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Minha esposa e eu recebemos a visita da imagem da
Mãe e Rainha de Schoenstatt no prédio onde moramos,
na cidade de Pouso Alegre/MG.
Possuo a doença de cirrose hepática grave. No dia 30 de dezembro
de 2017 tive uma crise de varizes esofágicas, com rompimento de três
veias de grosso calibre. Fui levado para o hospital e após me examinarem,
os médicos disseram à minha esposa que eu tinha apenas 2% de possibilidade de sobreviver.
Havia perdido muito sangue.
Nesse mesmo dia, o que não era costumeiro, a imagem da Mãe Peregrina chegou ao prédio.
A missionária levou-a para sua casa. Minha esposa ligou para ela pedindo orações e então
ela disse que havia alguém que gostaria de visitá-la. Levou a Mãe Peregrina até o meu
apartamento e rezou o terço com minha família.
Passei cinco dias na UTI e dois no quarto. O médico, ao encontrar-me andando pelos
corredores do hospital, me perguntou: “Você não é Luiz Fernando? Agradeça a quem
intercedeu por sua recuperação, pois eu mesmo não acreditava que se salvaria”.
Durante toda a recuperação, senti uma força trazendo-me de volta à vida. Deus tem um
plano para mim e precisa muito deste pobre servo.
A Mãe e Rainha chegou num momento crucial da
minha vida e ficou em casa acompanhando minha
recuperação. No Hospital Escola de Itajubá, farei
um tratamento do coração, para depois entrar na
fila do transplante.
Dou meu testemunho como agradecimento à Mãe
e Rainha. Quem tem uma Mãe no céu está seguro
na terra, em suas mãos!
Luiz Fernando Pereira, Pouso Alegre/MG

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D.

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

T.

Mãe e Rainha, experimentamos sempre de novo que tua
visita em nossos lares é um caminho de bênçãos e de
renovação da nossa fé em Cristo, teu Filho, aquele que trazes
em teus braços e cujo sagrado coração arde de amor por
nós.

D.

A Igreja canta a Misericórdia de Deus, voltando-se para o
Coração de Cristo. Convida-nos a aproximar-nos, cheios de
confiança, dessa fonte de vida e de amor.

T.

O coração misericordioso de Jesus pulsa por nós e quer
tornar o santuário do nosso coração semelhante ao seu,
por isso suplicamos: “Jesus, manso e humilde de coração,
fazei o nosso coração semelhante ao vosso”.

D.

Rainha da Aliança, a partir de teus Santuários, derrama sobre
todos os que renovam hoje sua Aliança de Amor, as graças do
abrigo, da transformação e da fecundidade apostólica. Como
leigos engajados e comprometidos, ajudemos a promover no
mundo e em nossa pátria a cultura da Aliança.

T.

Espiritualmente unidos a todos os filhos de Schoenstatt no
mundo inteiro, enchemos a talha do Santuário com nossos
dons para o Capital de Graças: nossas alegrias e conquistas,
nossas boas obras, nossos sofrimentos e preocupações.
Entregamos-te o esforço em viver nossa aliança batismal e
o empenho na autoeducação.

D.

Num instante de silêncio, aqueles que já selaram sua Aliança
de Amor poderão renová-la. (Pausa) Depositemos nossas
intenções, preocupações e toda a nossa vida nas mãos da
Mãe e Rainha de Schoenstatt, 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.
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.

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