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D. Pai eterno, com alegria, reunimo-nos para celebrar a Aliança de Amor com a Mãe, Rainha e 
Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt. Tomados por sua mão, queremos trilhar o nosso 
caminho em família, a cada dia deste novo ano, sob o teu olhar e tua bênção. Com o Papa Francisco, 
elevamos nossa prece por todas as famílias do mundo inteiro:

T.  “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.

D. Nós te pedimos pelas famílias que passam por dificuldades e sofrimentos, doença ou por problemas 
que só tu conheces: que tu as sustentes e as tornes conscientes do caminho de santificação ao qual 
as chamas, para que possam experimentar a tua infinita misericórdia e encontrar novos caminhos 
para crescer no amor.

T.  Nós te pedimos pelas crianças e jovens, para que possam encontrar-te e responder com alegria 
à vocação que planejaste para eles; por seus pais e avós, para que sejam conscientes de serem 
sinal da paternidade e maternidade de Deus no cuidado dos filhos e netos...” (Trechos da Oração 
para o X Encontro Mundial das Famílias)

D. Mãe e Rainha de Schoenstatt, reunimo-nos para celebrar o primeiro dia da Aliança de Amor deste 
novo ano. Consagramos aos teus cuidados nossas atividades familiares e profissionais e todos os 
nossos projetos e sonhos. Guia-nos e protege-nos neste novo tempo. 

T.  Volve a nós os teus olhos de misericórdia e ajuda-nos a cultivar a terra sagrada de nossa família 
como uma nova terra mariana, onde florescem frutos do amor e da compreensão, do respeito 
e da paz, o mais belo Jardim de Maria, para alegria do Pai Celestial.

D. Rainha da Aliança de Amor aceita nosso compromisso de oferecer-te muitas contribuições ao 
Capital de Graças! 

T. Como propósito deste mês, queremos rezar muitas por todos os Coordenadores e Missionários 
da Campanha da Mãe Peregrina a oração: Ave Maria, cheia de graça...

D. Com alegria e gratidão, nos consagramos à Mãe de Deus, cantando:

 Canto: Ó minha Senhora, ó minha Mãe...

D. Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt,

T. Rogai por nós e por nossas famílias.


