
D. Querida Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
neste dia em que celebramos a Aliança de Amor, 
peregrinamos espiritualmente ao teu Santuário, 
lugar de graças, onde encontramos abrigo no teu 
coração e no coração do teu divino Filho Jesus!



T.  No Santuário, também encontramos a figura 
paternal de São José, cuja festa celebraremos 
no dia 19 de março, para quem, a convite do 
Papa Francisco, toda a Igreja se volta neste ano 
a ele dedicado. 



D.  Neste tempo de grandes desafios, a vida e o exemplo de 
São José iluminam nossa peregrinação na terra: “Ele nos 
ensina que ter fé em Deus inclui também acreditar que Ele 
pode intervir, inclusive através dos nossos medos, das nossas 
fragilidades, da nossa fraqueza. E ensina-nos que, no meio 
das tempestades da vida, não devemos ter medo de deixar 
a Deus o timão da nossa barca” (Papa Francisco, Carta Apostólica Patris Corde).



T.  “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” (Idem).



D.  Também o Fundador da Obra de Schoenstatt, que traz 
o nome José, manifestou muitas vezes em sua vida uma 
devoção particular ao Esposo da Virgem Maria: “Sempre 
me sobrevêm uma silenciosa admiração quando, já 
desde as primeiras páginas do Novo Testamento, o 
evangelista São Mateus nos revela como vivia São José: 
cumprindo a vontade divina” (Livro Santidade de Todos os Dias).



T.  Como São José, o Pe. José Kentenich seguiu e 
cumpriu em sua vida a vontade de Deus: “Levanta-
te, toma o Menino e sua Mãe” (Mt 2, 13). 

 Pela Aliança de Amor, ele nos indica o caminho que, 
por Maria, nos conduz a Jesus e ao Pai celestial.



D.  Mãe de Deus, Rainha da Aliança de Amor, como propósito 
deste mês, queremos rezar diariamente a São José, pedindo a 
sua intercessão por todas as famílias, especialmente por aquelas 
que sofrem as consequências da pandemia. 

 Aceita, querida Mãe e Rainha, nossas contribuições ao Capital 
de Graças e acolhe em teu coração de Mãe os nossos pedidos. 
(pausa). Cantemos: Ó minha Senhora...



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

T. Roga por nós e por nossas famílias.


