
Irmãs de Maria de Schoenstatt

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

Chamo-me Pedro, tenho 60 anos, sou devoto de Nossa Senhora 
e já há algum tempo, também devoto do Padre José Kentenich.

Há cerca de um ano, no dia 19 de março de 2018, recebi uma 
graça muito especial em favor de meu filho Mateus, 32 anos. 
Depois de pedir ao Padre Kentenich para que intercedesse 
junto à Mãe de Deus por um emprego para meu filho, fomos 
atendidos prontamente. Reconheci por esse acontecimento 
que o Padre Kentenich tem um carinho especial por aqueles 
que buscam um novo emprego.

Passei a ler as mensagens diárias da coletânea de ensinamentos 
do Padre Kentenich e a colocar em suas mãos alguns pedidos. 
Dentre eles, um novo emprego para mim. Perseverei em oração, 
com um coração cheio de esperança de que seria atendido.

No dia 19 de março de 2019, um ano depois da primeira graça, 
recebi a notícia de que tanto precisava: um novo emprego 
surgiu. Foi uma delicadeza de Deus, por intercessão do Padre 
Kentenich e da Mãe e Rainha, conceder-me essa graça! A alegria 
tomou conta de mim, pois uma oração confiante faz milagres! 

Desta forma, deixo registrada essa graça alcançada por 
intermédio do Padre Kentenich que, junto à Mãe de Deus, ouve 
nossas súplicas e nos atende. Parece que ele tem uma missão 
especial para atender aos pedidos dos desempregados.

Peço que divulguem essa graça alcançada.

Peça ao Padre Kentenich, a Mãe de Deus o escuta e leva as 
intenções ao Pai celestial.

Pedro Bernardes de Melo - Belo Horizonte/MG
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D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt! Com 
grande alegria, reunimo-nos contigo para celebrar a Aliança de Amor. Na escola 
do teu Imaculado Coração, queremos aprender a amar Jesus, como tu o amas!

T. Tu nos conduzes ao Coração de Cristo, sempre aberto para nos acolher. Ele é 
o bom Pastor, que nos retira do deserto do sofrimento e da escuridão, para a 
luz do seu Coração repleto de amor e misericórdia, onde encontramos abrigo e 
proteção, a verdadeira vida.

D. Neste mês de junho, voltamos nosso olhar para o amor do Coração de Jesus e para 
sua permanente presença entre nós na Sagrada Eucaristia: Deus se faz pequeno, 
aproxima-se de nós no sinal de uma pequena hóstia; gesto de ternura que nos faz 
entender a grandeza do seu amor por nós.

T. Mãe de Deus, como tu, queremos deixar-nos amar pelo Coração do Salvador. 
Dá-nos um coração semelhante ao teu que, na certeza de ser amado, sabe amar 
e servir aos irmãos mais necessitados.

D. Querida Mãe e Rainha da Aliança, recebe todos os trabalhos que fizemos com amor, 
as alegrias e os sucessos, orações e boas obras, bem como nossos sofrimentos, 
nossas angústias e dores. Tudo depositamos em teu Imaculado Coração, como 
contribuição ao Capital de Graças.

T. Querida Mãe Peregrina de Schoenstatt, ao renovarmos nossa Aliança de Amor 
contigo, assumimos como propósito deste mês, rezar diariamente a jaculatória: 
“Mãe, abre-me largamente o teu coração e o coração de teu Filho!” (Oração do 
Pe. José Kentenich).

D. Unidos a todos os que já selaram sua Aliança de Amor, cantemos:

 Ó minha Senhora, ó minha Mãe...


