
         Círculo de Oração – Abril de 2020 

Prezados irmãos e irmãs da União de Famílias no Brasil. 

 

Neste mês de abril, as intenções do nosso Círculo de Oração, precisam ser apresentadas de modo 

diferente! 

Nesse tempo Quaresmal temos experimentado uma forma de vivência que jamais 

imaginaríamos, pois, a Pandemia do novo Coronavírus está assolando o mundo, deixando os povos aflitos e 

a economia mundial arrasada, que afetará sobretudo os países mais pobres. 

Esse tempo de quarentena dentro de nossa quaresma, fez ressurgir um termo que estava bem 

esquecido em nosso dia a dia, que se iniciou no começo do cristianismo: a Igreja doméstica. Aquilo que de 

fato somos, estava esquecido. 

Está interferindo na vida de todos de alguma maneira, desde as crianças até os nossos idosos. Divide 

opiniões, alguns defendendo uma posição e outros defendendo outra. E nós unionistas, o que de fato 

pensamos? Estamos nos deixando usar como massa de manobra? 

Nosso Pai e Fundador dentro do Movimento Apostólico de Schoenstatt, fundada na Aliança de Amor 

com a Mãe de Deus, nos deixou tudo o que precisamos saber para passar essa turbulência que ninguém 

pode sequer supor onde irá terminar. A certeza que temos é que irá passar. É uma questão de tempo. 

Como estaremos quando isso acabar? 

Muitas famílias estão passando serias dificuldades nesses tempos, sejam com suas empresas, 

com seus trabalhos autônomos, sejam com seus salários e empregos. Que nenhuma fique sem auxílio. 

Precisamos cuidar um dos outros! 

Entretanto muito pior do que isso será passar pela enfermidade desse vírus, oxalá sejamos 

poupados, nós e nossos familiares, mas ouviremos sobre perdas de pessoas queridas, que não poderão 

nem sequer ter um sepultamento digno com os nossos ritos tradicionais de despedida. Poderão vir 

momentos dolorosos. 

Por outro lado, brilhos divinos podem surgir nessas noites sombrias que estamos passando: 

Percebam a grandiosidade de nossos Santuários Lares e que benção é tê-lo em nossas casas. 

Nossa responsabilidade é ser um farol nesse mar bravio, irradiando luz a todos além de nossas famílias.  

Não estamos de férias em casa não. Somos schoenstattianos e unionistas, soldados de elite na 

guerra. Esse é o momento de romper as nossas talhas com tamanha contribuição ao Capital de Graças 

como nunca o fizemos. Que oportunidade temos em nossas mãos.  

Nossas suplicas precisam atravessar essas densas nuvens escuras e mover nossa Mãe a 

Clarificar-se. Somos nós que temos que agir assim. Não espere de nenhum outro. Clarifica-te Mãe em 

meio a essa escuridão deve ser o nosso brado. Grite forte, com a oração! 



O ouvido no coração de Deus e a mão no pulso do tempo, como fez nosso Pai e Fundador. O que 

o bom Deus está nos dizendo diante dessa situação mundial? Não tenha dúvida de que novas linhas estão 

sendo escritas na ordem mundial. 

Jamais se esqueçam do nosso Papa Francisco caminhando solitário para confortar o mundo. Nos 

ombros carregava a responsabilidade de nos animar na fé. A praça São Pedro estava vazia? Não estava 

mesmo, pois todos nós nos transportamos para lá espiritualmente. Que cena marcante, que ficará para a 

história. 

Mais alguns dias teremos a Páscoa do Senhor. Será uma Páscoa diferente que ninguém nunca 

imaginou. Celebrar entre os membros de nossa Família o Tríduo Pascal: Paixão, Morte e Ressurreição 

do Senhor. Algumas famílias terão somente o casal, pois os filhos não se aproximarão preservando os pais.  

Prepare a sua casa para esse momento único. Ela será a Igreja, onde cearemos a Páscoa, a vida 

nova em Cristo Jesus. Deixe a sua casa tão linda como uma Catedral, pois ela de fato o será. Motivem 

seus filhos a participarem ativamente desse preparo. Serão momentos de uma grandeza espiritual 

inexplicável. 

Diante de tudo isso, a nossa oração nesse mês todo e enquanto durar essa pandemia será:  

“Cristo Ressuscitado, te pedimos, te suplicamos: faz cessar essa tempestade, faz cessar essa 

Pandemia, tu que vencestes a morte” 

Rainha da Saúde, Clarifica-te nessa tempestade dos tempos. Tu és nossa Rainha. Empunha o 

Cetro Mãe, te mostra Vencedora! 

Diariamente as 21 horas estamos unidos rezando o Terço. É o nosso ponto de encontro diário.  

Além desse são muitos outros durante o dia certamente. Rezem, rezem, rezem. Muito....sem medida. 

Aproveitem positivamente esse tempo que nos foi dado. 

Lembrem-se: 

“Um Servo de Maria jamais perecerá”. 

Caritas Christi urget nos! 

Rainha da Saúde, Rainha da União de Famílias do Brasil, torna-nos Famílias Santas do Pai, 

Tabor para o mundo” 

 

Direção da União 


