
D.  Neste dia em que celebramos a Aliança de Amor, 
peregrinamos espiritualmente ao Santuário e, com 
Maria, nossa Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes 
Admirável de Schoenstatt, rendemos gratidão ao 
Pai eterno pelo seu imenso amor e sua misericórdia 
para com a humanidade.
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T.  Querida Mãe e Rainha de Schoenstatt, saudamos-
te como a grande Rainha de Maio. Em cada um dos 
31 dias deste mês queremos te saudar: Ó Maria, tu 
és a Mãe e Rainha do mundo, a Rainha de nossos 
corações e de nossas famílias!
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D. Mãe, olha para nós, os teus filhos, que 
percorremos o caminho da fé. Conheces as 
dificuldades que temos de enfrentar para 
manter viva a chama da fé na escuridão do 
tempo atual. Contigo rezamos ao Pai:
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T.  Senhor, “nós te pedimos pelas famílias consagradas no 
sacramento do matrimônio, para que possam redescobrir 
todos os dias a graça recebida e, como pequenas Igrejas 
domésticas, saibam testemunhar a tua Presença e o 
amor com o qual Cristo ama a Igreja.” (Oração do X Encontro 
Mundial das Famílias, junho de 2022).
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D. Mãe, tu que és a Peregrina das Famílias, 
sabes quais são as dificuldades em nossa 
família. Ilumina nossos corações, ajuda-nos a 
reconquistar a alegria e a beleza de ser família, 
fortalece nossa fé!
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T.  Querida Mãe e Rainha da Família, hoje, espiritualmente no teu Santuário, 
entrego o meu lar aos teus cuidados! Confio que me ajudarás a edificar 
minha casa sobre uma rocha firme. A redescobrir as pequenas fontes 
de alegria e de amor verdadeiro que fortalece o vínculo familiar. Faze-
nos viver sob a bênção dos sacramentos, como fonte de forças e de 
santificação. Mãe e Rainha da família, como sabes, nem sempre é fácil 
manter a harmonia no lar! E nessas horas vem a tentação de abandonar 
tudo! Por isso, te pedimos: com teu divino Filho reina, vence e triunfa 
em nossa família! Cobre com teu manto protetor o nosso lar!
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D.  Rainha da Aliança de Amor, como propósito deste mês de 
maio, queremos entregar-te a coroa muitas vezes durante o 
dia, principalmente diante de alguma dificuldade ou aflição. 
Este será nosso oferecimento consciente para o teu Capital de 
Graças: cada prece, cada súplica, cada boa obra será uma rosa 
que te entregaremos como sinal de nosso amor filial. Juntos 
renovemos nossa Aliança de Amor, cantando: Ó minha Senhora, 
ó minha Mãe...
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D. Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável 
de Schoenstatt,

T. Roga por nós e por nossas famílias.
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