PT Oração de Coroação

Proposta para o 18 de Março de 2020
Oração de Coroação Rainha da Saúde Física e Espiritual nesta pandemia do coronavírus
Querida Mãe Três Vezes Admirável, Mãe e Rainha de Schoenstatt
Dos nossos Santuários Fiiais, Santuários-Lar, Santuários-Coração, Santuários Peregrinos, unimonos, em oração, ao Santo Padre e a toda a Igreja universal e cheios de confiança vos dizemos: "Ó
Maria, resplandeceis sempre no nosso caminho como sinal de salvação e de esperança.
Confiamo-nos a Ti, Saúde dos Enfermos, que sob a cruz estiveste associada à dor de Jesus,
mantendo firme a Tua fé.
Vós, a Salvação de todos os povos, sabeis o que precisamos e temos a certeza de que o
providenciareis, para que, como em Caná da Galileia, a alegria e a celebração possam voltar
depois deste tempo de provação.
Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a conformar-nos à vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos dirá,
Ele que tomou sobre Si os nossos sofrimentos e carregou as nossas dores para nos conduzir,
através da cruz, à alegria da ressurreição.
Sob a Tua protecção procuramos refúgio, Santa Mãe de Deus. Aceita as nossas súplicas agora que
estamos em provação e livra-nos de todo o pecado, ó Virgem gloriosa e bendita.1
Mãe, nesta pandemia do coronavírus imploramos-Te, na força da Aliança de Amor e a partir dos
nossos Santuários:
SÊ TU A RAINHA DA SAÚDE FÍSICA E ESPIRITUAL DE TODOS. ACEITA A COROA. ERGUE-TE
VICTORIOSA! NADA SEM TI, NADA SEM NÓS.
Confio em teu poder
em tua bondade
em ti confio
com filialidade.
Confio cegamente
em toda a situação,
Mãe no teu Filho
e na tua protecção. (Rumo ao Céu, 632) 2
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Oração do Papa Francisco perante o coronavírus
Oração composta pelo Padre José Kentenich no campo de concentração de Dachau

