Missa de Celebração da Aliança de Amor
Evangelista São Lucas
Acolhida:
Com alegria e gratidão, nos reunimos em torno do altar da Eucaristia, para unir à oferta
redentora de Cristo nossas dádivas de gratidão e nossas contribuições ao Capital de
Graças em louvor à Santíssima Trindade, pelos 105 anos da Aliança de Amor com a Mãe,
Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt.
Gratidão ao Padre José Kentenich que soube acolher em seu coração a inspiração divina,
e naquele 18 de outubro de 1914, convidou a Mãe de Deus a se estabelecer na pequena
Capelinha de São Miguel, selando com Ela a Aliança de Amor.
Na mesma fé do Fundador somos convidados a nos inserir novamente neste caminho de
Aliança e perpetuarmos a presença da Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt, no
Santuário, por meio de constantes contribuições ao Capital de Graças.
Entrada da Talha do Capital de Graças (sugestão)
“Em sinal de santa unidade, queremos dar as mãos a todos os ramos da Família (de
Schoenstatt) que, em Cristo, se inclinam ante nossa querida Senhora, em Schoenstatt,
prado de sol.”1 Colocamos sobre o altar a vida de todos aqueles que no decorrer destes
105 anos selaram a Aliança de Amor e foram fiéis ao carisma e à missão de Schoenstatt.
Neste dia, com toda Igreja, celebramos o evangelista São Lucas. Conquistado por São
Paulo para fé em Cristo, acompanhou-o em diversas viagens missionárias. Autor do
terceiro Evangelho e dos “Atos dos Apóstolos” é considerado o evangelista mariano, por
narrar a vida Jesus em íntima vinculação com sua Mãe, a Virgem Maria.
Estimulados pelo exemplo de São Lucas, elevemos nosso hino de louvor e ação de
graças a Deus, por todas as bênçãos que dimanaram do trono de nossa Mãe, Rainha e
Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, para o mundo inteiro e nos coloquemos
como instrumentos para a construção da nova terra mariana.
Entrada das Imagens Peregrinas e da Bandeira do Movimento (sugestão)

Oração da Comunidade
Nossa resposta será: Confiantes, nós te pedimos, Senhor!

1- Pai eterno, nós te agradecemos que em Maria preparaste para teu Filho uma
digna morada. Nela resplandece diante de nós a imagem da Igreja.
Aprofunda em todos os fiéis o amor a Maria. Abençoa de modo especial o
Santo Padre, o Papa Francisco e todos aqueles aos quais confiaste uma
missão na Igreja. Faze que o sínodo dos Bispos sobre a Amazônia produza
ricos frutos para a missão da Igreja pan amazônica, e encontre novos caminhos
para uma ecologia integral, rezemos.
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2- Pai eterno, nós agradecemos que nos revelaste Maria como Mãe da
Misericórdia.
Tem compaixão de nosso mundo repleto de sofrimento e que necessita tanto do
amor da Mãe de Deus e de pessoas que sejam reflexos da misericórdia divina.
Assiste especialmente os enfermos e abandonados, os que sofrem, vítimas das
catástrofes da natureza, da indiferença humana, da violência, as vítimas de uma
cultura pobre de amor e de solidariedade, para que encontrem, em Cristo,
consolo e esperança, rezemos.
3- Pai eterno, nós te agrademos que na história da Igreja glorificaste Maria como
Vencedora de todas as batalhas de Deus.
Concede aos responsáveis na política, na sociedade e nas ciências, uma clara
orientação na confusão do tempo, especialmente em torno da dignidade da
pessoa humana e nos esforços pela justiça e pela paz em nossa Pátria,
rezemos.
4- Pai eterno, nós te agradecemos que nos deste Maria como a Rainha de
Schoenstatt.
Aceita nossa gratidão pelos 105 da Aliança de Amor e por todas graças que
jorram pela rede de Santuários em todo mundo. Ajuda-nos a realizar a missão
que nos confiaste e torna-nos mais semelhantes à imagem da Mãe de Deus,
para que Cristo nasça novamente em toda parte e opere milagres de redenção
nas famílias, rezemos.
5- Pai eterno, nós te agradecemos que nos deste Maria como Rainha da Aliança.
Que a partir dos Santuários de Schoenstatt jorrem torrentes de bênçãos para
muitas pessoas, particularmente a todos os que se vinculam a ele pela Aliança
de Amor. Por meio do encontro com a Mãe de Deus, concede-lhes a graça do
abrigo, da transformação interior e da fecundidade apostólica, rezemos.
6- Pai eterno, nós te agradecemos que nos deste Maria como Educadora de
corações e formadora de santos.
Ajuda-nos a realizar fielmente na vida diária o lema “Amou a Igreja”, gravado no
túmulo do Fundador, o Padre José Kentenich. Faze que sua missão e seu
carisma se tornem conhecidos por muitas pessoas, por meio de sua
canonização, rezemos.

