
Irmãs de Maria de Schoenstatt

Em novembro de 2018, meu esposo e eu esperávamos sua nomeação no concurso da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo. Neste mesmo mês, foram nomeadas 2200 pessoas. 
Tínhamos esperança que meu esposo estaria entre os classificados, porém, por muito pouco, 
ele não foi chamado. 

Ficamos tristes, porque necessitávamos muito desse emprego. Foi então que minha mãe 
participou da Missa da Renovação da Aliança de Amor e me trouxe o folheto, no qual havia 
um testemunho de graça recebida pela intercessão da Mãe e Rainha e do Pe. José Kentenich.

Nossos corações se encheram de esperança e 
começamos a rezar a oração ao Pe. José Kentenich e a 
novena da Mãe Peregrina. Fizemos essa novena desde 
novembro de 2018, com fé e confiança na querida Mãe 
de Deus, e rezamos a oração, pedindo a intercessão do 
Pe. José Kentenich.

No dia 27 de fevereiro deste ano de 2019, 
no nono dia da novena, recebemos a graça de sua 
nomeação na PMESP.

Obrigada, querida Mãe e Rainha!
Obrigada, Pe. José Kentenich!

Najla Aparecida Marcelino Gonçalves- Tuiuti/SP

Celebraremos a abertura do 

10 
de setembro

Abertura do Ano Jubilar da Campanha 
da Mãe Peregrina de Schoenstatt!

Participe com sua família! 70 
anos
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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, com alegria, reunimo-nos para celebrar a Aliança de 
Amor, neste mês em que a Igreja celebra todas as vocações como 
dom precioso!

T.  Mãe de todos os vocacionados! Celebrar a Aliança de Amor é suplicar 
a graça de ser fiel à vocação que Deus nos chama a realizar!

D. “A família é a esperança da Igreja e do mundo. Com o seu 
testemunho do Evangelho, as famílias ajudam a realizar o sonho 
de Deus. Contribuem para aproximar todos os filhos de Deus, para 
que cresçam na unidade e aprendam o que significa, para o mundo 
inteiro, viver em paz como uma grande família”. (cf. Papa Francisco – 
Enc. Mundial das Famílias, 2018 na Irlanda)

T. Mãe Peregrina, em tua Imagem que visita os nossos lares és 
coroada como a Rainha das Famílias! É tua tarefa acompanhar a 
vida de nossa família, com tua graça e teu poder intercessor.

D. “Rainha de Schoenstatt, tens o cetro do poder em tuas mãos. 
Concede-nos a graça de, como família, escolher sempre o caminho 
do bem. Guia e dirige a nossa vida!

T. Em meio às alegrias e dificuldade, inscrevo, com sangue e fogo, 
em teu coração, todos os que me são caros e percorro, sem medo, 
o caminho da vida que a sabedoria do Pai previu para mim” (Cf. 
Novena do Cetro).

D. Querida Mãe e Rainha da Aliança, recebe todos os trabalhos que 
fizemos com amor, alegrias e sucessos, orações e boas obras, bem 
como os sofrimentos, as angústias e dores. Tudo depositamos em 
teu Capital de Graças como nossa contribuição para que surja, em 
nossa Pátria, uma nova terra mariana.

T. Querida Mãe Peregrina de Schoenstatt, ao renovarmos nossa 
Aliança de Amor contigo, assumimos como propósito do mês, 
rezar diariamente a oração: “Mãe, recebe a coroa e o cetro em 
tuas mãos. Guia, dirige a minha vida e a vida da minha família!” 
(Novena do Cetro).

D. Unidos a todos os que já selaram sua Aliança de Amor, cantemos:
 Ó minha Senhora, ó minha Mãe...


