Em janeiro de 2018, eu havia acabado de me formar na faculdade e estava
desempregado. Com isso, decidi começar a me preparar para um concurso da Prefeitura
Municipal. Eu não conhecia o Pe. Kentenich, até que em um domingo desse mesmo
mês, em uma Missa na comunidade de Santa Teresinha, no bairro Paraíso, recebi o
Folheto da Aliança. Vi que no Folheto dizia para rezar ao Servo de Deus caso estivesse
precisando receber alguma graça especial. Assim eu fiz, levei o folheto para casa, estudei
e me preparei para o concurso. Pedi a intercessão do Pe. Kentenich, rezando a oração
do próprio Folheto.
Após a realização das provas, a primeira lista de classificação foi divulgada no dia
23 de abril. No dia anterior, fui à Missa, ao sentar em um dos bancos da Igreja, vi em
frente aos meus pés, jogado ao chão, outro Folheto
da Aliança. Naquele momento eu entendi que o Pe.
Kentenich havia intercedido por mim - e para que eu
não tivesse nenhuma dúvida em relação a isso - ele
ainda me fez encontrar esse segundo folheto, como
um sinal.
Conforme o esperado, pois eu tinha a certeza do
auxílio do Pe. Kentenich, fui aprovado. O concurso
foi oficialmente homologado no dia 11/02/2019,
estou aguardando minha nomeação que, com fé
na intercessão do Pe. Kentenich, também não há
de demorar.
Agradeço a Deus pela graça, ao Pe. Kentenich
pela intercessão e ao Secretariado da Campanha da
Mãe Peregrina de Schoenstatt, pois sem esse belo
trabalho desenvolvido, eu dificilmente teria o prazer
de conhecer a história desse amado Servo de Deus.
Muito Obrigado!

Jean de Moura Chagas, Divinópolis/MG.
Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Reunimo-nos como família de Deus para celebrar a Aliança de
Amor com a Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de
Schoenstatt.
T.  	 Unimos nossas vozes e o nosso coração para entoar louvor e ação
de graças à Santíssima Trindade que nos concede ricos dons pela
intercessão de Maria.
D. Deus Pai criou Maria como a terra sagrada, na qual foi restaurado o
projeto original da obra da criação. Em seu seio, foi gerado o Filho
de Deus que, por sua encarnação, morte e ressurreição, resgatou
a humanidade, tornando-nos filhos amados do Pai.
T.   Senhor, com imensa bondade, concedeste a Schoenstatt a mais
nobre flor da humanidade: Maria. Dá-nos guardá-la no santuário
do nosso coração e levá-la corajosamente ao mundo (cf. Pe. José
Kentenich, Rumo ao Céu).

D. Mãe de Deus, educa nossa família no caminho da fé e do amor. Sê a
Vencedora das batalhas no Reino de teu Filho em todos os perigos
deste nosso tempo. A exemplo do Pe. Kentenich que, em sua vida,
muitas vezes entregou-te não somente a coroa, mas também o
cetro como expressão de sua confiança em teu poder intercessor,
rezamos:
T.  	 Rainha, eu creio em vosso poder, ó Mãe Admirável, eu creio sem
ver. Vossa soberania vitoriosa me dá alento e confiança que não
falhará...
D. Querida Mãe Peregrina de Schoenstatt, como propósito deste mês,
assumimos o compromisso de, como família missionária, rezar por
todas as famílias de nosso país, especialmente aquelas que passam
por dificuldades.
T.   Neste dia em que celebramos a Aliança de Amor, entregamos-te
nossas contribuições ao Capital de Graças: alegrias, sofrimentos,
orações e o esforço em transformar nossa família numa nova
terra mariana.
D. Unidos a todos os que já selaram sua Aliança de Amor, cantemos:
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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