
  

"Com a preocupação pela família entrei no Campo de Concentração e, conforme a lei da porta 

aberta, sempre fiquei tateando: será que o bom Deus não abrirá uma portinha para esta 

fundação, mesmo nessas situações tão desfavoráveis daqui? Quando ele abrirá a porta para 

esta fundação?”  PJK 

 

 

Círculo de Oração – Julho de 2018 

Queridos irmãos e irmãs,  

Neste mês de Julho, exatamente no dia 16, comemoramos os 76 anos da Fundação da Obra das Famílias pelo 

Padre Kentenich, ocorrida durante sua prisão em Dachau. Por isso, nossa gratidão por esta data, pois daí se 

delineou as comunidades de famílias de Schoenstatt. Isso mostra que mesmo em momentos e lugares, de tanta 

contrariedade, de conflitos e sofrimento, é possível viver o céu e contribuir com o Reino na Terra. Lembremos 

também do Dr. Fritz Kühr. 

Por isso queremos nesse mês dedicar especialmente nossas orações as intenções da Obra das Famílias, em 

particular à nossa Comunidade, as famílias unionistas. Por isso rezemos juntos: 

“Salvai a família, custe o que custar” (PJK) 

Pelos preparativos para o III Encontro Territorial, que se realizará em Novembro próximo, em Atibaia, para 

que tudo ocorra dentro do previsto. Pedimos também por todas as famílias das Regiões Paraná e Rio Grande 

do Sul, que se preparam para viajarem para esse grande evento, rezemos: 

Por todas as famílias de nossa comunidade, especialmente aquelas que passam atualmente por grandes 

provações, seja de ordem financeira, desemprego, ou mesmo por conflitos familiares, rezemos: 

Por toda a nossa Direção da União de Famílias no Brasil, para que o Espírito Santo de Deus guie todos com 

muita sabedoria, rezemos: 

Por todas as novas vocações, ao mesmo tempo pelos casais que caminham em sua candidatura, para que 

tenham a mais plena convicção de sua vocação, rezemos: 

Aproveitando, lembramos da Fundação da Obra das Famílias: 

“O local e as circunstâncias falam de modo convincente que Deus realmente abriu a porta para a fundação da 

Obra das Famílias no dia 16 de julho de 1942, às 16h, no Bloco 14, sala 03, do Campo. Neste bloco, em que morava 

o Dr. Kühr, P. Kentenich junto com o P. Eise costumava costurar colchões de palha. Para o ato de fundação, P. Eise 

arrumou um pequeno altar com a mesa de trabalho e escondeu-o entre três colchões. Tudo tinha que ser clandestino 

porque ali eram proibidos tais atos. Sobre o altar colocou duas velas, um lenço branco, sobre o qual colocou o 

Santíssimo, e um santinho da Mãe e Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt. 

Livro Obra das Famílias de Schoenstatt”. – Ir Fátima Dotto. 

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

 “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” 

 

Direção da União 


