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D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes 
Admirável de Schoenstatt, com alegria, 
reunimo-nos para celebrar a Aliança de Amor, 
neste mês em que a Igreja celebra todas as 
vocações como dom precioso! 



T.  Ó Mãe da Igreja, Mãe de todos os vocaciona-
dos, Rainha das famílias! Celebrar a Aliança de 
Amor é suplicar a graça de ser fiel à vocação 
que Deus nos chama a realizar!
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D.  Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável 
de Schoenstatt, neste tempo tão difícil para toda a 
humanidade, confiamos aos teus cuidados todas as 
famílias. Renova e santifica-as para que sejam escola do 
amor, berço de vocações, lar onde se experimenta abrigo 
e proteção. Contigo, Mãe, pedimos ao teu divino Filho:
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T.  “Senhor Jesus, louvamos a tua presença em nossa família, Igreja 
doméstica, e te pedimos: dá-nos teu olhar atencioso para que 
ninguém possa se sentir sozinho por causa de nossa atitude, pela 
falta de um abraço de acolhida, por uma palavra errada. Dá-nos a 
capacidade de nos determos e de doar com alegria um momento 
de escuta, um gesto de acolhida, um sinal de misericórdia e de 
perdão. Amém” (Subsídios para o Ano Família Amoris Laetitia – site Oficial)
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D.  Mãe e Rainha das Vocações, colocamos também 
sob teu cuidado maternal todos os sacerdotes, 
os leigos consagrados e todos os vocacionados 
que são chamados a dar continuidade à missão 
de teu divino Filho.
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T.  Rainha da Aliança de Amor, aceita nossas contribuições ao 
Capital de Graças, alegrias, sofrimentos, orações, sacrifícios, 
fraquezas e desilusões e todo o bem que conseguimos 
realizar! Assumimos como propósito deste mês o empenho 
em reunir-nos e rezar para que nossa família realize a 
missão ideada por Deus, a nosso respeito.
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D. Unidos a todas as famílias de nossa comunidade, 
renovemos nossa Aliança de Amor com a Mãe 
e Rainha de Schoenstatt, suplicando amor, paz, 
alegria e felicidade familiar. 

Cantemos: Ó minha Senhora... 
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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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