“Estava com um filho sem conseguir emprego, se virando com bicos por dois anos
inteiros. Graças à Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt,
a qual fiz por duas vezes seguidas a Novena, esse fato se modificou. Hoje, dia
19/01/2019 ele começou a trabalhar. Obrigada, Mãe, obrigada minha Rainha.”
Angélica Simões – Guarulhos/SP

“Meu nome é Maria do Rosário Santos, moro em Campinas-SP. Sou missionária
da Mãe e Rainha há 22 anos e com muita alegria venho testemunhar uma graça
alcançada por meio das orações feitas ao Pe. José Kentenich, pedindo que
intercedesse por um trabalho para meu genro. Ele conseguiu o trabalhou por um
ano, e em seguida conseguiu outro por mais 20 dias. Mas, tenho certeza que ele
não será desamparado. Continuo em oração e com muita fé agradeço todos os dias
por tudo que aconteceu até aqui e sei que o Senhor providenciará outro emprego,
pela poderosa intercessão do Pe. Kentenich. Muito obrigada!”
Maria do Rosário Santos Silva – Campinas/SP

“Recebo a Imagem Peregrina da Mãe e Rainha desde o ano 2000 e já recebi
muitas graças. Testemunho uma delas. No ano de 2014, minha amiga engravidou e o
médico não deu muitas esperanças de que a gravidez chegasse até o fim. Quando eu
soube, fiz a novena com o propósito de pedir a Deus que acompanhasse de perto a
gravidez da minha amiga. No oitavo dia de orações, meu coração pedia que deixasse
uma Imagem da Mãe e Rainha na casa da minha amiga. Obediente a esse chamado,
comprei um livrinho da novena e uma imagem de Nossa Senhora com o Menino
Jesus e pedi que rezasse com fé, durante 9 dias, conforme ensinava o livrinho. Em
família, rezávamos pela saúde do bebê. A imagem da Mãe permaneceu os 9 meses
na casa da minha amiga. Sua gravidez foi tranquila e hoje sua filha tem 5 aninhos. É
forte, saudável e consagrada à Maria. Agradeço por essa grande graça!”
Adriana Munis da Silva Coutinho – Maricá/RJ

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. 	 “Pai misericordioso e compassivo, que governais o mundo com
justiça e amor, dai-nos um coração sábio para reconhecer a
presença do vosso Reino entre nós.
T.

Em sua grande misericórdia, Jesus, o Filho amado, habitando
entre nós testemunhou o vosso infinito amor e anunciou o
Evangelho da fraternidade e da paz.” (Oração da CF -2019)

D. Querida Mãe e Rainha, hoje, em nossa celebração da Aliança de
Amor, queremos preparar o nosso coração com toda a santa Igreja
para viver este tempo forte de conversão, a Quaresma, tempo
propício de solidariedade e de paz!
T.

Celebrar a Aliança de Amor neste Tempo da Quaresma é um
convite a refletir sobre a Aliança de Deus com os homens - uma
história de misericórdia!

D. Mãe de Deus, ensina-nos “a empreender o caminho da Quaresma,
apoiados na esmola, no jejum e na oração. Se por vezes parece
apagar-se em muitos corações o amor, este não se apaga no
coração de Deus! Ele sempre nos dá novas ocasiões, para podermos
recomeçar a amar.” (cf. Papa Francisco)
T.

Celebrar a Aliança de Amor é atender o convite: “dedicar mais
tempo à oração, para que o nosso coração possa descobrir as
mentiras secretas, com que nos enganamos a nós mesmos, para
procurar finalmente a consolação em Deus. Ele é nosso Pai e quer
para nós a vida.” (Cf. Papa Francisco)

D. Mãe e Rainha da Aliança, queremos entregar-te nossas contribuições
ao Capital de Graças. As nossas orações, as boas obras em favor
do próximo e os sacrifícios que fizemos, tudo te oferecemos como
nossa colaboração para a renovação e transformação do mundo.
T.  	 Como propósito deste mês, queremos rezar para que a Campanha
da Fraternidade atinja com êxito seus objetivos e contribua para
uma nova ordem social em nossa Pátria.
D. Renovemos nossa consagração à Mãe de Deus, cantando: Ó minha
Senhora, ó minha Mãe...

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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