Em fevereiro de 2017, descobri que estava grávida, foi uma imensa alegria! Eu já tinha dois
filhos, o Lucas com 13 anos e o Miguel com 8. Logo no início da gestação, foi identificado pelo
ultrassom, um descolamento ovular; precisei fazer repouso absoluto e pude contar com grande
ajuda do meu esposo e dos meus filhos. Infelizmente, o segundo ultrassom, em março, mostrou
que o bebê não tinha se desenvolvido e, infelizmente, o perdemos. Então começamos a viver
um momento muito difícil. Em julho do mesmo ano, a médica já havia liberado e pudemos
tentar novamente. Conseguimos engravidar no mesmo mês, mas infelizmente sofremos mais
uma perda!
Foi quando em janeiro de 2018, para nossa maior surpresa, engravidamos novamente. Foi
uma mistura de alegria e medo de perder o bebê mais uma vez. Fui ao Santuário Paroquial da
Mãe e Rainha em minha cidade, meu esposo foi comigo. E lá entregamos a gestação e todos
os nossos medos nas mãos de Nossa Senhora!
Uma semana depois, dei início ao pré-natal e já no primeiro
ultrassom foi constatado que minha gravidez não era de risco,
meu bebê se desenvolvia bem e era saudável. Com quatro meses,
descobrimos que era uma menina, nossa Maria Luísa, eu estava
decidida que se fosse menina, ela traria o nome Maria, em sinal
de gratidão!
No sexto mês de gestação, fui para o hospital com fortes
dores no abdômen, lá foi constatado apendicite, eu teria que me
submeter a uma cirurgia com urgência e, segundo o médico, o
risco era grande para o bebê. Mais uma vez me vi em desespero,
pedi a intercessão do Padre José Kentenich e, mais uma vez, o
milagre aconteceu.
Hoje, dia 24 de janeiro, faz um ano que recebemos essa
graça, por intercessão da Mãe e Rainha e do Pe. Kentenich.
Para nossa maior alegria, nossa filha nasceu num dia 18, dia
em que renovamos a Aliança de Amor!
No dia 13 de dezembro, fomos ao Santuário de Atibaia
para agradecer e consagrar nossos filhos à Mãe e Rainha! E
como está escrito nos diversos Santuários de Schoenstatt:
“Um servo de Maria jamais perecerá”!
Pedro e Adelita Cavalcante – Capela do Alto/SP

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de
Schoenstatt, nos reunimos para celebrarmos nossa Aliança de
Amor, neste tempo em que, com toda a Igreja, nos preparamos
para celebrar o grande mistério da nossa Salvação!
T.

“Uma vez mais, Deus vem ao nosso encontro para estabelecer
e consolidar um tempo novo: o tempo da misericórdia. Esta é a
promessa desde sempre reservada, esta é a surpresa de Deus para
o seu povo fiel: alegra-te, porque tua vida esconde um germe de
ressurreição, uma oferta de vida que aguarda o despertar”(Papa
Francisco, Vigília Pascal 15.04.2017).

D. “Vamos anunciar, partilhar, revelar que é verdade: o Senhor vive.
Está vivo e quer ressurgir em tantos rostos que sepultaram a
esperança, sepultaram os sonhos, sepultaram a dignidade”(Cf. Papa
Francisco, 15.04.2017).

T.

A certeza da vitória de Cristo sobre a morte é a nossa força! É o
tesouro mais precioso que compartilhamos com nossos irmãos.

D. Maria, Mãe da confiança! Acende também em nós a luz da
esperança, do amor e da alegria, para que saibamos perseverar
nos momentos difíceis e escuros de nossa vida!
T.

Rainha da Aliança de Amor, ajuda-nos a levar a luz do Senhor
Ressuscitado, a serenidade e a esperança às famílias que mais
necessitam de auxílio, em meio às tempestades e perigos do
nosso tempo.

D. Renovar a Aliança de Amor significa assumir com novo ardor nosso
compromisso em oferecer-te inúmeras contribuições ao Capital de
Graças. Nossa oferta deste mês será sorrir, porque um sorriso é
uma bênção, é compartilhar alegria.
T.

Querida Mãe e Rainha, acende a luz da esperança e da alegria em
todos os que entram em contato com tua Imagem Peregrina!

D. Renovemos nossa Aliança de Amor com a Mãe de Deus, cantando:
Canto: 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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