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Pequenas graças testemunhadas também
movem os corações.
Vejo que não só as grandes, mas também as pequenas graças
testemunhadas movem os corações, então prometi à Mãe e
Rainha que daria meu testemunho!
Perdi minha Carteira Nacional de Habilitação e fiquei muito preocupada pelo transtorno
que essa perda me traria. Após percorrer novamente todo o caminho, desde que tirei
minha carteira da bolsa, sem encontrá-la, perdi a esperança... Foi então que supliquei
a intercessão da Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt, dizendo a ela que, aos
olhos humanos, poderia ser pequeno o que eu estava suplicando, mas eu considerava
como uma grande graça se eu conseguisse achar minha carteira de motorista, pela
intercessão dela diante de Jesus.
Meu coração ficou tranquilo e se encheu de
confiança, já era noite e eu me preparava para dormir,
então bateram ao portão de minha residência, para
dizer que tinham encontrado minha carteira de
habilitação!
Sou grata a Jesus e a nossa querida Mãe e Rainha,
pois para mim esta foi uma grande graça alcançada!
Maria de Lourdes Guedes de Sousa /Salto/SP

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de
Schoenstatt, no júbilo Pascal, Cristo ressuscitou! Aleluia!
Reunimo-nos para celebrar nossa Aliança de Amor, neste Ano
do Pe. Kentenich. Com ele rezamos:
T. “Dá-nos arder como labaredas, ir com alegria ao encontro dos
povos, lutar como testemunhas da Redenção e conduzi-los
jubilosamente à Trindade” (Rumo ao Céu, n. 12).
D. Ser testemunhas da ressurreição é propagar a esperança,
empenhando-nos em acolher, sorrir, amar. “[...] Porque a força
da ressurreição torna os cristãos capazes de amar, mesmo
quando o amor parece ter perdido suas razões” (Papa Francisco,
04/10/17).

T. Mãe de Deus, Rainha do céu! Ajuda-nos a levar à humanidade
sem esperança, ao mundo sem fé, a vida nova e a fonte de
alegria, que nasce do amor a Cristo.
D. “Ele ressuscitou, não está aqui”! (Lc 24,6). Nesta certeza, vimos
renovar a nossa promessa de fidelidade como “anunciadores
da ressurreição de Jesus, não somente com palavras, mas com
fatos e com nosso testemunho de vida!” (Papa Francisco, 04/10/17).
T. Mãe e Rainha, concede-nos a graça da fidelidade à nossa aliança
batismal. Torna-nos “homens pascais [...] que procuram realizar
na vida diária, com toda a integridade, o mistério pascal da vida
de Cristo e do cristão” (Pe. Kentenich, 22/04/62).
D. Rainha da Aliança, assumimos, com novo ardor, o compromisso
de oferecer-te inúmeras contribuições ao Capital de Graças.
Por isso, nosso propósito deste mês será: acolher com alegria
o próximo.
T. Rainha de Schoenstatt, dá-nos ser testemunhas da Luz de Cristo!
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...

Necessita de uma
graça especial?
Reze com fé ao
Pe. José Kentenich!
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. Concedelhe, 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.

“Se a sua oração for atendida,
comunique o Secretariado
Pe. Kentenich
Tel.: (11)4414.4210
pe.kentenich@irmasdemaria.org.br
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