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D.  Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três 
Vezes Admirável de Schoenstatt, neste dia 
da renovação da Aliança de Amor, contigo 
celebramos a vitória de Cristo, o Filho muito 
amado do Pai, que selou a nova e eterna 
aliança com o seu sangue.
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T.  “Plena de júbilo, o vês transfigurado e 
belo, como nós, um dia, ao ressuscitarmos, 
nas alturas do céu. Dá que nossa alma se 
alegre nesta fé e arda em chamas nosso 
amor.” (Kentenich, Rumo ao céu, 351)
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D.  Querida Rainha da Aliança, nós te agradecemos que 
tua presença em nosso lar, nos faz experimentar a 
atmosfera de transfiguração, de Tabor. Agradecemos-
te que há 75 anos, no dia 20 de abril de 1947 nosso 
Fundador, o Pe. José Kentenich, confirmou aqui em 
terras brasileiras, em sua visita em Londrina, o que 
vivia na alma dos filhos de Schoenstatt brasileiros: 
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T.  o Brasil deve ser transformado num 
Tabor das glórias de Cristo e Maria. Sim, 
a “Mãe de Deus quer revelar aqui suas 
glórias. Sua glória consiste em fazer com 
que Cristo possa subir novamente ao 
trono.” (Kentenich, José. Londrina\ Pr. 21.4.1947)
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D.  Esta é a nobre tarefa da Mãe de Deus, na 
Aliança de Amor: conduzir-nos a Jesus até 
que Ele, o Rei da Paz, reine em nossa vida. Ela 
quer transfigurar a realidade, imprimindo no 
mundo os traços de Cristo. Por isso, confiantes 
nos dirigimos a ela, rezando:
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T.  Ó Mãe, tu, estrela do mar, não nos deixes naufragar na 
tempestade da guerra; tu, Arca da Nova Aliança, inspira 
projetos e caminhos de reconciliação;(...) traze de volta 
ao mundo a concórdia de Deus; apaga o ódio, acalma a 
vingança, ensina-nos o perdão; liberta-nos da guerra, 
(...) Rainha do Rosário, desperta em nós a necessidade 
de rezar e amar; (...); Rainha da paz, alcança a paz para 
o mundo. (Cf. Ato de consagração ao imaculado coração de Maria,Roma 25.3. 2022)
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D.  Querida Mãe e Rainha de Schoenstatt, na 
entrega filial a ti, renovamos nosso compromisso 
de oferecer-te muitas contribuições ao Capital 
de Graças, especialmente:  



Abril 2022

T.  o esforço para transfigurar a realidade em que 
vivemos. Que a paz de Cristo se manifeste 
em nosso falar com o próximo.

D.  Unidos a todos os que já selaram sua Aliança 
de Amor, cantemos: 

T.  Ó minha Senhora...


