Agosto 2018

Venho agradecer e testemunhar a presença
da Mãe e Rainha na minha vida. Recebo a Mãe
Peregrina e todos os anos vou em Romaria ao Santuário com
minha comunidade. Recebi muitas graças por intercessão da Mãe
e Rainha, mas hoje quero relatar uma graça especial.
Minha filha Ana Carolina se casou no dia 20 de janeiro de 2018.
Três anos antes ela marcou o casamento e começou os preparativos: a cerimônia religiosa,
civil e uma recepção. Tudo como havia sonhado.
Dei a ela o conselho de que o primeiro convite fosse entregue para Nossa Senhora e assim
aconteceu. Levei o convite ao Santuário em Atibaia e pedi que, assim como nas Bodas de Caná,
Maria se fizesse presente neste casamento.
Minha filha estava radiante e feliz com todos os preparativos, apesar de alguns detalhes
não saírem como era esperado. Porém, na semana do casamento, mais precisamente no dia
16 de janeiro, Ana Carolina adoeceu por causa de uma infecção.
Na segunda visita ao médico, ele disse que era algo quase impossível ela conseguir se
recuperar a tempo de cumprir todos os compromissos da semana. No entanto, após seguir
rigorosamente as orientações do médico, ela começou a melhorar.
Durante todo o tempo lutei para permanecer em
paz e confiante, pois tinha certeza de que a Mãe e
Rainha estaria cuidando de tudo.
O casamento aconteceu com tranquilidade e a
atmosfera de paz e serenidade contagiou a todos.
Pudemos experimentar as bênçãos e a companhia
de Maria nesses momentos difíceis de insegurança.
A Mãe de Deus esteve e estará sempre presente em
nossa família para nos animar e fortalecer na fé e
na confiança!
Obrigada, Mãe e Rainha!
Lourdes Aparecida da Silva Souza – Taubaté/SP

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D.

Senhor, celebrando este dia da Aliança de Amor, no mês
vocacional, aqui estamos para rezar e agradecer por nossas
famílias, suplicando a tua graça para que possam irradiar, cada
dia mais, a alegria e a beleza de ser família.

T.

A vivência em família é um fator importante e decisivo para
a descoberta da fé e escolha do caminho a seguir. Somos
gratos porque, em nossa família, a fé é vivida e cultivada!

D.

“A nossa vida e a nossa presença no mundo são fruto de
uma vocação divina” (Papa Francisco). Como sal da terra e
luz do mundo, ajudamos a proteger, estimar e amar o dom
da vocação de cada ser humano e, unidos numa só fé, nos
empenhamos na construção de uma nova terra mariana em
nossa pátria.

T.

“Ó Trindade Santa, Amor pleno e eterno, que estabeleceste a
Igreja como tua ‘imagem terrena’: nós te agradecemos pelos
dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os
membros do teu povo realizam, como ‘Igreja em saída’, para
o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação
social, no caminho ao teu Reino” (Trecho da Oração para o Ano
do Laicato).

D.

Mãe e Rainha da Família, acolhe em teu coração todas as
famílias, para que vivendo a sua aliança matrimonial, tornemse berço de vocações sacerdotais, religiosas e leigas.

T.

Rainha da Aliança, recebe nossas alegrias, orações, boas
obras, renúncias e nossos sacrifícios como contribuições
ao Capital de Graças. Como propósito deste mês, queremos
rezar pelas vocações.

D.

Renovemos nossa Aliança de Amor, 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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