
Irmãs de Maria de Schoenstatt

Meu nome é Flávia Ghelardi, sou membro da União de Famílias de Schoenstatt 
e moro em Campinas/SP. Participo de um grupo de mães católicas no whatsapp, 
no qual conversamos sobre educação dos filhos, relacionamento conjugal e, princi-
palmente, rezamos umas pelas outras. No mês de janeiro de 2019, combinamos de 
fazer um “amigo secreto de oração”, cada uma poderia fazer suas orações pessoais 
e rezar a novena de sua preferência nas intenções da pessoa que ela sorteasse.

Eu tirei Laís Marques e decidi rezar a novena do Pe. José Kentenich nas intenções 
dela. Como a maioria do grupo não se conhece pessoalmente, resolvemos fazer 
a revelação por meio de pequenos vídeos, nos quais deveríamos falar um pouco 
sobre nós mesmas e contar sobre a novena que havíamos rezado. Quando fizemos a 
revelação, no dia 30 de janeiro, contei para a Laís que o Pe. Kentenich é “especialista” 
em graças espirituais, graças de transformação interior e que eu havia rezado, 
pedindo sua intercessão por toda a família. Foi neste momento em que ela, muito 
emocionada, também enviou um vídeo e me contou que o esposo tem problema 
com bebida, mas que fazia uma semana que não bebia nada e que no sábado ele 
pediu para ir à Missa.

Esse tempo correspondia exatamente aos dias em que eu fazia a novena nas 
intenções da sua família. Ela me 
disse que não estava entendendo 
o que estava acontecendo com 
o esposo, mas depois que lhe 
contei sobre a novena, tudo ficou 
muito claro! Ela agradeceu e pediu 
que enviasse a novena para que 
pudesse continuar rezando. 

Flávia Ghelardi – Campinas/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.  Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt, reunimo-nos neste dia para celebrarmos nossa Aliança 
de Amor! Saudamos-te de todo o coração, neste mês a ti dedicado!

T.  Mãe e Rainha da Aliança, agradecemos por tua presença em nossos 
lares. Como família, queremos agradecer por todas as graças e 
pela proteção que experimentamos neste mês que passou.

D.  Mãe de Deus, escolheste nossa família como terra boa, na qual 
queres lançar as sementes da fé, da esperança e do amor. Em 
cada visita ao nosso lar, experimentamos a força consoladora e 
transformadora que se irradia de tua imagem.

T:  Mãe e Rainha das Famílias, “protege a nossa vida entre teus braços: 
abençoa e reforça o desejo de bem; reaviva e alimenta a fé; ampara 
e ilumina a esperança; suscita e anima a caridade; guia todos nós 
no caminho da santidade” (Papa Francisco, Oração de Consagração do 
mundo a Maria, 13.10.2013).

D.  Como Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt, vivenciamos 
um Ano Missionário, atendendo ao convite do Papa Francisco que 
proclamou o mês de outubro como Mês Missionário Extraordinário.

T.  Queremos vivenciar profundamente o ser família missionária, 
como uma Campanha em saída, na alegria de evangelizar outras 
famílias e de contribuir na construção de uma nova terra mariana, 
começando em nossa própria família, para que se propague na 
comunidade, na Diocese, em todo o Brasil e no mundo inteiro.

D.  Renovamos a Aliança de Amor, suplicando: Mãe e Rainha, inspira-
nos para que, em nossas ações, sejamos discípulos-missionários de 
Jesus, espalhando as sementes do amor, da paz e da fraternidade.

T.  Neste mês, como ação missionária, queremos nos empenhar para 
fazer uma visita a uma família que esteja afastada da Igreja ou 
que ainda não recebe a visita da Mãe Peregrina.

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

 Canto: Ó minha Senhora...


