
D. Novamente nos reunimos para celebrar 
a Aliança de Amor com a Mãe, Rainha 
e Vencedora Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt, que nos congrega como 
família, irmãos e irmãs, para renovarmos 
juntos a nossa fé e a nossa esperança.



T.  Ao longo deste ano, diante dos mais duros 
desafios, pudemos experimentar a realidade 
da Aliança de Amor: a Mãe de Deus esteve ao 
nosso lado, sustentando a nossa esperança no 
Senhor. Quando tudo pareceu desmoronar, o 
seu coração foi para nós um refúgio seguro.



D. Mãe e Rainha da Aliança, em sua bondade e 
misericórdia, Deus te presenteou a nós, como 
companheira de peregrinação nesta terra. Nós te 
agradecemos, porque pudemos experimentar o teu 
cuidado e tua fidelidade: como Saúde dos Enfermos, 
Mãe dos Agonizantes, Consoladora dos Aflitos. Mas, 
acima de tudo, como Rainha e Mãe de Misericórdia!



T.  Mãe e Rainha de Schoenstatt, a partir do teu Santuário, 
continuas a olhar por nós, por nossas famílias e pelo 
futuro da humanidade. Acompanhas todos os que ainda 
padecem as consequências da pandemia. “Dize a teu 
Filho, como outrora aqui na terra, quando ajudou em 
aflições e dificuldades: ‘Senhor, eles não têm mais vinho, 
nem alimento’, então, por certo, Ele nos atenderá” 

(Pe. José Kentenich).



D.  Mãe de Deus, preparando-nos para o encerramento 
deste ano de 2020, queremos nos esforçar para 
descobrir onde e como Deus se fez presente nesse 
período da história, seja em nossa vida pessoal 
ou familiar. E como propósito deste mês, rezemos 
muitas vezes esta oração do Pe. José Kentenich:



T.  “Por tudo cordialmente agradecemos, filial amor, 
ó Mãe, te oferecemos. O que faríamos se com 
tanto ardor, não nos cuidasse teu materno amor? 
De grandes aflições nos libertaste, com fiel amor 
a ti nos cativaste. Eternamente quero graças dar 
e sem reservas a ti me consagrar” 

(Pe. José Kentenich).



D. Confiantes em tua poderosa 
intercessão, renovamos a nossa 
consagração a ti, cantando: Ó 
minha Senhora...



D. Mãe, Rainha e Vencedora Três 
Vezes Admirável de Schoenstatt,

T. Roga por nós e por nossas famílias.


