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Eu ainda não recebia a visita da Mãe Peregrina, 
até que um dia, um casal de amigos me convidou para 
recebê-la em minha casa. Após algum tempo como família visitada 
foi convidada novamente para ser missionária. Eu sentia um pouco 
de medo diante de tamanha responsabilidade pela imagem e pela 

evangelização das famílias.

Foi neste período que aconteceu o fato que quero relatar: numa 
tarde eu estava em casa, fazendo o jantar enquanto aguardava a chegada da imagem da Mãe 
Peregrina. De repente, tocou a campainha da porta. Eu não me preocupei porque um dos 
meus filhos estava na sala e achei que ele fosse atender.

Na mesma hora, meu outro filho Marcel estava chegando do serviço de moto, ele 
não tinha percebido que estava sendo seguido por 2 pessoas em outra moto. No momento 
em que chegou no portão, encontrou com uma senhora que trazia a Mãe Peregrina. Os 
homens, colocando o revólver na cabeça de meu filho, anunciaram o assalto e exigiram que 
ele entregasse a moto.

A senhora no portão, abraçou a imagem Peregrina e rezou, pedindo proteção para ela 
e para meu filho. E o milagre aconteceu! Os bandidos desistiram e foram embora sem fazer 
mal e sem levar a moto. 

Logo cheguei no portão e percebi o que 
estava acontecendo: eu havia recebido uma 
grande graça, por intercessão da Mãe e Rainha. 
Senti que não podia negar o meu sim a ela, e 
naquele momento decidi aceitar o convite para ser 
missionária. Mais tarde, ainda fui convidada para 
ser coordenadora e não pude recusar o convite.

Obrigada, Mãe e Rainha por todas as graças 
que presenteias à minha família!

Aparecida de Fátima Rodrigues
Santa Bárbara d’Oeste - 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. Jubilemos no Senhor, compareçamos perante sua face com 
hinos de louvor. Enviou redenção ao seu povo e selou com 
ele a Aliança eternamente. Sublime e santo é seu nome. 

T.  Como Deus bem próximo, como nosso Pai, o Senhor se 
inclina e se ocupa conosco. Nada realizamos em nossa vida 
que não seja operado por seu amor infinito e misericordioso.

D. “Cada cristão, quanto mais se santifica, tanto mais fecundo 
se torna para o mundo: não tenhas medo de apontar para 
mais alto, de te deixares amar e libertar por Deus. Não tenhas 
medo de te deixares guiar pelo Espírito Santo. A santidade 
não te torna menos humano, porque é o encontro da tua 
fragilidade com a força da graça” (Francisco, Exortação Apostólica 
Gaudete et Exsultate).

T. Querida Mãe e Rainha de Schoenstatt! Tua visita em nossas 
famílias é um convite a trilhar o caminho da santidade. 
Neste Ano Nacional do Laicato, contigo suplicamos ao Pai: 
“Que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do 
mundo: na família, no trabalho, na política e na economia, 
nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios 
de comunicação” (Oração do Leigo no Ano Nacional do Laicato).

D. Mãe e Rainha da Aliança, trazemos novamente ao teu Capital 
de Graças todos os trabalhos que fizemos neste mês que 
passou, as alegrias e os sucessos, mas também nossas dores 
e angústias, nossos sofrimentos e fracassos. 

T. Como propósito deste mês queremos rezar diariamente a 
Oração do Pai Nosso, para que, a teu exemplo, nos tornemos 
sempre mais dóceis à vontade do Pai em nossa vida. 

D.  Renovamos nossa Aliança de Amor, cantando: Ó minha 
Senhora...




