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É com muita alegria que dou este testemunho 
de graça alcançada, por intercessão da Mãe, Rainha e 
Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt.

Minha família sofreu por muito tempo, devido ao aluguel da 
casa. Na época, com dois filhos, Viviane e Maicon, passamos 

muitas dificuldades, às vezes sem ter o que comer e sem dinheiro para o aluguel. 
Sendo assim, o proprietário requisitava a casa e tínhamos que nos mudar. Até o dia em 
que fomos morar no fundo da casa de minha mãe, com um cômodo e um banheiro.

A partir daí, decidi fazer uma novena à Mãe e Rainha, pedindo que ela me ajudasse a 
realizar o meu sonho de ter minha própria casa, ainda que fosse bem simples. Tínhamos 
em casa uma imagem da Mãe e Rainha que ganhei da minha sogra. Com muita fé e 
devoção, fiz um desenho de uma casa e coloquei na frente da imagem. Todos os dias, 
antes de sair para o trabalho, eu me ajoelhava e fazia minhas orações, suplicando a 
graça de conseguir uma casa.

No dia 30 de outubro de 2007, recebi um 
telefonema para participar de uma reunião 
da Secretaria de Habitação. Há muito tempo 
eu tinha feito a inscrição, mas nunca havia 
sido chamada. Assim, tudo correu bem e eu 
consegui a casa para minha família e, para 
minha surpresa, do jeitinho como eu desenhei 
para a Mãe e Rainha. 

Muito obrigada, Mãezinha! Eu te amo e te 
amarei para sempre em minha vida!

Márcia Simão Dalafiori
Americana/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.

padrekentenich@irmasdemaria.org.br

D.  Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt, é com grande alegria que nos reunimos para 
celebrar a Aliança de Amor, neste mês a ti dedicado. 

T.  Nós te saudamos e te contemplamos em tua beleza e 
dignidade de Mãe de Deus. Tu que és o nosso modelo de 
seguimento a Cristo, ensina-nos a mover nossos passos na 
direção dos irmãos, para levar-lhes a caridade e o amor do 
teu Filho Jesus.

D.   Maria, em tua vida terrena, te deixaste guiar unicamente 
pela vontade e os planos do Deus Eterno. Em tua visita aos 
nossos lares, como Mãe Peregrina, queres ensinar-nos e às 
nossas famílias a descobrir os desejos e a vontade do Pai.

T.  Mãe de Deus, “mulher da escuta, ajuda-nos a ouvir a Palavra 
do teu Filho Jesus, no meio das mil palavras deste mundo; 
faze com que saibamos ouvir a realidade em que vivemos, 
cada pessoa que encontramos, especialmente quem é pobre 
e necessitado, quem se encontra em dificuldades” (Papa 
Francisco).

D.  Rainha da Aliança, aceita para o Capital de Graças do teu 
Santuário nossas dádivas de amor e fidelidade, nosso esfor-
ço para sermos famílias cristãs, colaborando, assim, para a 
renovação da nossa pátria.

T.  Rainha de Schoenstatt, celebrando o Ano Pe. Kentenich, 
recordamos como ele cultivou um terno amor a ti e ao 
teu Santuário. Por isso, inspirados no seu exemplo, nosso 
propósito deste mês será: saudar-te ao menos uma vez ao 
dia, rezando a oração da Ave-Maria.

D.  Num instante de silêncio, aqueles que já selaram sua Aliança 
de Amor poderão renová-la. (Pausa) Depositemos nossas 
intenções e preocupações e toda nossa vida nas mãos de 
nossa Mãe e Rainha, cantando: Ó minha Senhora...


