
Irmãs de Maria de Schoenstatt

Ano João 
Pozzobon

“Entendi a 
missão e por 
ela a minha 
entrega foi 

total!”

70 
anos

Peregrinação 
da Imagem da 
Mãe Três Vezes 
Admirável aos 
lares de milhões 

de famílias 
brasileiras.

Tes t emunho : 
Meu esposo Jansen estava desempregado havia três anos, 

e eu estava passando por uma situação muito difícil devido a 
salários atrasados. 

No mês de março de 2019, minha mãe foi sorteada numa 
rifa, com um quadro da Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes 
Admirável de Schoenstatt, no Santuário Tabor da Esperança 
em Brasília/DF.  

No dia 19 de março, dia em que a Igreja celebra São José, 
minha família e eu fomos 
ao Santuário para buscar 
o quadro e participar da 
Santa Missa. Minha mãe me 
presenteou o quadro que ela 
ganhou. Após levá-lo para 
minha casa, começamos a 
receber inúmeras graças! 

Em abril, recebi uma boa 
parte dos salários atrasados 
e, em maio, meu esposo foi 
chamado para um emprego 

e começou a trabalhar. Agradecemos imensamente à Mãe e 
Rainha de Schoenstatt e a São José pela intercessão e pelas 
graças alcançadas! Amém!

Maria do Amparo Silva Santos – Nova Gama/GO

“Levem a imagem da Mãe de Deus e lhe deem um lugar de 
honra nos lares. Assim, eles se tornarão pequenos Santuários 

nos quais a imagem de graças se manifestará ...” 
Pe. José Kentenich
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D. Eterno Deus, com alegria reunimo-nos para celebrar e agradecer o dom da Aliança de 
Amor com a Mãe Três Vezes Admirável, selada em Schoenstatt no dia 18 de outubro de 
1914.

T.  Nós te louvamos e agradecemos, porque escolheste o Padre José Kentenich como 
instrumento para convidar a Mãe e Rainha a estabelecer em Schoenstatt a sua morada. 
À sombra do Santuário surgiu um novo caminho espiritual na Igreja e um carisma para 
o nosso tempo. 

D.  Nós te agradecemos, ó Pai, porque despertaste no coração do “pobre peregrino” João 
Luiz Pozzobon o desejo de caminhar ao encontro das famílias com a imagem da Mãe e 
Rainha de Schoenstatt, e por ela, levar as graças que, desde o 18 de outubro de 1914, 
jorram do Santuário.

T.  A seu exemplo, como família missionária, nossa família também acolhe o pedido do 
Pe. José Kentenich: “Levem a imagem da Mãe de Deus e lhe deem um lugar de honra 
nos lares. Assim, eles se tornarão pequenos Santuários nos quais a imagem de graças 
se manifestará, atuando com seu poder de graças, formando santas famílias” (Pe. 
Kentenich, Santa Maria/RS, 1948).

D.  O Mês Missionário Extraordinário, proclamado pelo Papa Francisco, convida toda a 
Igreja a meditar sobre o lema: “Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no 
mundo”.  É um chamado a reencontrar o sentido missionário da adesão de fé a Jesus 
Cristo, fé recebida como dom gratuito no Batismo.

T. Mãe e Rainha de Schoenstatt, tua visita em nossos lares ajuda nossa família a vivenciar 
a fé e confiança no teu divino Filho. Como sinal de gratidão, celebrando o teu dia, 
trazemos-te as nossas contribuições ao Capital de Graças que oferecemos no decorrer 
deste mês.

D.  Ao celebrarmos a Aliança de Amor, suplicamos a intercessão do Servo de Deus, João Luiz 
Pozzobon: a fim de que a presença de Maria em cada lar, contribua para que as famílias 
se tornem vivos Santuários, abrigo seguro contra os perigos e desafios do mundo.

T.  João Luiz Pozzobon encontrou forças na Aliança de Amor com a Mãe e Rainha para 
perseverar na missão. Como propósito deste mês da Aliança, queremos renovar muitas 
vezes a nossa consagração à Mãe de Deus.

Canto: Ó minha Senhora, ó minha Mãe...


