Junho 2022

D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes
Admirável de Schoenstatt, Rainha da Aliança
de Amor. Mulher plena do Espírito Santo,
totalmente aberta aos seus planos de amor, na
qual Ele pode operar maravilhas.

Junho 2022

T. “Vemos-te, Mãe, apressada, ir com Jesus, para servir
na casa de Isabel que, jubilosa, é cumulada pelo
Espírito Santo.” (RC 342) És Mãe da Igreja nascente a
implorar a vinda do Paráclito: “Todos perseveravam
unanimemente na oração, juntamente com as
mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus.” (Atos dos
Apóstolos 2, 14)

Junho 2022

D. “Maria está diante de nós como a mais perfeita
imagem do Espírito Santo... do qual não só se
irradia luz, mas de onde brota um calor abrasador.
Assim vemos Nossa Senhora diante de nós, numa
união imensamente profunda com a sabedoria
eterna.” (JK – retiro para LAFS 6 a 9/9/1951)

Junho 2022

T. Mãe de Deus, suplica os dons e frutos do
Espírito Santo a toda Santa Igreja e a cada
uma de nossas famílias. Acende a luz da
paz nos corações!

Junho 2022

D. Visita as nossas famílias preenchendo os nossos
lares com a tua presença e a alegria do teu amor
na fidelidade e no serviço desprendido.
T. Visita os enfermos e os que mais sofrem e com
sua presença consoladora abriga a todos em
teu amoroso coração.

Junho 2022

D. Acolhe e transforma o coração de cada peregrino que acorre
ao teu Santuário ou que se volve à tua imagem de graças para
renovar a Aliança de Amor.
T. Aceita, querida Mãe, nossas contribuições ao Capital de
Graças e, a partir do Santuário de Schoenstatt, implora para
nós as luzes do Espírito Santo, pois quando Ele “faz a sua
morada no nosso coração, infunde-nos consolação e paz”.
(Papa FRANCISCO. Audiência Geral 11 de Junho de 2014)

Junho 2022
D. Rainha Da Aliança, nós te agradecemos tua presença maternal
que nos acompanha e nos protege. Com gratidão renovamos
nosso compromisso contigo, de filialmente oferecer-te muitas
contribuições ao Capital de Graças neste mês, rezando:
T. Vem Santo Espírito e ilumina o Santo Padre o Papa, nosso pároco,
os governantes das nações e todas as famílias.
D. Unidos a todos os que já selaram sua Aliança de Amor, cantemos:
T. Ó minha Senhora...

