Novembro 2021

D. Cristo é Rei e está vivo, presente entre nós
na Eucaristia, com o seu santíssimo corpo,
sangue, alma e divindade. É Ele quem nos
revigora na fé, fortalece-nos nas dificuldades,
sustenta-nos nos desafios que a vida nos traz.

Novembro 2021

T. Somos gratos pela vivência da
Aliança de Amor, pela qual Maria,
nossa Mãe e Rainha nos aponta
para Cristo, como Rei e Senhor de
nossa vida.
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D. “Jesus virá no fim dos tempos para julgar todas as nações, mas

vem ao nosso encontro todos os dias, de muitas maneiras,
e pede-nos que o acolhamos. A Virgem Maria nos ajude a
encontrá-lo e a recebê-lo na sua Palavra e na Eucaristia, e ao
mesmo tempo nos irmãos e nas irmãs que sofrem a fome, a
doença, a opressão e a injustiça. Que os nossos corações o
acolham no hoje da nossa vida, para sermos por Ele recebidos
na eternidade do seu Reino de luz e de paz.”
(Papa Francisco, Oração do Angelus 26/11/2017)
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T. Querida Mãe de Deus, és nossa Rainha
e poderosa intercessora junto ao trono
de teu Filho, Rei e Senhor do Universo.
Reina, Mãe e Rainha, em nossas famílias!
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D.		 Mãe e Rainha da Aliança, recordamos neste mês o aniversário
natalício do Pe. José Kentenich, Fundador do Movimento
Apostólico de Schoenstatt. Agradecemos sua vida fecunda e seu
sacerdócio abençoado. Agradecemos que ele, juntamente com
os seminaristas, selou contigo uma Aliança de Amor no dia 18
de outubro de 1914. E unidos a todos os filhos de Schoenstatt
entregamos ao Capital de Graças nossa luta diária pela conquista
da santidade, alegrias e sofrimentos, as orações e as boas obras.
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T. Tudo te ofertamos como prova de nosso
amor a ti e a teu Filho, nosso Rei. Entregamos
também nosso propósito de sermos mais
pacientes, em nosso lar, para servirmos Cristo
nos membros de nossa família.
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D. Confiantes na tua poderosa intercessão,
renovamos a nossa consagração a ti, cantando:
Ó minha Senhora...
D. Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável
de Schoenstatt,
T. Roga por nós e por nossas famílias.

