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   A Aliança de Amor para mim foi muito importante!

A Aliança de Amor para mim foi muito importante. Eu já tinha 
tentado duas vezes fazer a preparação, mas não conseguia che-

gar ao fim. Quando foi no ano de 2016, uma Irmã me perguntou se 
eu tinha interesse em retomar a preparação e eu disse que sim.

Selei minha Aliança de Amor como romeira! Foi a coisa mais linda na minha vida e eu 
sinto que já devia ter feito isso há muito tempo! Até então eu ia ao Santuário tranquila, 
apesar de saber que vivia em pecado. Vivia com uma pessoa há vinte e nove anos, temos 
uma união muito boa, não tínhamos impedimento algum para nos casar, mas faltava 
fazer a coisa certa. Então, selei minha Aliança de Amor e depois disso comecei a sentir 
muita vergonha, cada vez que entrava no Santuário.

Fazia vinte e nove anos que eu não comungava e era daquelas pecadoras conscientes do 
seu pecado. Então, cheguei em casa e contei isso 
para o Cícero, meu esposo. Falei que sentia uma 
vergonha muito grande da Mãe. Ele me pergun-
tou o porquê e eu contei que depois da Aliança 
de Amor eu me sentia envergonhada de ir à casa 
dela assim... Ele me disse que eu não precisava 
sentir vergonha, que ele me pedia em casamento 
de novo e me perguntou: você quer se casar comi-
go? Assim nós podemos fazer as pazes com Deus 
e com a Mãe e Rainha. E então eu aceitei! Fomos 
atrás de tudo para preparar nosso casamento, que 
se realizou no dia 16 de dezembro de 2017. Sou 
muito agradecida e feliz por essa graça, quero ser-
vir a Mãe até o fim da minha vida.

Livonete de Amorim, Atibaia/SP
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Necessita de uma 
graça especial? 
Reze com fé ao 

Pe. José Kentenich!

“Se a sua oração for atendida, 
comunique o Secretariado 

Pe. Kentenich 

Tel.: (11)4414.4210

Deus, nosso Pai! 
Atende-nos, em 
nossas intenções, por 
intercessão do Pe. José 
Kentenich (pedir a 
graça). Realiza sinais 
e milagres, como 
testemunho de sua 
santidade. Concede-
lhe, em breve, a honra 
dos altares, a fim de 
que muitas pessoas 
encontrem o caminho 
que conduz a ti. Por 
isso te pedimos, com 
Maria, nossa Mãe, 
Rainha e Vencedora 
Três Vezes Admirável 
de Schoenstatt, 
por Cristo, 
nosso
Senhor. 
Amém.

pe.kentenich@irmasdemaria.org.br

D.  Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt, reunimo-nos hoje para celebrarmos a Aliança de 
Amor e, com toda a santa Igreja, viver intensamente este tem-
po forte de conversão.

T.  Mãe e Rainha, ensina-nos a viver a Quaresma com disponibi-
lidade e abertura ao dom da Palavra, para que nossa conver-
são seja testemunhada pelo acolhimento ao próximo, pois 
“em Cristo somos todos irmãos” (Mt 23,8).

D.  “Na raiz do Evangelho [...] o encontro e a recepção do outro 
entrelaçam-se com o encontro e a recepção de Deus: acolher 
o outro é acolher a Deus em pessoa! [...]”, assim nos diz o Papa 
Francisco (02/10/15).

T.  Rainha de Schoenstatt, educa-nos para sermos “sal da terra 
e luz do mundo”. Leigos atuantes na Igreja, “na família, no 
trabalho, na política e na economia, nas ciências e nas artes, 
na educação, na cultura e nos meios de comunicação; na ci-
dade, no campo e em todo o planeta, nossa ‘casa comum’” 
(Oração do Ano do Laicato).

D.  Mãe de Deus, no Documento de Fundação tu nos pedes: “Pro-
vai primeiro que realmente me amais e tomais a sério os vossos 
propósitos”.

T. A exemplo de nosso Fundador, Pe. José Kentenich, quere-
mos ser leigos comprometidos e fiéis testemunhas de Jesus 
na Igreja e no mundo, levando a sério os nossos propósitos.

D.  Rainha e Vencedora, oferecemos-te nossas contribuições ao 
Capital de Graças, aceita-as como prova de nossa fidelidade à 
Aliança de Amor. Nosso propósito deste mês será: cumprimen-
to fiel dos nossos deveres.

T.  Rainha da Aliança de Amor, “prova minha fé e minha confian-
ça, confiarei heroicamente em nossa missão” (Rumo ao céu, 440).

D.  Num instante de silêncio, aqueles que já selaram sua Aliança 
de Amor poderão renová-la. (Pausa) E todos nós coloquemos 


