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“Minha mãe já tinha minhas duas irmãs, e Deus a 
abençoou com a graça de mais um filho. Sua gravidez corria  

bem, quando na 35ª semana, no dia 07/10/2001 a bolsa estourou, sendo 
necessária uma cesariana de urgência.

Passadas algumas horas que eu já tinha nascido, ela foi me ver e 
observou um corre-corre que a deixou assustada. Os médicos lhe disseram que, naquele 

momento, eu sofria uma parada cardiorrespiratória e por isso fui transferido para a UTI Neonatal.

Ela perdeu o chão, mas imediatamente se lembrou do amor de Maria. No hospital havia uma 
capela da Mãe Peregrina, então minha mãe foi até ela e fez o pedido: “Minha querida Mãe, como 
tu carregas teu Filho amado nos braços, deixe que eu como mãe carregue o meu filho e, se possível, 
ele dedicará sua vida a louvar e agradecer a ti, minha Mãe, e a Jesus. Como homenagem, eu lhe 
darei o nome do teu divino Filho”.

Assim foram ao todo 25 dias na UTI do hospital. Entre muitas lutas, fui melhorando, vencendo 
um dia por vez. Quando minha mãe se preparava para deixar o hospital, uma senhora com a imagem 
da Mãe e Rainha nos braços entrou no quarto e disse: “A Mãezinha mandou dizer a você que irá 
embora agora com seu filhinho nos braços, com saúde, como ela leva o dela, você levará o seu”. A 
emoção foi muito grande com este sinal do amor de Deus e de Maria.

Muitos outros milagres aconteceram em minha vida por 
intercessão da querida Mãe e Rainha que sempre esteve presente 
me protegendo. O amor de Jesus e Maria por mim é tão grande. 
Eu cresci ouvindo minha mãe contar este testemunho do milagre 
da minha vida. Eu precisava agradecer à Mãe e Rainha por sempre 
estar presente em minha família. Dedicarei a minha vida a louvar e 
agradecer a ela por tudo o que vez e faz por mim. Obrigada, minha 
Mãe!

Minha mãe sempre desejou um dia testemunhar essa graça, 
recebida por intercessão da Mãe e Rainha.

Weyder Jesus Cabral da Fonseca
Limeira / 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.  Com gratidão, peregrinamos (espiritualmente) ao Santuário 
para juntos celebrarmos os 104 anos da Aliança de Amor, 
selada em Schoenstatt no dia 18 de outubro de 1914.

T.  Mãe Peregrina, nós te agradecemos, porque tua visita, a 
partir do Santuário, une cada membro de nossa família num 
verdadeiro vínculo de amor. Trazes harmonia e unidade ao 
nosso lar.

D.  Querida Mãe Três Vezes Admirável, neste dia festivo, com 
toda a Igreja, dirigimos nossas preces ao teu divino Filho nas 
intenções do Papa Francisco e dos Bispos que se encontram 
reunidos em Roma para o Sínodo dos Jovens: 

T.  “Senhor Jesus, a tua Igreja a caminho do Sínodo dirige o olhar 
a todos os jovens do mundo. Pedimos-te que, com coragem, 
assumam a própria vida, olhem para as realidades mais 
bonitas e mais profundas e conservem sempre um coração 
livre. Acompanhados por guias sábios e generosos, ajuda-os 
a responder à chamada que tu diriges a cada um deles, para 
realizar o próprio projeto de vida e alcançar a felicidade. 
Mantém aberto o seu coração aos grandes sonhos, tornando-
os atentos ao bem dos irmãos. Como o Discípulo amado, 
também eles permaneçam ao pé da Cruz para acolher a tua 
Mãe, recebendo-a como um dom de ti. Sejam testemunhas 
da tua ressurreição e saibam reconhecer-te vivo ao lado 
deles, anunciando com alegria que tu és o Senhor. Amém” 
(Oração do Papa pelos jovens).

D.  Mãe e Rainha da Aliança de Amor, trazemos-te hoje nossas 
contribuições ao Capital de Graças: oração, empenho e 
sacrifícios como sinal concreto de nosso amor e dedicação a ti.

T.  Mãe e Rainha das famílias, acolhe o nosso esforço para viver 
a Aliança batismal, na consciência do chamado a sermos sal 
e luz no meio do mundo, testemunhando nossa vida de fé, 
na família e na sociedade, uma fé transformada em obras 
de amor ao próximo.

D.  Celebrando o Dia da Aliança de Amor, consagramo-nos 
novamente a ti, cantando: Ó minha Senhora...


