
Círculo de Oração – Julho de 2017 

Intenções da União de Famílias de Schoenstatt no Brasil. 

Queridas famílias da nossa União, no Brasil.  

Lembremos algumas palavras do Papa Francisco, há alguns dias atrás: 

“Rezando, nós levamos a Deus: os cansaços, as feridas, os medos, mas também as alegrias, os dons, os entes 

queridos...tudo a Deus. Rezando, nós permitimos a Deus entrar em nosso tempo, acolher e transfigurar tudo 

o que vivemos”. 

Sobre o Terço, ele assim diz: 

“Usem frequentemente este instrumento poderoso que é a Oração do Terço, porque traz a paz aos corações, 

às famílias, à Igreja e ao mundo”. 

Para o mês de Julho, indicamos as seguintes intenções: 

 Pelo Jubileu de 75 anos da Fundação da Obra das Famílias (União, Instituto e Liga), que 

celebraremos em todo o Brasil, no dia 16 de Julho. 

 Pela preparação do I Encontro Territorial de Formadores que se realizará no primeiro final de 

semana de Agosto em Curitiba. 

 Pelos Formadores dos nossos Cursos e também os Dirigentes e Coordenadores. Pedimos que nossa 

Mãe os utilize para serem instrumentos de Educadores e testemunho. 

 Pelos enfermos de nossa comunidade, representados na pessoa do Pe Ottomar, bem como os que se 

encontram adoecidos em nossas famílias e também em nosso círculo de amizade. Que nossa boa Mãe 

cuide de todos e dê animo e coragem para todos. 

 Pelas vocações e novos Cursos nas três regiões do Brasil, para que o Espírito Santo suscite novas 

famílias que ingressem em nossas fileiras e também em todos os ramos do nosso Movimento, 

especialmente novos Padres Schoenstattianos, que tanto precisamos. 

 Pela Direção Territorial da União (casal Gines/ Bernardete) e os Dirigentes de Região (Sidônio/ 

Claudia de SP, Jorge/ Ivonete do RS e Laercio/ Maria Helena do PR) para que tenham sabedoria e 

discernimento para conduzirem nossa Comunidade. 

 Pelo Brasil e especialmente pelo povo Brasileiro. Que a Providência Divina atue em nosso meio, 

cuidando dos desempregados e dos que sofrem pela grave situação moral e econômica em que 

vivemos. Que o pão de cada dia não lhes falte na mesa. 

 Pelo Padre Alexandre Awi Mello que segue para uma desafiante missão em Roma, como Secretário 

do Dicastério para Leigos, a Família e a Vida. Que nossa Mãe cuide perfeitamente dele e assim ele 

consiga contribuir com a nossa Igreja em todo mundo. 

 Pelo Padre Ivan Simicic, que assume como Diretor Nacional do Movimento de Schoenstatt no Brasil. 

Que o Espírito Santo o ilumine e o inspire incessantemente, para que cuide do nosso Movimento, na 

semelhança de nosso Pai e Fundador. 

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

Romulo e Márcia Romanato – XIII Curso/SP  


