Sugestão para o Momento de Oração para as 24 horas com o Santuário de
Schoenstatt, Atibaia, Tabor da Permanente Presença do Pai
em preparação ao seu Jubileu de Ouro
16 e 17.11.2021

Se você deseja fazer sua hora de oração dentro do Santuário pela webcam
(uma câmera que lhe passará a imagem do interior do Santuário)

“Pai, confiamos em ti e caminhamos na tua
presença!”
Querido Jesus e querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de
Schoenstatt, motivado pelo lema do ano jubilar quero oferecer esta hora
de oração junto ao Santuário, nas intenções da nossa Igreja, de modo
especial pelas missões neste mês missionário, pela paz no mundo, pela
conversão das pessoas, pela fecundidade do Jubileu de Ouro do Santuário
Tabor da Permanente Presença do Pai e nas seguintes intenções:

Aleluia. Louvai o Senhor em seu santuário, louvai-o em seu majestoso
firmamento. (Sl 150,1)
Levantai as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. (Sl 133,2)

Quero vos contemplar no santuário, para ver vosso poder e vossa glória. (Sl
62,3)
Uma só coisa peço ao Senhor e a peço incessantemente: é habitar na casa
do Senhor todos os dias de minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor
e contemplar o seu santuário. (Sl 26,4)
Mas eu, graças à vossa grande bondade, entrarei em vossa casa. Prostrarme-ei em vosso santuário, com o respeito que vos é devido, Senhor. (Sl 5,8)
Do seu santuário ele te socorra, e de Sião ele te sustente. (Sl 19,3)
Rezemos junto com Padre Kentenich do Livro Rumo ao Céu
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Tu, ó Deus, elevas nosso ser, te estabeleces na alma, como num templo,
onde, com o Filho e o Espírito Santo, te manifestas como hóspede permanente.
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Elevados acima do universo, imersos no ser divino,
valemos mais ao teu olhar, do que, sem nós, a terra inteira.
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Tu nos doaste teu Filho que, silente, por nós pende da cruz
e nos envias o Espírito Santo que nos educa e nos instrui.
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Colocas um anjo ao nosso lado, pronto a nos proteger
e uma Mãe, cheia de bondade, que por nós se desvela com amor.
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Teu Filho se oferece benignamente por nós, como vítima sobre o altar;
silente, em todas as situações, como amigo e alimento,
está próximo de nós.
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Tu nos contemplas com olhar de Pai nos dás partilhar a felicidade do Filho;
diriges tudo o que nos acontece, para nossa eterna salvação.
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Impele-nos à renovada decisão, a estarmos disponíveis para Cristo,
até que só Ele viva e atue em nós e nos impulsione a ti.
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Como o girassol se volve ao sol que o enriquece, generoso,
assim, Pai, com toda a fé, a ti volvemos mente e coração.
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Vemos-te, silencioso e paternal, por trás de todo o acontecimento;
abraçamos-te com amor ardente, e, com espírito sacrifical,
alegres vamos ao teu encontro.
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No Santuário de nossa alma, rendemos-te graças, honra e glória;
ali jamais te deixaremos a sós, queremos estar sempre contigo.

➢ Silêncio e oração pessoal

Saudação do Santuário
Santuário de Schoenstatt, és tão pequeno e tão grande.
Vemos em ti jorrar uma fonte de graças sem fim.
És sinal de luz na escuridão do nosso tempo,
sinal de vitória para a humanidade sem esperança.
Pequeno Santuário, como és grande!
Mas possuis um segredo:
tu escondes em teu interior uma pérola de rara beleza,
de precioso valor: Maria, a casa de Ouro,
a Mãe Admirável, solícita e fiel.
Ela presenteia a todos os que aqui chegam
o seu tesouro mais precioso: Jesus.
Sim, Maria, um Mar de Graças,
e quantas raios partem daqui,
espalhando seu brilho entre os filhos de Deus.
Pequeno Santuário, como és grande!
Pela Aliança de Amor, a Mãe de Deus se estabeleceu aqui,
e ergueu o seu trono.
Mas foste conquistado por um preço muito alto:
grandes exigências a Mãe e Rainha fez de seus escolhidos,
mas maiores ainda são suas promessas de amor.
Grandes prodígios se realizam à tua sombra:
aqui as pedras do caminho se transformam em grãos de ouro,
que distribuídos pelas mãos maternais de Maria operam milagres.
Pequeno Santuário, como és grande!
Por isso queremos festejar o teu Jubileu de Ouro.
Há 50 anos o céu tocou esta terra
e este pedaço de chão se tornou um lugar sagrado.
Há 50 anos abrigas a todos os que aqui chegam;
há 50 anos atrais e transformas muitos corações;
há 50 anos estás formando e enviando apóstolos para ajudar a renovar o
mundo.
Pequeno Santuário, torna-te grande também em minha vida!
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PRECES
Neste ano jubilar em que estamos a caminho para celebrar os 50 anos do
Santuário da Permanente Presença do Pai em Atibaia, elevemos nosso
coração ao Pai Eterno e peçamos que, por intercessão da Mãe Três Vezes
Admirável e de São José, Ele em sua infinita misericórdia acolha nossas
preces.
R: Senhor, atendei a nossa súplica!
1. Para que a vossa Igreja, assistida continuamente pela força do Espírito
Santo, seja fortalecida pela vossa graça e vivificada pela vossa Palavra, nós
vos pedimos...
2. Pelo Santo Padre o Papa Francisco, por todas as suas intenções e
necessidades, para que o Espírito Santo, através de seu exemplo, palavras
e atos, conduza a Igreja nestes tempos difíceis de pandemia, crises sociais
e familiares e graves inversões de valores, nós vos pedimos...
3. Para que as diversas comunidades da Igreja, fortalecidas pela verdade do
Evangelho, manifestem a riqueza verdadeira que vem de vós, nós vos
pedimos...
4. Neste mês em que recordamos o aniversário de nascimento de nosso Pai
e Fundador (16.11.), suplicamos que a Igreja possa reconhecer a sua vida
de santidade e, assim, ele seja modelo para todos aqueles que
verdadeiramente amam a Igreja e desejam dar sua vida por ela, nós vos
pedimos...
5. Pelo Movimento de Schoenstatt, para que fiel ao pensamento do
Fundador e na força da aliança de amor com a Mãe no Santuário, possa ser
sinal de esperança no meio do mundo, animando-nos a ser portadores de
Cristo que anunciam o surgimento de um mundo novo, nós vos pedimos...
6. Por todos os que padecem dificuldades, sobretudo nestes tempos tão
desafiadores que estamos vivendo, a fim de que não percam a esperança e
sempre confiem em Vós, nós vos pedimos...
7. Pelos idosos, doentes, desempregados, famílias em crise e todos que
padecem outros tipos de provação, de maneira especial pedindo pela saúde
do Pe Francisco José, para que encontrem na oferta de seus sofrimentos ao
capital de graças o sentido maior de suas dores, nós vos pedimos...
8. Pelas jovens Larissa e Thálita que no dia 21.11. farão sua vestição na
Comunidade das Irmãs de Maria em Schoenstatt (Alemanha) para que

sejam fiéis a sua vocação e que suas famílias recebam as bênçãos deste dia,
nós vos pedimos...
9. Para que estejamos unidos à corrente de vida que jorra de outro jubileu
– os 75 anos da proclamação do Ideal Tabor para o Brasil, que se celebrará
em abril de 2022, e assim ajudemos na conquista do Brasil inteiro para
Cristo e a Mãe de Deus, nós vos pedimos...

Pelas intenções que trazemos em nosso coração (pausa)

➢ Silêncio e oração pessoal

Oração do Jubileu
Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt,
nós te saudamos em teu Santuário jubilar, de Atibaia, como a Rainha da
Permanente Presença do Pai.
Há 50 anos, vens atraindo teus filhos em numerosas peregrinações.
Acolheste-nos em teu coração materno, transformaste-nos, enviando-nos
para sermos sal da terra e luz do mundo, conforme o mandamento de teu
Divino Filho Jesus.
Mãe e Rainha, sabemos que tu nos acompanhas neste caminho jubilar. Com
muita confiança, nós te pedimos: ... (pausa para cada um falar para a Mãe
de Deus a sua intenção).
Agradecemos que nos presenteaste um reflexo da paternidade divina na
pessoa do Padre José Kentenich, nosso Pai e Fundador.
Comprometidos com a missão do Santuário, queremos transfigurar, hoje, a
realidade com seus desafios, nesta atitude filial heroica: PAI, CONFIAMOS
EM TI E CAMINHAMOS NA TUA PRESENÇA!

Agradecemos sua oração e rezaremos em suas intenções na Missa das 15h
no dia 17.11.2021.

Equipe do Jubileu

