
 ”Toda vez que nuvens escuras se acumulam no horizonte e a terra se torna deserta e 

vazia, repete-se o ato onipotente da sabedoria e misericórdia divinas: Faça-se a luz! Faça-se Maria! ”                      

(PJK 31 dias do mês de maio com Maria)  

 

Círculo de Oração – Maio de 2018 

Chegamos ao mês que a Igreja dedica a nossa Querida Mãe de Deus e assim propício para nossa 

contemplação ao Rosário. Mês que saudamos nossas Mães, que nos deram a vida e cuidou de nós. Mês que 

temos o IV Capítulo Territorial que elegerá nossos Dirigentes pelos próximos quatro anos. Enfim muitas 

atividades e intenções para que nossa Comunidade reze intensamente. 

 Pelo IV Capítulo Territorial que se realizará de 18 a 20 de maio em Santa Maria, para que o Santo 

Espírito de Deus ilumine todos os Capitulares e assim com sabedoria e discernimento, possamos 

deliberar todas as propostas, bem como eleger Dirigentes que conduzam nossa Comunidade, na 

fidelidade de vida e pensamento de nosso Pai e Fundador, rezemos: 

Mãe, tenha o perfeito cuidado com nossa Comunidade. 

 Por todos os nossos Educadores da União de Famílias no Brasil, Casais Formadores, Dirigentes e 

Coordenadores de Curso, para que levem nossos Cursos em caminhos serenos e seguros, 

fortalecendo nossos vínculos comunitários e defendendo nosso modo de vida, rezemos:  

 Pelas Vocações à União de Famílias, para que ingressem em nossas fileiras famílias aspirem viver a 

plenitude do Sacramento do Matrimônio, os três “sim” que proclamamos no altar e assim possam 

ajudar a construir nossa Comunidade, rezemos:  

 Por todas as famílias de nossa comunidade, em suas necessidades e situações em que se encontram, 

pelas que passam por provações, sejam na ordem financeira, seja na ordem familiar, nos 

relacionamentos, para que olhem o Plano de Deus em suas vidas e assim confiem cegamente no 

amor do Pai, rezemos: 

 Pela Campanha: “A União sou eu, com o Terço nas mãos”, especialmente nesse mês de Maio, para 

que rezando o Rosário estejamos cada vez mais próximos da Mãe de Deus, rezemos: 

 Pelo povo brasileiro, que o bom Deus ouça nossas orações e suscitem de nossa sociedade homens e 

mulheres que governem nosso País com justiça, com honestidade, promovendo assim condições de 

saúde e segurança ao nosso povo, rezemos: 

 Pelo III Encontro Territorial que acontecerá de 16 a 18 de Novembro em Atibaia, para que toda a 

nossa Comunidade participe e seja um novo marco em nossa história, rezemos: 

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

Jamais se esqueçam: “Um servo de Maria jamais perecerá” 

“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” 
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