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Na Festa Patronal da Província Maria Regina,  
agradecemos à Mãe de Deus pela proteção durante a pandemia. 

 
 

Durante a celebração da Festa Patronal da Província Europeia Maria Regina em Coesfeld, agradecemos a 
Maria, nossa poderosa intercessora e pedimos sua ajuda: “Maria, Rainha do Céu, agradecemos pela vossa 
proteção durante este tempo e pedimos que nos livre de todos os males do corpo e da alma”. 
 
As irmãs da comunidade local do Kloster Annenthal reuniram-se para, em procissão, caminhar até a antiga 
estátua de Maria, a Mãe de Deus, que data dos anos da fundação em Coesfeld. Cadeiras haviam sido 
preparadas para todas para que pudéssemos agradecer de todo o coração a Maria e pedir a sua ajuda. As 
irmãs da Casa Emaús nos ajudaram com a música. Juntas, rezamos a seguinte ladainha de ação de graças: 
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LADAINHA DE AÇÃO DE GRAÇAS PELOS BENEFÍCIOS RECEBIDOS DE DEUS DESDE A CRIAÇÃO DO MUNDO – 
aliada a gratidão a todos aqueles que ajudam as outras pessoas: 
  
 
Senhor, especialmente nestes dias, há muitas pessoas 

que se preocupam com os outros,  

com o bem comum e com a vida. 

Às vezes, arriscam a própria saúde - 

em hospitais e consultórios médicos,  

em farmácias e supermercados,  

na prestação de serviços de polícia ou corpo de bombeiros,  

de emergência e transporte público,  

na política e na administração.  

 
Incluímos todos eles e muitos outros  

em nossa ação de graças a Vós, nosso Senhor e Deus.  

 
 “Dai graças ao Senhor, porque ele é bom,  
pois seu amor dura para sempre!  
Dai graças ao Senhor dos senhores,  
pois seu amor dura para sempre!  
Aquele que sozinho faz maravilhas,  
pois seu amor dura para sempre!  
Aquele que por entendimento fez os céus, 
pois seu amor dura para sempre!  
Aquele que estendeu a terra sobre as águas,  
pois seu amor dura para sempre!  
O que dá mantimento a toda carne,  
pois seu amor dura para sempre!  
Dai graças ao Deus dos céus, 
pois seu amor dura para sempre! Amém.  (Dr. Christian Schramm, conforme Salmo 136) 
 
Após o momento de oração, foi servido sorvete para todas as irmãs. A significativa entrega de sorvete da 
sorveteria local foi uma oportunidade para apoiar a economia doméstica, fato que o proprietário apreciou 
muito. 

Relato da Irmã Josefa Maria Bergmann 
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