
 “União de Famílias, à luz do Tabor e guiada pelo Pai, 
transfigura hoje a realidade! ” 

 

69ª Carta Territorial 

 

Queridas famílias da União no Brasil. 

Dirigimo-nos a vocês, com a nossa saudação fraterna, com o objetivo de oferecer-lhes algumas 

informações e orientações referentes à vida da nossa União de Famílias. 

Mesmo diante das limitações da Pandemia atual, nossa Comunidade continua desenvolvendo o 

seu programa de formação e as demais atividades planejadas.    

O texto é um pouco longo, mas vale a pena ler essa carta com calma.  

Nosso Encontro da Comunidade Oficial foi brilhante e pela primeira vez foi realizado com todo o 

território participando juntos, enfim, a Mãe de Deus tem conduzido a todos, para que superemos 

esse momento sombrio de nossa história. 

Temos muita preocupação com todas as famílias da União, sobre sua situação econômica nesses 

tempos difíceis, assim como a situação psicológica de cada membro, de cada família. Sabemos o 

quanto difícil está para os desempregados e também para muitos que são profissionais autônomos. 

Se sua família está vivendo um momento complicado, seja de enfermidade, economicamente 

ou psicologicamente, não deixe de pedir ajuda ao seu Casal Formador, ou Dirigente de Curso, ou 

mesmo diretamente à Direção da Região, ou do Território. Procure ajuda, porque nossa 

Comunidade está preparada para ajudar-lhe, como também orar por você e por sua família. 

Jamais tema em partilhar seu sofrimento, pois estamos em terra de irmãos. 

A Mãe de Deus está presente, confie! 

Vamos às informações: 

Terço Territorial: 

Pensando nessas situações, pedindo o fim da Pandemia, a nossa Comunidade está organizando 

nesse mês de Junho uma corrente Territorial do Santo Terço, no mês do Sagrado Coração. 

Todos os domingos de Junho (06, 13, 20 e 27); as 20:30 hs estaremos juntos rezando o Santo 

Terço, com as inúmeras intenções de nossa comunidade, especialmente essas citadas acima.  

O primeiro encontro será conduzido pela DU, depois pelas Regiões do RS, de São Paulo e do 

Paraná, fechando o mês. É um grande momento comunitário. 

Participe, faça esse propósito. Os Links serão enviados ao longo desses dias próximos. 

 



Direção da União: 

Comunicamos, que com o afastamento do Casal Gines e Bernardete da Direção da União, a 

pedido, para que possam se dedicar plenamente à recuperação da saúde da Bernardete, a 

Direção da União de Famílias no Brasil ficou assim constituída: 

 

Casal Dirigente da União no Brasil: Romulo e Márcia Romanato/SP 

Casal 1º Conselheiro: Oscar e Maria Inês Teixeira/SP 

Casal 2º Conselheiro: Jorge e Márcia Audibert/PR 

Casal 3º Conselheiro: Nelson e Ana Pacheco/RS 

 

Essa Direção tem a missão de cumprir o respectivo mandato até o próximo Capítulo Territorial, 

previsto inicialmente para Maio de 2022.  

Nesse momento queremos também expressar a nossa gratidão por todo o tempo em que Gines e 

Bernardete conduziram a nossa Comunidade. Não somos como os políticos que fazem a lista das 

obras realizadas, pelo contrário, toda a comunidade trabalha no silêncio, no anonimato e a esse 

casal isso se aplica perfeitamente e ainda com muita dedicação. Entretanto uma coisa é certa: a 

União de Famílias está impregnada com tantos trabalhos e tarefas realizadas por eles, seja nas 

Equipes da CEU, seja nas várias frentes de atividades que realizamos no dia a dia. Que a Mãe de 

Deus os retribua em abundantes graças, sobre suas necessidades e intenções. O nosso muito 

obrigado Gines e Bernardete! 

Por isso, pedimos orações especiais, para que a Bernardete tenha plena recuperação de sua 

saúde.  

Que a Mãe de Deus cuide perfeitamente! 

 

FORMA – Formação de Formadores 

Os casais Formadores, assim como os casais Colaboradores, terão a sequência de suas formações 

a nível territorial, com o seguinte Tema: “A pessoa do Educador”, nas seguintes datas: 

09 de Junho, 11 de Agosto e 13 de Outubro, sempre as 20:30 hs. 

Lembrando que o casal responsável pela FORMA é Laércio e Maria Helena do III Curso/PR.  

 

Agenda: 

Queremos partilhar com vocês, a agenda de nossa Comunidade: 

Tivemos agora em 31 de maio a Consagração Perpétua do XVII Curso da União, em Santa Maria, no 

Rio Grande do Sul. Famílias Daniel e Elisandra Piccinin; Elizandro e Camila Camillo; Elson e 

Valéria Biacchi; Juciliano e Veridiana Caliari, cujo ideal é “Família Santa, fiel à Aliança de Amor”. 

Obrigado pelo vosso “sim”! 



No ano de 2021 teremos ainda outras Consagrações e Renovações de Consagração, bem como 

os Capítulos das Regiões, com a respectiva eleição dos Casais Dirigentes e o respectivo 

Conselho da Direção na Região. Segue as datas: 

Região São Paulo, que possui 13 Cursos, num total de 64 famílias. 

Junho: 1ª Renovação de Consagração do XXIII Curso/ Araraquara (a confirmar a data) 

Setembro: Retiro dos Cursos Perpétuos (25 e 26/09) 

Outubro: Capítulo da Região (16 de outubro) 

 

Região Paraná, que possui 12 Cursos, num total de 84 famílias 

Julho: Consagração Perpétua do XIX Curso (17 e 18/07); 2ª Renovação do XXI Curso (24 e 25/07) 

e 1ª Renovação do XXIV Curso – data a confirmar. 

Agosto: Consagração do XXVI Curso e 2ª Renovação do XX Curso (21 e 22/08) e Retiro dos 

Cursos Perpétuos: (28 e 29/09)  

Outubro: Capítulo da Região (30 e 31/10) 

 

Região Rio Grande do Sul, que possui 8 Cursos, num total de 36 famílias 

Julho: Consagração Perpétua do XI Curso (03/07) 

Setembro: Retiro dos Cursos Perpétuos (04 e 05/09) 

Outubro: Capítulo da Região (24/10) 

OBS: Todas as datas mencionadas poderão sofrer alterações, em função de eventuais restrições 

sanitárias. 

Resumo: a União no Brasil possui hoje em seu Território 184 famílias, sendo: 

73 famílias em Candidatura 

111 famílias Consagradas – que participam da Comunidade Oficial 

 

Equipe de Comunicadores: 

A União de Famílias no Brasil concluiu a formação da Equipe de Comunicadores. 

A responsabilidade dessa comunicação é da Direção da União, que designou o casal Rogério e 

Daniela Chimentão, do XXIV Curso/PR, como Casal Coordenador da Equipe de 

Comunicadores do Território. 

A equipe territorial é composta por representantes de cada Região e terá a missão de divulgar, 

informar e noticiar tudo o que se refere a eventos, notícias, artigos, ou seja, tudo o que se refere ao 

interesse da nossa Comunidade. 



Além da Equipe Territorial, as três Regiões estão formando as suas respectivas Equipes de 

Comunicadores de Região, que coletarão as notícias de sua respectiva Região.  

É muito importante que se tiverem algo relevante, que seja sobre a União ou mesmo sobre o 

Movimento, em sua região, que seja partilhado com o responsável pela equipe, para que seja 

encaminhado à equipe geral do Território. 

Os casais responsáveis são: 

Região SP: Ronaldo e Noely 

Região Paraná: Rogério Chimentão e Daniela 

Região Rio Grande do Sul: Sandro e Marlise 

 

É importante esclarecer, também, que a nossa Comunidade é normalmente abastecida por notícias 

internacionais, através da Direção da União Internacional, bem como da Direção do Movimento no 

Brasil e da Presidência Nacional, da qual fazemos parte como Comunidade. 

O nosso Site está sendo aperfeiçoado para que tenha as ligações com as Redes Sociais e seja 

ainda mais participativo, sendo para isso, um meio de informação oficial de nossa Comunidade no 

Brasil. Essa construção sempre leva tempo, investimentos, mas tem sido conduzido com muito zelo 

e profissionalismo pelos casais envolvidos. Graças a Mãe de Deus, temos muitas vocações que 

trabalham nessa área. Um pouco de paciência e teremos muitas novidades, vídeos, podcasts, 

enfim, uma comunicação muito atual. 

O Encontro de nossa Comunidade Oficial em 2021 foi um grande exemplo de como muitos casais 

de nossa comunidade estão preparados para conduzir muitos eventos, superando esse 

distanciamento ainda vigente.  

 

Grupos de WhatsApp: 

Os Grupos de WhatsApp atualmente são os meios mais acessíveis, mas ao mesmo tempo se não 

forem bem utilizados tornam-se cansativos e quem não tem muito tempo, quando verifica suas 

mensagens vê um número tão grande que acaba por não acompanhar. Muito se publica, muitas 

vezes sem filtro e causam um excesso de informações, que os profissionais da área dizem que 

desestimula mais do que impulsiona.  

No nosso caso, como uma Comunidade de Consagrados, podemos dar o exemplo, utilizando essa 

boa ferramenta como um meio de aproximação. 

Há de se ressaltar que a total prioridade, são os assuntos referentes a nossa Comunidade da 

União no Brasil, sobre nossa vida comunitária. Em seguida vem o Movimento de Schoenstatt no 

Brasil.  



Por isso, a medida que essas Equipes de Comunicadores, tanto do Território, como as das 

Regiões, se organizem, elas mesmas farão o papel de postagem dessas notícias e informações. 

Logicamente tanto as Direções das Regiões, como a Direção Territorial, ou mesmo os 

Responsáveis pelas Equipes da CEU tem as suas próprias comunicações e demandas, que serão 

publicadas pelos mesmos, conforme as necessidades. 

Uma maneira já provada, que deixa os Grupos de WhatsApp mais atraentes, são quando as 

postagens se referem às pessoas, informações de nossa comunidade, partilha da vida comunitária, 

eventos importantes de nossos cursos e regiões, pedidos especiais de orações, pois assim todos 

participam de forma muito mais efetiva e tomam conhecimento de assuntos importantes. 

Por isso é consenso evitarmos postagens desnecessárias e ao mesmo tempo, muitas informações 

e publicações de fontes diversas. 

Outro ponto importante é estimular que os casais de nossa comunidade, tenham o habito de 

acessar os Sites Oficiais do Movimento, tanto no Brasil como Internacional.  

Nesse Link temos todos os canais oficiais e seguros que podemos acessar: 

https://schoenstatt.org.br/2020/07/06/quais-sao-os-sites-oficiais-de-schoenstatt/ 

Dois são sempre destacados: www.schoenstatt.org.br e www.schoenstatt.com. 

Cuidado com muitos Sites de nomes bonitos, que as vezes até publicam bons artigos, mas em seu 

conteúdo tem muitos outros que denigram a imagem de nosso Fundador, especialmente sites de 

fora do País. 

Pensem nisso.  

Conclusão: 

O que foi relatado é apenas um pouco do que a nossa Comunidade vem trabalhando, vem se 

reunindo e se preparando para os muitos desafios que se apresentam nesse momento da história. 

Nós unionistas, não participamos de uma Comunidade. Não! 

Nós pertencemos a uma Comunidade e essa Comunidade é a União Apostólica de Famílias 

de Schoenstatt no Brasil. E porque a ela pertencemos? 

Porque em algum momento de nossa vida de casal, decidimos trilhar um caminho que nos leva 

a Santidade matrimonial. Queremos que nós e nossos filhos trilhem esse caminho. Essa 

aspiração é que nos impulsiona sempre a continuarmos, mesmo com as nossas limitações, com 

as nossas quedas, com as nossas falhas, superadas sempre pelo nosso querer seguir em frente 

e pela confiança que temos: a Mãe de Deus nos acompanha e cuida de nós particularmente. 

Não temos e nem teremos uma Comunidade perfeita. Ela não existe em nenhum outro ramo, em 

nenhum outro Movimento. Apontar defeitos é sempre muito simples, muito fácil até e nunca é o 

melhor caminho. Precisamos sempre de construtores, mãos à obra!  

https://schoenstatt.org.br/2020/07/06/quais-sao-os-sites-oficiais-de-schoenstatt/
http://www.schoenstatt.org.br/
http://www.schoenstatt.com/


O mais importante é acreditarmos que essa Comunidade, à qual o bom Deus nos chamou, 

pertence a Mãe de Deus e através de nosso Pai e Fundador, pela Aliança de Amor, (nosso 

Carisma), a Ela nos consagramos.  

Essa Aliança é inquebrável e com ela caminhamos, na certeza que nosso Pai nos guia e nossa 

Mãe, Rainha e Vencedora, Três Vezes Admirável de Schoenstatt é vitoriosa. 

A nossa Comunidade não é e não pode ser um peso, pelo contrário, é um oásis no deserto da 

falta de fé deste mundo, um mundo impregnado atualmente por valores sombrios. 

Nesse refrigério, podemos nos abastecer com a agua viva de Jesus e ser educados na Escola 

de Maria, Mãe e Educadora. 

De nossa parte sabemos de que pó somos feitos e em nossa pequenez, desejamos servir a 

todas as famílias, nesse tempo que nos foi dado para estarmos à frente de nossa Comunidade.  

Com certeza não somos os mais preparados para tanta responsabilidade, todavia confiamos 

plenamente na ajuda do alto, especialmente de nosso Pai e Fundador, que é nosso Educador 

por excelência. E confiamos em todos os Casais que compõe a Direção Ampliada da União no 

Brasil (Direção do Território e as Direções das Regiões). 

A Mãe de Deus terá o perfeito cuidado sobre os destinos da União de Famílias no Brasil. 

E será vitoriosa! 

Coragem, juntos venceremos! 

“União de Famílias, à luz do Tabor e guiada pelo Pai, transfigura hoje a realidade! ” 
 

Contem com nossas orações,  e nós contamos com as suas. 

 

         

                   Romulo e Márcia Romanato 

Casal Dirigente Territorial da União Apostólica de Famílias no Brasil 


