Dezembro 2018
Eu estava com alguns problemas pessoais, de relacionamento,
conflitos interiores e exteriores, e a vida virada de cabeça para baixo,
tudo fora do lugar. Estava rodeada de pessoas e, ao mesmo tempo, me
sentia sozinha e perdida em tanta confusão mental!
No dia da Renovação da Aliança de Amor, em 18 de setembro de 2018, na Paróquia
São Bento, em Sorocaba/SP, pedi firmemente a intercessão do Padre José Kentenich, conforme
orientava o Folheto da Aliança de Amor. Pedi que ele intercedesse junto à nossa Mãezinha
Admirável! A partir daí as coisas foram se desenrolando, minha mente melhorando e passei a ver
as coisas de outra forma. Passei a agradecer pelo que eu tinha e tomei coragem para ir atrás de
melhorias e conquistas. Uma questão familiar foi resolvida já no sábado posterior à celebração
da Aliança de Amor, sem que eu esperasse, então agradeço pela graça alcançada, por intercessão
do Padre José Kentenich!
Já há algum tempo conheço a Mãe e Rainha. Eu morava em São Paulo, meu filho nasceu
prematuro e por isso deixei o trabalho para poder cuidar dele, mudei para Sorocaba e refiz minha
vida aqui com meu esposo. Passei a receber a Mãe Peregrina e tempos depois me tornei missionária.
Deus e nossa Mãezinha do Céu nunca nos abandonaram, sempre estiveram presentes em nossa
vida e na vida de nossos familiares e dos irmãos em Cristo. Nosso Pároco João Alfredo nos apoia
e caminha junto para que nossa Mãe e Rainha seja lembrada todo os meses pela renovação da
Aliança de Amor.
Eu continuei a pedir ao Padre José Kentenich
que me desse uma oportunidade de ter uma renda
fixa e assim eu poderia dar melhor qualidade de
vida ao meu filho e ao meu esposo. Nessa semana
fui convidada a trabalhar com um amigo no estilo
“home office” (ou seja, em casa!). Assim terei mais
flexibilidade no horário e oportunidade para ser
mãe a tempo integral! Meu filho vai completar 6
anos e desde o dia em que ele foi gerado em meu
ventre é consagrado a Maria.
Ana Paula A. O. da Paixão
Sorocaba/SP

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D.

“Manifestou-se a graça de Deus, portadora de salvação
para todos os homens” (Tt 2, 11). Estas palavras do apóstolo
Paulo revelam o mistério do Santo Natal: manifestou-se a
graça de Deus, o seu presente gratuito; no Menino que nos é
dado, concretiza-se o amor de Deus por nós (cf. Papa Francisco,
24.12.2016).

T.

Por seu SIM humilde e corajoso, Maria tornou possível a
encarnação do Verbo e nos ensina a acolher Jesus que passa
em nossa vida e pede uma resposta pronta e generosa. Como
Maria, queremos responder com um “sim” pessoal e sincero,
colocando-nos plenamente à disposição de Deus e de sua
misericórdia.

D.

Maria Santíssima nos ajuda a preparar os caminhos para Cristo,
como proclama São João Batista no Evangelho: “preparai os
caminhos do Senhor” (Cf. Lc 3,4), pois o Senhor está próximo
de nós! Ele vem fazer sua morada em nosso meio!

T.

Mãe de Deus, implora conosco por este mundo distante de
Deus. Que neste Natal ele reencontre Jesus, a luz do mundo.
Contigo suplicamos: Vem, Jesus, ó Rei divino, ao meu pobre
coração. Eu te espero com saudade, alegria e gratidão. Se o
mundo te rejeita com dureza e rigor, minha alma te acolhe
com ternura e amor.

D.

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

T.

Nesta preparação ao Santo Natal, como propósito deste mês,
queremos cultivar, em família, a atitude de oração e silêncio,
assim como contemplamos Maria no tempo do Advento,
para que o nascimento do Salvador se torne realidade em
nossa família.

D.

Celebrando o Dia da Aliança de Amor nos consagramos
novamente a ti, 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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