Setembro 2018
Meu nome é Ana Claudia da Silva Gouveia,
tenho 41 anos, sou casada com Roberto e tenho uma filha,
Isabela. Moramos na cidade de São Paulo e fazemos parte da Família
de Schoenstatt do Santuário Sião do Jaraguá.
Em maio de 2016, selamos a Aliança de Amor e em novembro do mesmo
ano, iniciamos a conquista de nosso Santuário-lar “Fonte de Graças, Paz, Amor
e União”. Ainda em 2016, minha família e eu fomos convidados para uma viagem
internacional com destino ao Santuário de Fátima, em Portugal e o Santuário Original da Mãe e Rainha,
na Alemanha.
Aceitamos o convite e fechamos a viagem, programada para o dia 5 de julho de 2017, com um
grupo de 26 pessoas, todos da Família de Schoenstatt. Iniciamos, com muita expectativa, todos os
preparativos materiais e espirituais.
Até que no dia 24 de abril de 2017, em uma consulta médica, o neurologista me disse que tinha de
ser “mensageiro”, dando-me o diagnóstico de um aneurisma cerebral.
O caminho até chegar em casa ficou longo, como eu iria dar essa notícia para eles? Por outro lado,
era lá, na minha casa que eu encontraria fortaleza, junto de minha família e no meu Santuário-lar.
Começou assim minha angústia na luta pela vida. Em alguns momentos fiquei fraca na fé, mas não era
isso que eu havia aprendido na minha Aliança de Amor.
No dia 17 de junho, dei entrada no centro cirúrgico. Eu estava muito
confiante e tranquila, sentia a presença da Mãe e Rainha em todo o
momento. Fiquei 5 dias hospitalizada e quando, no dia 28 de junho, fui
ao consultório para retirada dos pontos, o médico me comunicou que
a cirurgia foi um sucesso e eu estava de alta.
No dia 5 de julho fui abençoada durante a Missa de envio, com
a Cruz da Unidade que nos acompanhou em todos os momentos da
viagem. Participamos da procissão luminosa no Santuário de Fátima,
no dia 12 de julho e no dia 17, exatamente um mês após a cirurgia,
chegamos no Santuário Original da Mãe e Rainha Três Vezes Admirável
de Schoenstatt.
A Mãe de Deus tinha um propósito e um ensinamento para minha
família e para mim pessoalmente, e vivemos isso na melhor viagem
espiritual de nossas vidas!

Ana Claudia da Silva Gouveia /SP
Irmãs de Maria de Schoenstatt

D.

Reunidos para celebrar o dia da Aliança de Amor, nos unimos
à Família de Schoenstatt Internacional que, neste mês, recorda
os 50 anos de falecimento do Fundador, Pe. José Kentenich,
em 15 de setembro de 1968.

T.

“Deus, nosso Pai, tu nos concedeste na pessoa do Pe.
Kentenich um pai e profeta abrasado do Espírito Santo,
testemunha e mensageiro do teu Evangelho para o nosso
tempo. Dá-nos de seu fogo! Dá-nos de seu espírito de
Fundador!”(Oração para o Ano Pe. Kentenich).
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Possam os ensinamentos do Pe. Kentenich e sua visão profética
continuar a inspirar, no coração de muitas pessoas, o desejo
de trabalhar na construção de um novo mundo, mariano e
cristão, transformado pela força da Aliança de Amor.

T.

“Pai do céu, nós te pedimos: inclui o Padre Kentenich nas
fileiras dos santos reconhecidos pela Igreja. Abre as portas
para ele e sua missão em todos os lugares, para que ele possa
conduzir muitas pessoas no caminho à plenitude da vida, o
caminho para ti” (Idem).
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Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de
Schoenstatt! Unidos a ti, louvamos a Santíssima Trindade
pela dádiva do teu Santuário e por tua mensagem da Aliança
de Amor, que enriquecem a vida da Igreja e de milhares de
famílias ao redor do mundo inteiro.

T.

Rainha da Aliança, nós te pedimos que a missão mariana que
ardeu no coração do Pe. Kentenich, arda também em nós e
em nossas famílias. Assim, seu carisma esteja sempre vivo
na Igreja e na sociedade. Como propósito deste mês e como
um presente ao Pe. Kentenich, queremos rezar muitas vezes
a oração por sua canonização.

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

Secretariado Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt
C.N.P.J (MF) 11.323.921/0001-01 - Editora resp.: Ir. M. Gislaine Aparecida Lourenço - Tiragem: 350.000 exemplares.
Rod. D. Pedro I, km 78 - Fone (11) 4414-4249 - (11) 4414-4226 CP: 571 - CEP: 12940-972 - Atibaia/SP

www.maeperegrina.org.br

