
D. Querida Mãe Três Vezes Admirável, celebrando 
o primeiro dia da Aliança de Amor deste ano, 
volvemos nosso olhar e nosso coração ao teu 
Santuário para suplicar graças e bênçãos para 
nossa caminhada de fé em família.



T. Acolhemos com grande alegria o convite 
do Papa Francisco para meditar nas virtudes 
e exemplo de São José e a celebrar 2021 
como um ano dedicado à família. 



D. Queremos olhar para “a família de Jesus, a de Nazaré 
que é a família modelo, em que todas as famílias do 
mundo podem encontrar o seu ponto de referência 
seguro e uma inspiração segura. Em Nazaré brotou a 
primavera da vida humana do Filho de Deus, quando 
Ele foi concebido pela ação do Espírito Santo no seio 

virginal de Maria.” (Papa Francisco, 27.12.2021)



T. “Podemos experimentar uma comunhão sincera 
quando também a nossa família é casa de oração, 
quando os afetos são sérios, profundos, puros, 
quando o perdão prevalece sobre a discórdia, quando 
a dureza cotidiana do viver é amenizada pela ternura 
recíproca e pela serena adesão à vontade de Deus”.   

                                                         (cf. Papa Francisco 27.12.2021)



D. Querida Rainha da Aliança, nós te pedimos 
“que as famílias de todo o mundo fiquem 
cada vez mais fascinadas pelo ideal evangélico 
da Sagrada Família, para assim se tornar 
fermento de nova humanidade e de uma nova 

solidariedade concreta e universal.”



T. Aceita, querida Mãe e Rainha, nossas ofertas 
em teu Capital de Graças. Como propósito 
deste mês queremos nos empenhar para rezar 
a Oração a São José, suplicando sua proteção 
para todas as famílias. Rezemos especialmente 

pelos pais desempregados:



Salve, guardião do Redentor 
e esposo da Virgem Maria! 
A vós, Deus confiou o seu Filho; em vós, 
Maria depositou a sua confiança; 
convosco, Cristo tornou-Se homem.



Ó Bem-aventurado José, 
mostrai-vos pai também para nós 
e guiai-nos no caminho da vida. 
Alcançai-nos graça, misericórdia e 
coragem, e defendei-nos de todo o mal.
Amém.



D. Com alegria, amor e gratidão, unimo-nos a 
toda Família de Schoenstatt, consagramos à 
Mãe e Rainha, todas as famílias, cantando: Ó 
minha Senhora...
D. Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes 

Admirável de Schoenstatt,



T. Roga por nós e por nossas 
famílias.


