
 

Círculo de Oração – setembro de 2020 

“Sou um filho de Schoenstatt porque selei uma Aliança de Amor e em virtude dessa Aliança desperta-se e cultivo em 

meu coração sentimentos filiais que se irradiam em atitudes filiais: Maria, é minha Mãe... Deus é meu Pai... Ele é o 

Justo, o Poderoso... Sim, mas é meu Pai. Diante das dificuldades minha atitude filial é: “Deus é Pai, Deus é bom e 

bom é tudo o que ele faz” (PJK) 

Prezada Comunidade da União de Famílias no Brasil,  

Uma alegria entrarmos no mês de setembro, mês que a Igreja celebra a Bíblia, a palavra de Deus. Mês especial onde 

celebraremos no próximo dia 10, os 70 anos do início da Campanha da Mãe Peregrina, pelo sim do herói schoenstattiano 

brasileiro, João Luiz Pozzobon. Mês que celebramos os 52 anos da entrada de nosso Pai e Fundador, Padre José Kentenich 

no céu, no dia 15 de setembro. 

Mês que também recebemos a Primavera, que é sinal de vida nova, de florescimento, que nos traz esperança que 

definitivamente consigamos superar todo esse desafio que estamos vivendo, em função da COVID 19. Parece que a 

Pandemia começa a recrudescer e assim poderemos aos poucos irmos voltando a normalidade, dentro das possibilidades 

logicamente.  

Independente disso, nossa Comunidade continua vibrante em todos os sentidos, realizando suas reuniões e seus encontros de 

formação. Um grande aprendizado. Enfim muitas oportunidades de nos vincularmos mais ainda a nossa Comunidade, ao 

nosso Movimento, a nossa Igreja. 

Queremos portanto, convidar a todas as famílias a rezarmos diariamente a Oração de Canonização do Padre José 

Kentenich, elaborada por ocasião do seu Jubileu de 50 anos de sua morte. 

 

 “Deus, nosso Pai, tu nos concedeste na pessoa do Pe. Kentenich um pai e profeta abrasado do Espírito Santo, testemunha e 

mensageiro do teu Evangelho para o nosso tempo. Dá-nos de seu fogo! Dá-nos de seu espírito de Fundador! Faze que seu 

carisma esteja tão vivo em nós, que possamos plasmar o futuro da Igreja e da sociedade. Sua visão seja a nossa visão: que na 

força da Aliança de Amor surja um mundo novo, no qual possamos gerar uma cultura da Aliança em todos os lugares onde 

vivemos e atuamos. Pai do céu, nós te pedimos: inclui o Padre Kentenich nas fileiras dos santos reconhecidos pela Igreja. Abre 

as portas para ele e sua missão em todos os lugares, para que ele possa conduzir muitas pessoas no caminho à plenitude da vida, 

o caminho para ti. Nós te pedimos, unidos a Maria, nossa Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, por 

Cristo nosso Senhor”. Amém 

Assim, nos dirigimos ao bom Deus, com as seguintes preces: 

Rezemos: “Deus é Pai, Deus é bom e bom é tudo o que Ele faz” 

Pelos 50 anos do falecimento de nosso Pai e Fundador, para que permaneçamos fiéis ao seu ensinamento e pensamento, 

rezemos: 

Pelas famílias que estão passando por dificuldades, seja espiritualmente, seja materialmente, especialmente aquelas que 

passam atualmente por grandes provações, rezemos: 

Por toda a nossa Direção da União de Famílias no Brasil, bem como as Direções das Regiões, para que sejam abrigados no 

coração de nossa boa Mãe, rezemos: 

Por novas vocações da União de Famílias, especialmente para que tenhamos novas famílias em nossas fileiras, rezemos: 

“Rainha da União de Famílias do Brasil, torna-nos Famílias Santas do Pai, Tabor para o mundo” 

Direção da União 


