
UNIÃO APOSTÓLICA DE FAMÍLIAS NO BRASIL 

Vivência de 31/05/2020 - 21h 

Acolhida: Gines e Bernardete / III Curso 

Boas vindas às famílias! 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém 

Canto do Espírito Santo – Ronaldo e Valéria/IV Curso 

Oferecimento do Terço: 

Divino Jesus, nós Vos oferecemos este terço que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa 

redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, as virtudes que nos 

são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção.  

Oferecemos, particularmente, em desagravo dos pecados cometido contra o Santíssimo Coração de 

Jesus e Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do 

Purgatório, pelas intenções do Santo Papa, pelo aumento e santificação do Clero, pela ordenação do Rafael 

Motta do Instituo dos Padres de Schoenstatt,  pela santificação das famílias, pelos desempregados, pelos 

doentes, pelos agonizantes, por aqueles que pediram nossas orações, para o fim da pandemia, por todos os 

trabalhadores da área da saúde e dos serviços essenciais; pelos endividados, pelos desempregados; por todas 

as autoridades constituídas para que tenham sabedoria; por todos os pais e por todas as mães, que tenham 

sabedoria para conduzir seus filhos neste tempo difícil; por toda a União de Famílias no Brasil, pelos Cursos, 

Dirigentes e Formadores. 

Por nossas necessidades mais profundas e íntimas (silenciar); 

Creio em Deus Pai / Um Pai Nosso / Três Ave Marias / Glória ao Pai 

 

Romulo e Márcia/ XIII Curso 

1º Mistério Glorioso – Contemplamos a Ressurreição de Jesus - Gratidão 

Na contemplação desse primeiro mistério Glorioso, queremos, nessa noite, oferecer a nossa gratidão 

primeiramente ao bom Deus, pelo seu amor misericordioso e por seu cuidado paternal a cada um de nós, seus 

filhos. Demonstrar a nossa gratidão a Jesus, que entregou a sua vida e ressuscitou por nós. Gratidão ao 

Espírito Santo de Deus, nosso defensor, que renova a nossa alma, renova toda a Igreja e renova todo o 

mundo. Gratidão a Mãe de Deus que nos acompanha nessa travessia, diante deste tempo de provação. 

Gratidão ao Padre José Kentenich, nosso Pai e Fundador, pelo dia de hoje, 31 de maio, III Marco de 

Schoenstatt, que nos ensina a pensar, amar e viver de modo orgânico. Nos projeta a estar na Força Divina. 

Gratidão por estarmos juntos nessa noite como Comunidade da União de Famílias no Brasil e assim oferecer 

um ramalhete de flores, com todo o nosso Capital Graças desse mês. Recebe Mãe essas flores de maio, com 

tudo aquilo que somos e temos. Recebe Mãe a nossa gratidão pela nossa Comunidade, por sua proteção, por 

seus cuidados, por sua poderosa intercessão, para que o Espírito Santo esteja entre nós. 

Pai nosso, 10 Ave Marias, Glória ao Pai 

 

Jorge e Márcia/ III Curso 

2º Mistério Glorioso – Contemplamos a Ascensão de Jesus ao Céu – Esperança 

Na despedida de Jesus no Monte das Oliveiras, Ele abençoou os discípulos e lentamente, subiu em 

direção ao céu. Mas deixou uma promessa para nós: “recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre 

vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra”. 



Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que 

seus olhos não mais podiam vê-lo” (At 1, 8- 11) Em Mateus (28, 20), Jesus também afirma: “Eis que estarei 

convosco todos os dias, até o fim dos tempos”. 

Para nós, que temos Jesus como Senhor e salvador de nossas vidas, a esperança é um estilo de vida. 

Papa Francisco nos fala: “Eis a esperança cristã… A esperança cristã é a espera em algo que já aconteceu e 

que certamente acontecerá para cada um de nós... A esperança cristã é a esperança da salvação”. E 

prossegue: “Realmente existe a vida depois da morte? Poderei rever e abraçar as pessoas que amei?”. O Papa 

concluiu com uma expressão de São Paulo que o impressiona: “E assim, estaremos para sempre com o 

Senhor” (Catequese Sala Paulo VI, fev. 2017). 

Pai nosso, 10 Ave Marias, Glória ao Pai 

 

Nelson e Ana/ VI Curso 

3º Mistério Glorioso – Contemplamos a Vinda do Espírito Santo sobre os Apóstolos e Nossa Senhora 

no Cenáculo – Pentecostes 

Nesse mistério meditaremos sobre a intercessão da Mãe de Deus para que o Espírito Santo venha em 

nosso socorro e também que sem Ele, nada podemos. 

Como os onze Apóstolos, juntamente com a Mãe de Jesus, “subiram para a sala de cima”, onde 

“unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração” (At 1, 13-14), assim também hoje, 

virtualmente nos reunimos e convidamos a nossa MTA a vir rezar conosco, orientar-nos na nossa meditação 

e nos ensinar o que devemos pedir, abrindo nossas mentes e nossos corações ao poder do Espírito Santo, que 

vem para ser transmitido ao mundo inteiro.  

Em plena pandemia e agora no chamado distanciamento controlado, estamos aprendendo uma nova 

forma de nos relacionarmos em sociedade, acompanhados de nossas máscaras e com o frasco do álcool gel 

nas mãos, mas com a fé inquebrantável que ela nos ensina a manter no seu Filho amado ressuscitado e na sua 

promessa de enviar-nos o Paráclito. 

Como nosso Pai e Fundador, nesta noite em que recordamos o III Marco histórico de Schoenstatt, o 

“estar na força Divina”, repetimos: Maria, entre os Apóstolos cheia de poder, do Espírito prometido o soprar 

imploras, que homens frágeis transformou e à Igreja o caminho da vitória aponta. Abre nossas almas ao 

Espírito de Deus, para que de novo Ele o mundo liberte. 

Pai nosso, 10 Ave Marias, Glória ao Pai 

 

Oscar e Inês/ II Curso 

4º Mistério Glorioso – Contemplamos a Assunção de Nossa Senhora aos Céus - 31 de Maio 

Nesse mistério, queremos contemplar a Assunção de nossa Mãe aos céus e também recordar o 

Terceiro Marco da história de Schoenstatt onde nosso Pai e Fundador, no contexto do “31 de Maio de 1949”, 

aponta o modo de viver mecanicista onde o homem é incapaz de amar a Deus nas criaturas porque não as vê 

em relação a Deus.  

Pe. José Kentenich, com a audácia de um profeta sentia que era o momento de Schoenstatt oferecer à 

Igreja, uma contribuição especial: a teologia, a espiritualidade e a pedagogia das causas segundas, um pensar, 

amar e viver orgânicos na Aliança de Amor com a Mãe de Deus, que possibilita ao homem abrir-se e 

entregar-se heroicamente a Deus Pai. Mas não foi compreendido e, percebe então, que reinava uma 

mentalidade que separava o natural do sobrenatural, o amor divino do amor humano, que destruía o 

organismo natural e sobrenatural de vinculações. Um pensar mecanicista que era incapaz de compreender e 

aplicar a “pedagogia das causas segundas”, antítese do mecanicismo. É a “cruzada do pensar, amar e viver 

orgânico”. 



Concluída a primeira parte desta carta, que foi iniciada na Argentina, Pe. Kentenich, no dia 31 de 

maio de 1949, a deposita sobre o altar do Santuário de Bellavista, Santiago do Chile, entregando à Nossa 

Senhora tudo que havia escrito realizando assim, um ato de envio.  

Ao comemorarmos os 71 anos desse marco histórico, “estar na força divina e tudo pela Igreja”, 

imploremos graças, em especial, para cada família de nossa comunidade da União, afim de que possamos 

cumprir nossa missão de transparecer na Família de Schoenstatt, na Igreja e no mundo, um viver orgânico 

“eterno habitar de um no outro, próprio do amor”, “um no outro, com e para o outro e ambos em Deus”.  

Neste momento, convidamos cada família a colocar sua carta sobre o Altar do seu Santuário-lar e 

nesta entrega e confiança, como fez nosso Pai, pedir à nossa querida Mãe que aceite nossas súplicas e as leve 

ao bom Deus (pausa). 

Por este Mistério imploramos a Deus, uma ardorosa e terna devoção a tão boa Mãe e a graça de não 

passar um único dia de nossa vida sem nos dirigirmos a Ela. 

Pai nosso, 10 Ave Marias, Glória ao Pai 

 

Tomás e Flávia/ V Curso 

5º Mistério Glorioso - Contemplamos a Coroação de Nossa Senhora no Céu, como Rainha do Céu e da 

Terra 

No quinto mistério glorioso, contemplamos a coroação da Mãe de Deus no céu, como Rainha de 

todos os anjos e santos. Como “Mãe do Senhor” (Lc 1,42), deu a vida a um Filho, que é Rei e Senhor de 

todas as coisas. Além de sua maternidade divina, Maria também é Rainha pelo papel que exerce, por vontade 

de Deus, na obra da salvação eterna. Assim, como Soberana, ela reina no céu, habitando junto a Deus Trino 

e, ao lado de seu Filho, governa o mundo. 

Sendo ela nossa Rainha, somos seus súditos. Assim, a saudamos em diversas invocações, como 

Rainha da Saúde, Rainha dos Anjos, Rainha dos Patriarcas, Rainha dos Profetas, Rainha dos Apóstolos, 

Rainha dos Mártires, Rainha dos Confessores da Fé, Rainha das Virgens, Rainha de todos os Santos, Rainha 

Concebida sem pecado original, Rainha Assunta ao Céu, Rainha do Rosário, Rainha da Família, Rainha da 

Paz. Como seus súditos, entregamos a ela nossa liberdade, para que nos eduque e nos conduza em nossa 

transformação interior e na renovação religiosa e moral do mundo. 

Pai nosso, 10 Ave Marias, Glória ao Pai 

 

Olindo e Marilene/ I Curso  

RENOVAÇÃO DA COROAÇÃO DA PEREGRINA NACIONAL 

 

Querida Mãe, em meio à situação dramática vivida pela humanidade inteira, com essa pandemia que 

afeta as pessoas e as famílias, queremos, inicialmente, ouvir a voz do nosso Pai e Fundador.  

Ele nos diz: 

Não vos preocupeis! O bom Deus está atrás de tudo! 

Estou convicto de que o bom Deus nos conduz por meio de todas as situações. Precisamos 

apenas de uma fé vitoriosa na Divina Providência. 

Nosso Pai viveu tantas situações dramáticas ao longo de sua vida, tempos de escuridão, de incertezas 

e de grandes sofrimentos. Entretanto, ele sempre se perguntava: O que o bom Deus quer dizer-me com este 

acontecimento ou situação e o que Ele quer de mim? E sempre dava a sua resposta e tomava a decisão que a 

sua fé na Providência lhe indicava. 

Diante disso, queremos perguntar-nos: 

O que o nosso Pai nos ensina e quer recomendar-nos à luz da sua fé e da sua experiência de vida, nas 

difíceis circunstância que vivemos.  

Ele nos diz: 



"Creio que devem conscientizar-se profundamente do sentido da história universal na perspectiva de 

Deus...  Na perspectiva de Deus é a recondução vitoriosa dos filhos ao Pai, por Cristo, pela mão da Mãe de 

Deus. As dificuldades extraordinárias que podem surgir na nossa vida devem acelerar esta recondução 

vitoriosa. 

E ele continua: 

Qual seria a intenção de Deus com esse sofrimento extraordinário? Aceleração do regresso ao lar, 

ao coração de Deus. Que significa aceleração do regresso ao lar? ... Trata-se de um regresso espiritual ao 

lar. Devo libertar-me cada vez mais de todo o apego às criaturas para jogar a minha existência no coração 

de Deus, nosso Pai.  

Portanto, devo aproveitar tudo o que acontece para regressar mais rápida e vitoriosamente ao Pai, 

em Cristo, pela mão da Mãe de Deus."(cf. Às Segundas-feiras ao Anoitecer, 21, p.66-67). 

Nesse contexto, querida Mãe e Rainha, neste final do mês de Maio, a nossa Comunidade quer 

oferecer-te, e colocar novamente em tua fronte, a coroa de Rainha da União de Famílias no Brasil. 

Com este ato queremos manifestar-te, mais uma vez,  todo o nosso amor e o nosso reconhecimento 

por todos os dons, graças e cuidados maternais que tens dispensado a nossa Comunidade e a cada uma de 

nossas famílias. Ao mesmo tempo, queremos fazer-te um grande pedido: ensina-nos, ajuda-nos a proceder 

como nosso Pai ensinou e sempre fez:  Diante da pandemia que nos cerca entrarmos em contato com o bom 

Deus e perguntar-nos: "Meu Deus, o que queres dizer a mim através dessa realidade que se nos apresenta?" E 

a seguir perguntar-me: "Que resposta devo dar ao bom Deus"? O que ele espera de mim? 

Com esses pedidos queremos entregar-te novamente a coroa, rezando a Oração de Coroação que te 

dirigimos quando te coroamos em 1º de maio de 2006, no enceramento do nosso Capítulo Constitutivo. 

 

COROAÇÃO DA MÃE, RAINHA E VENCEDORA TRÊS VEZES ADMIRÁVEL DE 

SCHOENSTATT 

COMO RAINHA DA UNIÃO DE FAMÍLIAS NO BRASIL - PEREGRINA NACIONAL 

 

Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt!  

Com grande alegria, aqui estamos, em nosso Santuário Lar (ou diante da tua Imagem) para proclamar-

Te, novamente, Rainha da União de Famílias no Brasil, como o fizemos em 1º de Maio de 2006. 

Como famílias da União, unidos ao nosso Pai e Fundador, fiéis aos seus ensinamentos e a seu exemplo, 

oferecemos-te, hoje, a Coroa como sinal de gratidão por tudo quanto realizaste em nós, em nossas famílias, 

em nossos Cursos, em toda a União de Famílias no Brasil e no mundo. 

Cremos que desde a eternidade fomos eleitos pela sabedoria divina como teus pequenos instrumentos. 

Sabemos que nada podemos sem ti, mas cremos também que nada poderás fazer sem nós, por isso, pedimos-

te: acolhe em teu coração todas as famílias da União, cada um de seus membros e ajuda-nos na nossa 

autoeducação, visando, principalmente a conquista da liberdade interior; envia-nos autênticas vocações e cuida 

que cresçamos em profundidade, construindo uma Comunidade ideal, a fim de que possamos contribuir 

eficazmente na realização da grande missão de Schoenstatt. 

Revela-te como a nossa grande educadora, desapega-nos do “eu” e dá-nos Jesus com o seu poder, com 

a sua sabedoria, com a sua bondade, mas também com a sua filialidade heroica em relação ao Pai, para que 

sejamos capazes de dizer, como Ele, em todas as situações, um alegre Sim, Pai! 

Vincula-nos sempre mais profundamente a ti, ao Santuário e ao nosso Pai e Fundador, a fim de que 

conquistemos uma consciência, sempre mais viva, de que somos teus filhos e, na Aliança de Amor, teus 

instrumentos. 

Querida Mãe e Rainha! Recebe a coroa e revela-te como Rainha de nossos Cursos, dos Grupos da 

Comunidade Oficial e das nossas Regiões, a fim de que todos se desenvolvam na plena fidelidade ao espírito 

e aos ensinamentos do nosso Pai e Fundador!  

Glorifica-te, Mãe, como Rainha da nossa União no Brasil, de modo que, como Família santa do Pai, 

Tabor para o mundo, ela possa realizar a sua missão na Obra de Schoenstatt, na Igreja e na sociedade! 

Querida Mãe, aceita a Coroa e faze que, a exemplo da Família de Nazaré, formemos em nossos lares, 

graças a tua presença e atuação no Santuário-lar, um Reino de Amor, de Pureza, de Liberdade, de Alegria, de 

Verdade e Justiça e de Vitoriosidade. Transforma-os em autênticas Igrejas domésticas, berço da cultura da 

Aliança. 

Manifesta o teu poder de Rainha em todas as situações de nossa vida pessoal, familiar, profissional e 

na vida de nossos filhos. 

Querida Mãe, coroamos-te por todas essas intenções e, profundamente unidos a ti, na força da Aliança 

de Amor, juntamente com a Coroa te entregamos os nossos corações e todo o nosso ser, todas as nossas orações 



e nossos esforços de autoeducação e de santificação própria, traduzidos em contribuições ao Capital de Graças 

do teu Santuário e dos nossos Santuários-Lar. 

Aceita tudo como dádiva do nosso amor e da nossa confiança filial, na certeza de que sempre atuarás 

como Mãe e Rainha em nós, conosco e por nós!  Revela, pois, o teu poder e a tua vitoriosidade em nós e na 

nossa União! 

Pedimos-te, por fim, que nos guardes em teu amor e em tua fidelidade e que nos conduzas por Cristo, 

no Espírito Santo, ao Pai. Mãe, sê a Rainha da União de Famílias no Brasil! 

Coroação - Música de Coroação  

Gines e Bernardete: 

Saudação a nossa Mãe e Rainha: Salve Rainha.... 

Consagração 

Benção 


