
Celebração da coroação  

no Santuário-Original e em todos os Santuários lares do mundo 

15 de abril de 2020 

Canto: Maria, luz de esperança (ES/DE/EM) 

Introdução: Queridos Irmãos na Aliança de Amor, reunimo-nos, hoje, espiritualmente, 

em torno de nossa Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 

vindos de todas as partes do mundo.  

(São levadas pequenas bandeiras ao altar do Santuário) 

Reunimo-nos, a partir de cada Santuário-lar, de nossas casas, onde está presente uma 

imagem da MTA. Neste momento, percebemos como o nosso Santuário Original se 

transforma em um lugar de encontro, um lar, onde os filhos se reúnem em torno de sua 

Mãe e Rainha. 

Neste dia, queremos renovar o nosso amor e nossa confiança em nossa Mãe, Rainha e 

Vencedora. Ela é Rainha! Ela é a nossa Rainha! Por isso, queremos presentear-lhe, 

novamente, a coroa. Como Família de Schoenstatt, unimo-nos em oração e queremos 

tornar esse tempo, verdadeiramente, extraordinário. Queremos dar uma resposta ao 

mundo, neste tempo de crise: #CoronaMater.  

Preparemos os nossos corações para a celebração da Eucaristia. 

Santa Missa 

Saudação do sacerdote 

Kyrie (em alemão) 

Glória (em alemão) 



Liturgia da Palavra 

Primeira Leitura (em inglês) 

Salmo responsorial (em filipino) 

Aclamação: Aleluia (em português) 

Evangelho (em espanhol) 

Homilia 

Preces dos fiéis: 

Sacerdote: Jesus, nosso Deus e Salvador, nesse momento de aflições e de incertezas 

para todos, dirigimo-nos a vós e vos pedimos: 

Resposta: Hear our prayer... 

 (Em italiano) 

Pelo Santo Padre 

+ Confiamos-vos o Papa Francisco, bispos e sacerdotes, para que, neste tempo de 

crise mundial, sejam mensageiros da alegria da Ressurreição. 

(Em inglês)  

Por todo o povo de Deus, nesse tempo do Coronavírus  

(Em croata)  

+ Pai, neste momento, toda a terra sofre por causa do coronavírus. Pedimos-vos: 

Manifestai o vosso poder, protegei-nos e guiai-nos. Ajudai, com a vossa luz a todos 

os enfermos, fortalecei os profissionais de saúde com a vossa sabedoria; dai a luz 

que não tem fim, para todos os vossos filhos, que morreram, devido a essa 

pandemia, e confortai as suas famílias.  

(Em lituano)  

Pelas vocações 

+ Pai, a construção do vosso Reino exige radicalismo e empenho. Concedei 

vocações autênticas para todos os nossos Institutos, Uniões e Comunidades da 

Liga.  

(Em francês)  

Por toda a Família de Schoenstatt nos cinco continentes. 



+ Pela Família de Schoenstatt nos cinco continentes, para que possamos presentear 

à Igreja e ao mundo o dom da Aliança de Amor. Recebei todas as contribuições, que 

oferecemos para o Capital de Graças, durante este tempo de conquista da coroa 

para a MTA.  

(Em romeno)  

Pela paz no mundo 

+ Assisti com vossa bondade e proteção a todos os países que estão em guerras. 

Por todos os refugiados que sofrem por falta de alojamento e pela pobreza. 

Concedei-nos o dom da paz entre os povos.  

(Em alemão)  

Rezamos pelas intenções que foram enviadas por meio do site schoenstatt-int.com 

e entregues aqui no Santuário Original. Escutai, Pai, nossas orações e, por 

intercessão de Maria, concedei as graças que cada um dos vossos filhos necessita 

neste momento.  

(Em russo) 

+ Para que sejamos testemunhas do Cristo ressuscitado, nos ambientes em que 

vivemos, especialmente, no estreito espaço de nossas casas. 

Canto de ofertório - (em inglês - Nigéria) 

Santo: (em alemão) 

Após a oração final 

(Música de meditação, durante mais ou menos 2 minutos) 

Rito de Coroação 

Canto: Maria, luz de esperança (em italiano) 

Chegamos ao momento, para qual todos nós nos preparamos. Convidamos-lhes, agora, 

para realizar a coroação da Mãe de Deus, cada um em sua casa. Mas, todos unidos 

aqui, no Santuário Original. Nosso Pai e Fundador disse, em 22 de maio de 1966:  

"A Mãe de Deus aceitou a coroa. Tudo é um dar e receber. Em primeiro lugar, queríamos 

expressar a nossa fé de que Ela assumiu a responsabilidade por nossa família, nas 

situações mais difíceis, mas expressar a confiança inquebrantável de que, também 

agora, Ela assume a responsabilidade". 

Os nossos Santuários-Lares, as nossas famílias, querem ser luz para o mundo. Uma luz 

que rompe a escuridão, nesse tempo de sofrimento, de medo e de incerteza! 



Maria, tu és a nossa Rainha! Tu és a nossa luz de esperança! Nós te coroamos! 

Canto: O tempo urge (em espanhol)  

Querida Mãe, coroamos-te como Rainha dos nossos lares! Coroamos-te como Rainha 

de nossa família! Coroamos-te como Rainha do nosso coração! Coroamos-te como 

Rainha da nossa saúde física e espiritual. Neste tempo de crise financeira, coroamos-te 

como Rainha de nosso emprego e de nosso trabalho. 

Nós te coroamos! Manifesta o teu poder de Rainha, em nosso mundo que tanto sofre 

com a pandemia! 

Coroamos-te no coração de todos os voluntários, que se doam com amor pelas pessoas 

infectadas pelo vírus e por aqueles que não podem deixar as suas casas para ir às 

compras! 

Nós te coroamos no coração de todos os sacerdotes, que atendem os doentes e seus 

familiares, dando lhes coragem e conforto neste momento! 

Coroamos-te no coração dos políticos e de todos os que têm que tomar decisões difíceis!  

Coroamos-te no coração de todos aqueles que sofrem as consequências no campo 

financeiro! 

Nós te coroamos no coração de todas as crianças e dos jovens que sofrem restrições 

devido a pandemia! 

Coroamos-te no coração dos idosos e das pessoas vulneráveis, que sofrem com a 

insegurança e o isolamento! 

Entrega das ofertas ao Capital de Graças 

Querida Mãe e Rainha, trazemos aqui as nossas contribuições para o Capital de Graças, 

que fizemos durante esse tempo de preparação. É muito pouco o que te damos. Mas, o 

fazemos com todo o nosso amor e confiança. Aceita-as e transforma-as em graças para 

todos os povos do mundo.  

(São levadas, ao altar, as folhas impressas com as contribuições e os pedidos) 

- Cada um pode entregar, espiritualmente, as suas ofertas ao Capital de Graças. 

Canto: Ir. Maria Gracia (USA) - composto para esta iniciativa #CORONAmater 

Sacerdote: Bênção das coroas  

A primeira coroação, no Santuário Original, foi em 10 de dezembro de 1939, quando a 

Europa atravessava uma situação de insegurança e de medo: O início da Segunda 

Guerra Mundial. 



Vivemos, hoje, uma situação muito semelhante, com a pandemia do coronavírus.  

Querida Mãe, pelas mãos do nosso Pai e Fundador, damos-te esta coroa, com toda a 

confiança do nosso coração. Tu tens o poder! Faze com que termine esta pandemia! 

Devolve a tranquilidade e a segurança aos nossos corações! Fortalece nossa fé e 

confiança de que virão dias melhores. 

Entregamos a coroa à nossa Mãe e Rainha, com a mesma oração que foi rezada, por 

nosso Pai e Fundador, em 1939, no Santuário Original: 

Todos: “Mãe e Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt! Por esta solene coroação 

elegemos-te novamente como Rainha de nossos corações, Rainha de nossa Família e 

do mundo inteiro. 

Usa para sempre tua Família e teu Santuário familiar como obra e instrumento eleito. 

Que em ti o mundo inteiro, renovado em amor, possa glorificar ao teu Filho Jesus. 

Conduze tua Família, até o final dos tempos, por meio de líderes santos e iluminados, 

sacerdotes e leigos, e faz dela uma sementeira fecunda e o lar do novo tipo de homem 

e de santo desejado por Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.” 

(Momento da coroação) 

Agora, individualmente, como famílias e como comunidades, todo juntos, vamos 

entregar a coroa à nossa Mãe e Rainha,  com o título e com as intenções muito concretas 

que cada um de nós tem neste momento.  

(Pausa, de mais ou menos 5 minutos, para cada um colocar também as suas intenções 

pessoais e fazer a coroação) 

Canto de coroação: (em húngaro) 

Querida Rainha e Mãe, tu aceitaste a coroa! A alegria e a confiança reinam em nossos 

corações! Somos eternamente gratos pelos teus cuidados e teu amor materno. 

Conte conosco! Nós somos os teus pequenos instrumentos e estamos à tua disposição.  

Deixemos nossa Rainha dispor de nós, para que ela, como Rainha, possa reinar em 

nosso corpo, dando-nos a saúde; que ela reine sobre o nosso espírito, para que sejamos 

pessoas livres e autênticas e coloquemos todas as nossas capacidades a serviço do 

Reino de Cristo; que ela possa reinar sobre o nosso coração e, assim, possamos amar 

mais a Deus Pai e todas as pessoas, assim como Ele as ama.  

 Canto final: Ó Virgem Protetora... (DE/ES/PT/EN) 

 

 


