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64ª Carta Territorial            Londrina-PR, 17 de março de 2020. 

 

Amados irmãos da União Apostólica de Famílias no Brasil, 

 

Tempos sombrios carecem dos cristãos, de palavras e atitudes cheias de luz. 

Precisamos ser nesse momento instrumentos da boa nova. Por isso, nada de pânico, nada de 

desespero. Nossa Mãe nos ensina que diante da cruz, em meio ao calvário, fiquemos de pé, 

“fortes e dignos, simples e bondosos, espalhando amor, paz e alegria” (RC 609). No 

parágrafo seguinte nosso Pai nos clama: 

“Ainda que nos ameacem o mundo e o demônio e sobre nós se abatam tempestades, 

tu rompes vitoriosa todas as barreiras e nos concedes tua “onipotência”. Teu coração, porta 

do céu, seja para nós o refúgio seguro” (RC 610). 

Cada crise sempre é oportunidade de aprendizado, oportunidade de respostas, de 

crescimento, sobretudo se nos colocarmos à luz da fé prática na Divina Providência e nos 

perguntarmos o que o bom Deus quer dizer-nos com isso, o que pede a nós, a mim 

pessoalmente diante dessa situação? 

Por isso, diante das incertezas, cabe a nós todos, sejam os Dirigentes Territoriais, os 

Dirigentes de Região, os Dirigentes de Cursos e os Casais Formadores, sermos a fortaleza 

para nossos irmãos de caminhada. O bom Deus nos imbuiu dessa missão. 

Em virtude de todos os acontecimentos atuais, da propagação e da contaminação do 

Coronavirus COVID-19 e principalmente respeitando integralmente as orientações do Poder 

Público em todas as suas esferas, seja municipal, estadual e federal, bem como as 

orientações das Igrejas locais, a Direção da União de Famílias reunida por Skype na noite de 

16 de março de 2020, deliberou: 

 

Suspender todas as reuniões, encontros e eventos presenciais de todas as 

Regiões, até 30 de abril de 2020, inclusive a Consagração do XXV Curso em 

Brasília. 
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Diante dessa resolução pedimos a todos os Cursos e Grupos da Comunidade 

Oficial, que permaneçam vinculados: 

 promovendo as reuniões por Skype e, 

 Remarcando os encontros para quando houver a possibilidade da 

retomada do convívio social. 

Essa situação traz uma grande oportunidade de promovermos estudos, convívio 

familiar, atividades com os filhos e tempo dedicado a estudos. Ficar preso apenas as 

informações de televisões e outros meios de comunicação será com certeza uma grande 

perda de tempo. Podemos fazer melhor. 

No dia 30 de abril, diante da realidade que o nosso Brasil se encontrar, 

deliberaremos novas diretrizes. 

Outro ponto importante a ser observado pelos Dirigentes das Regiões, apoiados pelos 

Casais Formadores e Dirigentes de Cursos: saber se algum de nossos irmãos unionistas ou 

familiares que possa ter sido contaminado e imediatamente criarmos uma rede de apoio e 

uma forte corrente de oração. Todos devemos ser prudentes e seguir as recomendações 

sanitárias e os irmãos e familiares que estiverem nas situações de vulnerabilidade devem se 

precaver ainda mais. 

Sabemos que temos outros irmãos unionistas e também dentro do movimento, que 

são profissionais de saúde, sejam enfermeiros, médicos, psicólogos e outros profissionais, 

bem como outras profissões que se enquadram em agentes transmissores. Rogamos 

especialmente por vocês, para a Mãe de Deus vos impregne de coragem e determinação e 

assim vos ajude a cumprir nesse momento fielmente o vosso dever e vos protejam 

especialmente contra todo mal e perigo. 

É importante nesse momento lembrar que jamais o bom Deus perderá o controle 

sobre os acontecimentos. Se o mundo precisa passar por isso e está sendo permitido, com 

certeza um grande bem surgirá. Nesses momentos fica mais claro a impotência de valores 

como dinheiro, poder e status. Estamos todos no mesmo barco. 

Em nenhum momento recente da história o mundo ficou tão em silêncio. Se 

apresenta uma verdadeira e excelente oportunidade de escutar a voz de Deus e seus desejos. 
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Nosso Pai Fundador passou pela epidemia do Tifo em Dachau e foram as Irmãs, a seu 

pedido urgente, que providenciaram a vacina para todo o pavilhão 26, onde se encontravam 

os padres. Ele manteve a calma e agiu no conforto das almas que se desesperavam. Nesse 

verdadeiro inferno ele escreveu o Rumo ao Céu e especificamente nesse tempo da citada 

epidemia, ele escreveu alguns versos do “Hino da minha terra”. Agiu como São Paulo que 

nas prisões escreveu seus mais lindos textos.  

Somos servos de nossa Mãe e sabemos que um servo dela jamais perecerá. Confiemos 

na Providência Divina e nos coloquemos em prontidão para servir. 

Diante de todo esse quadro, a União de Família no Brasil lança a Campanha: 

“de Terço nas Mãos venceremos essa pandemia” 

Convidamos, portanto, todas as famílias a rezarem diariamente, se possível todos 

juntos, a oração do Terço, de preferência os mistérios “Dolorosos”, excetuando os sábados 

para os mistérios “Gozosos” e domingos os mistérios “Gloriosos”. Os que puderem rezar 

mais, sejamos magnânimos, muito magnânimos, sobretudo nessa hora. Muitos irmãos já 

nem conseguem participar da Eucaristia, porque as Missas estão suspensas em algumas 

cidades e isso pode se expandir. 

Estamos em oração, pedindo que nosso Pai e Fundador interceda por todas as nossas 

famílias, pelo Brasil, pelo mundo, pedindo que nossa Mãe alcance de seu Filho, o Salvador, 

a sua benevolência e misericórdia. 

Confiamos que o Brasil superará rapidamente esse tempo sombrio. Nosso povo ao 

contrário do que muitos pensam é forte, porque é sofrido. É povo que se coloca sempre na 

confiança de Deus, porque sabe que os nossos recursos são sempre escassos. 

Nos colocamos a disposição sempre para servir e ajudar a todos, bem como toda a 

Direção da União. 

Pai, nosso pensamento em teu pensamento, nosso coração em teu coração, nossas 

mãos em tuas mãos, tua herança, nossa Missão. Abençoa Pai a tua União de Famílias, 

abençoa Pai a tua União. 

Com vosso Divino Filho, abençoai-nos Ò Virgem Maria. 

 

Gines e Bernardete Ponce 

Direção Territorial 


