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Meu filho estava com uma pendência jurídica, com todos os seus
bens bloqueados pela justiça há pelo menos 5 anos.
Cada vez que tentava resolver o problema, ficava ainda mais
complicado. O processo passou na mão de vários juízes, sem nunca
chegar a uma resolução.
Uma nova audiência foi marcada para o dia 14 de agosto de
2018. Neste dia, peguei um jornalzinho que ganhei na igreja. Era
o folheto da renovação da Aliança de Amor que falava sobre o
Pe. José Kentenich e trazia uma oração para pedir graças por sua
intercessão. Rezei, suplicando que ele colocasse no colo de Maria
o enorme problema que afligia meu filho e toda a nossa família.
Pedi com fé, porque ele, na sua santidade1, seria como um
“advogado” para mim junto à Mãe de Deus e seu divino Filho.
Fiquei aguardando o resultado que, depois de muitos anos,
enfim foi resolvido. Os bens foram desbloqueados e chegou-se
finalmente a um acordo.
A partir de agora, haverá tempo para que tudo entre nos eixos
e, após o caso ser resolvido com segurança e tranquilidade, meu
filho e sua família terão a vida normalizada.
Agradeço a Deus e à Mãe e Rainha por esta grande graça que
nos concederam por intermédio do Pe. José Kentenich.

Necessita de uma
graça especial?
Reze com fé ao
Pe. José Kentenich!
Deus, nosso Pai! Atendenos 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.

Obrigada, meu Deus!
Obrigada, Mãe e Rainha!
Obrigada, Pe. José Kentenich!
R.N.R
Brazópolis/MG
1

Trata-se de opinião particular, com este termo não se deseja antecipar a
decisão final da Santa Igreja sobre o mencionado Servo de Deus.

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

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D.

A realeza de Cristo é revelação e atuação da realeza de Deus Pai, o qual governa todas
as coisas com amor e justiça.

T.

O Pai confiou ao Filho a missão de dar aos homens a vida eterna, por seu sacrifício
supremo na cruz.

D.

“Jesus, com sua vitória, abriu-nos seu Reino, mas depende de cada um de nós entrar
nele, já nesta vida - o Reino começa agora - tornando-nos concretamente próximos do
irmão que pede pão, roupa, acolhimento, solidariedade, catequese. E se amarmos aquele
irmão ou irmã, seremos levados a compartilhar com ele ou com ela o que temos de mais
precioso, ou seja, o próprio Jesus e o seu Evangelho!” (Papa Francisco, 23.11.2014).

T.

Querida Mãe de Deus, és nossa Rainha e poderosa intercessora junto ao trono de teu
Filho, Rei e Senhor do Universo.

D.

Reina, Mãe e Rainha, sobre a Igreja de Cristo! Ao concluirmos, neste mês, o Ano Nacional
do Laicato, agradecemos por todas as iniciativas e projetos que tornaram mais visível a
importante missão do leigo e sua atuação na sociedade.

T.

Reina, Mãe e Rainha, em nossas famílias. Intercede junto ao teu Filho, o Rei do Universo,
por nós e nossas intenções.

D.

Rainha da Aliança, unidos a todos os filhos de
Schoenstatt, entregamos ao Capital de Graças nossa
luta diária pela conquista da santidade, nossas alegrias
e nossos sofrimentos, as orações e boas obras.

T.

Tudo te ofertamos como prova de amor a ti e ao teu
Filho. Entregamos também o propósito de, em nosso
lar, sermos mais pacientes, para servir a Cristo nos
membros de nossa família.

D.

Renovemos a Aliança de Amor, unidos aos membros de
nossa comunidade e a todos os que, no vasto mundo,
celebram o dom da Aliança. Cantemos: Ó minha
Senhora...
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