
Irmãs de Maria de Schoenstatt

Testemunho: Em setembro de 2018, minha neta 
Manuela, de cinco anos de idade, começou a ter dores nas 
costas, e minha filha a levou ao pediatra. Após verificar os 
exames, ele disse que estava tudo bem e a encaminhou 

para um ortopedista que nada constatou. 

Passado um mês e meio, minha filha e meu genro notaram que a Manuela tinha uma massa 
dura na barriga e a levaram ao Pronto Socorro de Americana.  A médica plantonista pediu um 
ultrassom, pelo qual foi confirmado um tumor no rim esquerdo. Quando minha filha ligou, 
aflita, contando o que havia acontecido, me ajoelhei e pedi para a Mãe e Rainha interceder 
junto ao seu Filho Jesus pela cura da minha neta. 

No dia 20/09/2018, ela foi operada, retirando o tumor e seu rim esquerdo. Graças a Deus, 
não havia metástases, e ela voltou para casa após três dias. 

Uma semana depois, foi confirmado que o tumor era maligno, conhecido como Tumor de 
Wilms, sendo necessário iniciar a primeira de 14 sessões de quimioterapia. 

A Manuela foi uma guerreira, com muita fé em Deus, na Mãe e Rainha e no seu Filho 
Jesus Cristo, sob os cuidados dos profissionais e de sua família, ela fez todas as sessões de 
quimioterapia, concluindo seu tratamento no dia 31/01/2019. 

Hoje ela está com seis anos, o cabelo já cresceu bastante, 
está com muita saúde e voltou a frequentar a escola 
normalmente. Continuamos sempre em oração, até que 
em 26/07/2019 minha filha me ligou para dar a melhor 
notícia: minha neta teve alta e está curada! 

Muito emocionada, ajoelhei-me e agradeci a minha 
Mãe e Rainha, chorando muito, mas agora de muita 
alegria e felicidade! A Mãe e Rainha esteve e sempre 
estará presente em nossa família para nos fortalecer na 
fé, na confiança e na devoção. Muito obrigada, querida 
Mãe e Rainha! 

Maria José de Oliveira Orlandini, Americana/SP Rogério e Fabiana Navarro e as filhas 
Manuela e Mariana



Secretariado Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt 
 C.N.P.J (MF) 11.323.921/0001-01 - Editora resp.: Ir. Ana Maria dos Santos Lima - Tiragem: 350.000 exemplares.  

Rod. D. Pedro I, km 78 - Fone (11) 4414-4249 -  (11) 4414-4226 CP: 571 - CEP: 12940-972 - Atibaia/SP 
www.maeperegrina.org.br

D. A força do Reino de Cristo é o amor, sua realeza não nos oprime, mas nos liberta e nos 
encoraja a seguir os caminhos do bem, da reconciliação e do perdão.

T.   “Assim como reinas no céu e habitas junto ao Pai, estás inteiramente com teu ser no 
Santuário do meu coração. Tens o cetro em tua mão, dominas sobre cidades e campos, 
o céu e a terra são tua tenda, és o Rei do universo” (Pe. José Kentenich).

D.  Mãe e Rainha Três Vezes Admirável, com a força e o ardor do teu amor sacrifical ofertaste 
tudo pelo reino de Cristo. O Deus Trindade presenteou-te uma coroa, e assim estás sentada 
como Rainha, à direita de Cristo Rei. Ninguém implora em vão por teu auxílio.

T. Tua bondade conquista os corações para Cristo, o Rei. Ajuda-nos a acreditar 
inabalavelmente em todas as palavras do Senhor e nos ensinamentos da Santa Igreja 
e a conduzir muitas pessoas à Verdade eterna.

D. Mãe da Aliança, saudamos-te como a Rainha de nossos corações e nos consagramos ao 
teu serviço. Suplicamos-te nas intenções da Igreja, de nossa pátria e do mundo inteiro. 
Acolhe os que nos são confiados e conduze-os ao coração de Deus.

T. Reina, Mãe e Rainha, em nossas famílias. Confiamos que constantemente intercedes 
junto ao teu Filho por nós e nossas intenções.

D. Rainha da Aliança de Amor, no dia 16, recordamos o aniversário natalício do Pe. José 
Kentenich, fundador do Movimento Apostólico de Schoenstatt. Agradecemos por sua 
vida e seu sacerdócio abençoado. Como famílias que recebem a visita da Mãe Peregrina, 
agradecemos a Aliança de Amor que ele selou contigo em 18 de outubro de 1914, 
acontecimento que nos deu o Santuário.  

T. Reunidos para celebrar a Aliança de Amor, entregamos ao Capital de Graças nossa luta 
diária pela conquista da santidade, nossas alegrias e sofrimentos, as orações e as boas 
obras. Tudo te ofertamos como prova de nosso amor a ti e a teu Filho. Entregamos 
também nosso propósito de sermos mais pacientes em nosso lar, para servir a Cristo 
nos membros de nossa família.

D. Unidos a todos os que já selaram a sua Aliança de Amor, nos consagremos à Mãe e Rainha, 
cantando: Ó minha Senhora...

D. Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt,

T. Rogai por nós e por nossas famílias.


