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Em abril de 2017, sentia muito cansaço e como 
trabalhava num ritmo intenso e não estava me 
alimentando corretamente, procurei uma nutricionista. Ela 

pediu alguns exames de sangue e nos resultados detectou 
algumas alterações e me encaminhou para outros especialistas. 

Fiz novos exames e o resultado diagnosticado foi de que eu estava 
com neoplasia mieloproliferativa crônica, compatível com mielofibrose, 

conhecido como câncer no sangue, já no estágio 3. Segundo o médico, significa que as 
células ruis estavam se multiplicando e impedindo que as células boas fabricassem glóbulos 
vermelhos. Segundo o médico, essa doença não tem cura, exceto com transplante de medula 
óssea, porém é um procedimento de risco devido a minha idade. Confesso que, ao saber da 
notícia, fiquei muito angustiada, principalmente porque cuido de minha mãe com 87 anos 
e que depende de mim. Nunca perdi a fé em Deus e rezei diariamente a novena, pedindo a 
beatificação do Padre José Kentenich. Em agosto, consegui me aposentar antecipadamente. 
A seguir, foi possível para mim um tratamento em São Paulo, próximo ao Santuário da Mãe 
e Rainha, na Vila Mariana. As Irmãs me acolheram 
muito bem e me ofereceram um quarto, onde 
pude me hospedar. Tive a oportunidade de rezar 
no Santuário de Schoenstatt todos os dias e 
fazer o tratamento. O terapeuta que me atendeu 
conseguiu identificar uma bactéria que estava 
atacando minha medula e bloqueando a fabricação 
de sangue. Com a bactéria eliminada, hoje me sinto 
bem melhor, sem anemia e com grandes chances 
de cura completa.

Agradeço a Deus e rezo pela beatificação do Padre 
José Kentenich, em gratidão por todas as graças 
recebidas.

Rosa Eiko Hirama/ Londrina/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.

padrekentenich@irmasdemaria.org.br

D.  Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt, reunimo-nos para celebrar nossa Aliança de 
Amor, neste Ano do Pe. Kentenich. Com ele exaltemos a 
santa Cruz:

T.  Ó santa Cruz, me prostro em tua frente, para entoar ardentes 
hinos de júbilo e gratidão, em ti, nosso Senhor consumou a 
Redenção que nos tornou filhos de Deus (Rumo ao céu 329).

D.  A cruz é o sinal a indicar que Cristo é a luz, a esperança, a 
força de nossa vida; o próprio Jesus afirmou: “Eu sou a Luz 
do mundo” (Jo 8,12). “Cristo deve ser, cada dia mais, o centro de 
minha vida, para que eu me torne Cristo.” (Pe. Kentenich, livro Cristo 
minha vida, p.52)

T.  Mãe de Deus, ensina-nos a amar teu Filho e amar as 
pessoas como Ele amou, a acolher em nosso coração 
nossos irmãos, começando por nossa família. Educa-nos 
para que nossa vida de Aliança de Amor testemunhe os 
ensinamentos de nosso Fundador, Pe. José Kentenich: 
“Não só ver Cristo como meta e ideal, não só como fonte de 
forças, mas também que Cristo se torne meu estilo de vida” 
(Idem, p. 56).

D.  Rainha da Aliança, neste ano do laicato queremos ser sal da 
terra e luz do mundo! Nós te agradecemos que nos ajudas e 
acompanhas nesta sagrada missão. Recebe nossas dádivas 
de amor e fidelidade, nosso empenho em levar a luz de teu 
Filho aos lares de nosso Brasil. Neste mês, além de nossas 
contribuições ao Capital de Graças, queremos fazer uma 
boa confissão até a Páscoa.

T.  Rainha de Schoenstatt, implora para nós um amor ardente 
a Cristo e um grande ardor missionário. Ajuda-nos a ser 
tudo para todos e, pela nossa dedicação, cooperarmos na 
salvação da humanidade.

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...


