosso lado e que, nem o egoísmo e tão pouco o 

individualismo, nos ceguem e assim não consigamos perceber e enxergar, o obvio. 

Como diz a Oração Eucarística VI: 

“Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos 

palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos; fazei que, a exemplo de Cristo, e seguindo o 

seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da 

verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um 

mundo novo”. 

T: Ajudai-nos a criar um mundo novo! 

 

Como diz uma de nossas músicas: 

Na Força da Aliança, as Tendas construir, o homem do Tabor que irá surgir.  

“Essa é a hora de Maria, esse é o tempo Tabor, o tempo que o Profeta já previa, o tempo da Aliança 

de Amor”!   

Em 2022 celebraremos o Jubileu dos 75 anos do Ideal Tabor, que é a missão de Schoenstatt no 

Brasil. Iremos nos preparar e iremos nos renovar, a partir de nosso Ideal Pessoal, passando pelo Ideal 

de Família, pelo Ideal do Curso, pelo Ideal da Região e o Ideal do Território. Tudo isso em meio ao ano 

de São José e da Alegria do Amor.... AMORIS LAETITIA em nossa família e logicamente na família de 

famílias, que é a nossa União de Famílias no Brasil. 

E por fim: Gratidão especial a todas as famílias que num ano tão desafiador, se desdobraram em 

atividades, trabalhos e tantas tarefas, afim de manter ativa toda a nossa formação, toda nossa vida de 

Comunidade. As Direções das Regiões: Wagner e Maria Clara (PR), Sidônio e Claudia (SP) e Thomé e 

Rosângela (RS) extensivo aos casais Conselheiros. As Equipes da CEU, a FORMA (Formadores), o LV 

(Livro da Vida), o PROGRAMA, os PERPÉTUOS, a ECO (Comunidade Oficial) e a ACOMPE 

(Acompanhamento dos Cursos). Ao novo time dos COMUNICADORES da União e especialmente a cada 

família unionista, de modo particular os anônimos que tanto fazem e ninguém fica sabendo, mas jamais 

passam despercebidos pelo olhar do bom Deus. Que Ele vos retribua em abundantes graças. 

Em nome de toda a Direção: O nosso muito obrigado. 

Que todos tenhamos um excelente 2021, com muitos trabalhos, formações, encontros, sejam eles 

virtuais ou não. A Mãe de Deus sempre triunfará, pois Ela empunha o Cetro, Ela é a Rainha! 

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

 

“Na Transfiguração ouve-se a voz do Pai: <Este é o meu Filho muito amado. Ouvi-o! (v.5). Olhemos para 

Maria, a Virgem da escuta, sempre pronta para acolher e guardar no coração cada palavra do Filho Divino (cf. 

Lc 1,51). Queira a nossa Mãe e Mãe de Deus ajudar-nos a entrar em sintonia com a Palavra de Deus, de modo 

que Cristo, se torne luz e guia de toda a nossa vida. ”  (Papa Francisco – Angelus 06/08/2017) 

Direção Territorial 


