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 O milagre, por intercessão da Mãe e Rainha

Na minha primeira cesárea, quando fui dar à luz, tomei duas 
vezes a anestesia raquidiana e esta não teve resultado, tomei 

outra anestesia e comecei a sentir muita dor, então o médico 
deu anestesia geral.

Na segunda cesárea, tomei novamente duas vezes a raquidiana 
e mais outra anestesia e também não houve resultado, comecei 
a sentir muita dor e minha pressão caiu, comecei a ter enjoo, tive 
que ser entubada e meu esposo achou que eu estava morrendo. 
Tomei anestesia geral e os médicos ficaram com medo da anestesia 
atingir o bebê.

A terceira cesárea foi um grande milagre! Pedimos com muita fé à 
Mãe e Rainha, fizemos a novena para ela. Meu esposo, minha mãe, 
minha sogra e eu entregamos nas mãos dela a cirurgia, os médicos 
pediram para eu não engravidar mais, pois não queriam mais me 
anestesiar. Então, o grande dia chegou, meu esposo entrou na 
sala de parto e, em menos de trinta minutos, já estávamos com 
nossa princesa no colo e, para nossa alegria, ela se chama Maria 
Gabrielly, para nunca esquecermos que 
ela é o milagre da Mãe e Rainha 
Três Vezes Admirável, para nós.

Quando tivemos alta, antes de 
irmos para nossa casa, fomos à 
ermida consagrá-la à Mãe.

Leiliane, mãe do João Gabriel, 
Valentina e Maria Gabrielly

Campina da Lagoa/PR
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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, com alegria vivemos o Ano do Pe. Kentenich no 
Brasil-Tabor. Nesta celebração da Aliança de Amor, elevemos 
nosso louvor e agradecimento a Deus que nos presenteou, em 
nosso Fundador, um profeta de Maria.

T.  Mãe e Rainha, “Corajosos, queremos propagar o teu nome e 
conduzir todos ao teu Santuário, para que, plenos de júbilo e 
amor [...] contigo bendigamos a Deus Trino (Rumo ao céu, 511).

D.  Anunciar é obra de fé e de um imenso e transbordante amor. 
Somos chamados a evangelizar, não apenas pelo anúncio da 
Palavra, mas também pelo testemunho de uma vida em Aliança.

T.  Mãe Três Vezes Admirável, no teu Santuário, concede-nos as 
graças de que necessitamos para nos tornarmos missionários 
da Aliança e, em toda a parte, promover uma cultura da Aliança, 
para uma nova terra mariana.

D.  A construção de uma nova terra mariana exige heroísmo. “Herói 
hoje e não amanhã”, necessitamos de novas forças, de um novo 
protagonismo e de um aprofundado espírito de sacrifício, capaz 
de se consumir totalmente pela missão.

T.  Rainha de Schoenstatt, acreditamos na missão profética do 
Pe. Kentenich para o tempo atual, queremos assumi-la com 
novo ardor e colocá-la em prática em todos os âmbitos onde 
atuamos, por isso “Unidos ao Pai e Profeta, por uma nova terra 
mariana”, anunciemos a missão!

D.  Rainha da Aliança, assumimos com novo ardor o compromisso 
em oferecer-te inúmeras contribuições ao Capital de Graças. 
Nosso propósito deste mês será: fiel e fidelíssimo cumprimento 
do dever.

T.  Mãe e Rainha, renova em nós a consciência de missão!

D.  Num instante de silêncio, aqueles que já selaram sua Aliança 
de Amor poderão renová-la. (Pausa) E todos nós coloquemos 
nossa vida nas mãos de nossa Mãe e Rainha, cantando: Ó minha 
Senhora...


