Eu estava muito triste e desacreditado da minha formação.
Sou formado em psicologia, mas estava com grande dificuldade
de entrar no mercado de trabalho, nesta área.
Eu trabalhava como atendente em uma empresa local, mas sempre
rezava e pedia a Deus por um emprego melhor. Minha esposa e eu
recebemos a Mãe e Rainha todos os meses em nosso lar.
Com o tempo, começamos a participar das Missas da Aliança em
nossa Comunidade e recebíamos o folhetinho da Celebração da
Aliança de Amor. Eu sempre lia os testemunhos escritos nele, então
pensei: se deu certo com eles, pode dar certo comigo também.
Comecei a elevar minhas orações a Deus, pedindo sempre a
intercessão da Mãe e Rainha e do Padre José Kentenich.
A situação se tornou ainda mais complicada quando minha esposa
ficou desempregada e só o meu salário não supria as nossas
despesas. Eu já estava quase enlouquecendo de tanta preocupação,
mas continuei a rezar e a confiar.
Até que um dia a graça chegou: fui escolhido para ser o psicólogo
de um projeto com moradores de rua.
Ainda no mesmo dia, minha esposa
me ligou para dizer que também havia
sido chamada para trabalhar. À noite,
recebemos a visita da Mãe e Rainha em
nossa casa, não era o dia de a recebermos,
por isso não estávamos esperando. Foi
uma surpresa maravilhosa!
Só tenho a agradecer à Mãe e Rainha
por interceder por nós a seu Filho Jesus.
Rogério Xavier e Lusileide da Silva
Oliveira - Limeira/SP

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

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Cristo Jesus, ao celebrarmos o primeiro dia da Aliança de Amor deste novo ano, rendemos
nossa gratidão, honra e louvor. Queremos testemunhar, por ações concretas, nosso amor
a ti.
T. 	 Tu nos ensinas o verdadeiro sentido de todas as nossas boas obras: cada ato, cada ação
praticada por amor, pode transformar a humanidade, tornando-a mais fraterna, mais
humana e solidária.
D. A partir da família, a alegria do amor propaga-se pelo mundo, irradiando para toda a
sociedade. Com o diálogo, o respeito, a busca do bem do outro, a misericórdia e o perdão
buscamos construir em nossos lares a nova terra mariana.
T. “Mãe de Deus, em tua imagem peregrina caminhas conosco. Queres fazer por nós,
teus filhos, o que outrora fizeste por Jesus em sua vida terrena. Conheces e carregas
espiritualmente todas as nossas grandes e pequenas aflições. Leva-as a Jesus e ao Pai
celeste, e clamas por nós: ‘Senhor, eles não têm mais vinho’” (Jo 2,3) (cf. Pe. José Kentenich).
D. Querida Mãe e Rainha dos Jovens, unimo-nos de modo especial aos jovens que, inspirados
pelo teu exemplo de vida: “Eis aqui a Serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua
palavra” peregrinam rumo ao Panamá para participar da Jornada Mundial da Juventude.
Acompanha e protege cada um de seus passos:
T. “Pedimos-te pelo Papa e pelos bispos; pelos sacerdotes e diáconos; pela vida consagrada
e pelos voluntários; pelos jovens, por todos os que participarão da próxima Jornada
Mundial da Juventude no Panamá e por todos os que se preparam para acolhê-los”
(Trecho Or. Oficial JMJ Panamá).

D. Neste primeiro mês do novo ano, queremos assumir o compromisso de nos empenhar por
uma cultura de paz, assumindo contigo a missão de semear a paz em nossas famílias,
cuidando para que nossas palavras, atitudes e ações sejam sempre mensagens de paz.
T.  	 Mãe e Rainha, oferecemos o cumprimento deste propósito como nosso empenho concreto
para que a Jornada Mundial da Juventude seja um momento de graças e bênçãos para os
participantes e para toda a Igreja.
D. Unidos a todos os que já selaram sua Aliança de Amor, cantemos:
T.   Ó minha Senhora...
Secretariado Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt
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