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D. Deus eterno, selaste uma Aliança de Amor 
com a humanidade. Tu mesmo anunciaste: 
“Pode uma mulher esquecer-se do filho que 
amamenta? E mesmo que ela o esquecesse, eu 
não te esqueceria nunca. Eis que estás gravado 
na palma de minhas mãos...” (Is 49,15).



T.  Quiseste revelar ao mundo e à humanidade 
a tua misericórdia, por isso nos presenteaste 
o Coração de Jesus: ao contemplarmos seu 
divino Coração, percebemos que dimana dele 
a fonte da infinita misericórdia para conosco!
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D.  O Coração de Cristo está aberto para nos acolher. 
Ele é o bom Pastor que nos retira do deserto do 
sofrimento e da escuridão, para a luz do seu Coração 
repleto de amor e misericórdia, onde encontramos 
abrigo e proteção, a verdadeira vida.
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T.  Jesus, Rei dos corações, confiamos em teu amor 
para conosco. Estás sempre pronto a nos acolher. 
Ao nos aproximarmos do teu Coração, percebemos 
que se irradia dele uma corrente de amor infinito 
por nós.
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D.  “Assim como estamos abrigados no coração 
do Pai, também devemos estar abrigados no 
Coração de Jesus e da querida Mãe de Deus.” 
Pe. J. K. 
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T.  Querida Mãe e Rainha de Schoenstatt, na 
escola do teu Imaculado Coração, queremos 
aprender a amar a Jesus, como tu o amas!
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D. Mãe, dá-nos um coração semelhante ao teu, para 
que possamos amar e servir Jesus em nossos 
irmãos, especialmente aqueles que estão sofrendo 
e passando por dificuldades, para que todos os 
povos, em Cristo, tenham vida.
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T. Aceita, querida Mãe e Rainha da Aliança, todos os 
trabalhos que fizemos com amor, nossas alegrias e 
sucessos, as orações e as obras, bem como os nossos 
sofrimentos, angústias e dores. Tudo depositamos em 
teu Imaculado Coração, como contribuição ao Capital 
de Graças, mas acima de tudo te entregamos o nosso 
coração.
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D.  Querida Mãe Peregrina de Schoenstatt, ao celebrarmos 
a Aliança de Amor contigo, assumimos como propósito 
do mês, rezar diariamente a jaculatória: “Mãe, abre-me 
largamente o teu Coração e o Coração de teu Filho!” 
Neste espírito, nós nos consagramos a ti, 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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