
D. Querida Mãe Três Vezes Admirável, celebrando 
o último dia da Aliança de Amor deste ano, 
volvemos nosso olhar e nosso coração ao 
teu Santuário para agradecer por todas 
as graças que recebemos no decorrer 
destes 12 meses.



T.  Mãe e Rainha, não podemos deixar de agradecer 
por todas as dádivas que suplicaste por nós e por 
nossas famílias, ao longo do ano: a proteção em 
meio a todos os perigos, a coragem para seguir 
testemunhando nossa fé e a confiança para 
acreditar que Deus está presente e atua em 
cada situação.



D.  Maria, Virgem do silêncio e da santa espera! Neste 
Advento contemplamos o teu coração, no qual 
ardia a esperança de que brilhasse no mundo 
a luz de Deus. Desde que geraste a Luz para 
este mundo, vive em ti o anseio de fazer a 
humanidade feliz no encontro com esta Luz 
eterna.



T.  Nós te pedimos confiantes: que neste Natal, 
nossas famílias experimentem novamente o 
quanto o Senhor é bom. Conduze para Cristo 
todos os que padecem na noite escura do nosso 
tempo, pois só nele encontramos a cura 
para nossas enfermidades, a felicidade e a 
verdadeira paz.



D. Querida Rainha da Aliança, neste 
Advento queremos realizar, como 
propósito, um gesto solidário para que 
nosso próximo também experimente 
a realidade do Natal.



T.  Aceita, querida Mãe e Rainha, nossas ofertas ao teu 
Capital de Graças: nossas orações, nossos sacrifícios 
e a constante súplica deste Advento: “Vem, Jesus, 
ó Rei Divino, ao meu pobre coração! Eu te espero 
com saudade, alegria e gratidão! Se o mundo 
te rejeita com dureza e rigor, minha alma te 
acolhe com ternura e amor!”



D.  Na fé e confiança que em nossa família se realizará 
o Milagre da Noite Santa, nos consagramos a ti, 
cantando: ó minha Senhora...

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

T.  Roga por nós e por nossas famílias.


