
Irmãs de Maria de Schoenstatt

Testemunho:
Chamo-me Edvaldo, sou casado há 28 anos com Marcília 

e temos quatro filhos. Em 2005, compramos a nossa casa, 
financiada em 20 anos. Morávamos na cidade de Itu/SP, e quando nos mudamos para a 
casa que compramos na cidade de Salto/SP, começamos a participar da Comunidade São 
José, da Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrat.

Uma missionária da nossa rua nos convidou para receber a imagem da Mãe Peregrina 
em nossa casa. Nessa época, ainda não conhecíamos o Movimento de Schoenstatt, mas 
começamos a nos envolver cada vez mais com ele. Ao longo de 14 anos, passamos por 
muitas dificuldades financeiras. Perdemos a conta de quantas vezes o oficial de justiça veio 
nos trazer uma intimação de cobrança dos atrasados.

No dia 15 de setembro deste ano, minha esposa e eu fomos ao Santuário de Schoenstatt, 
em Atibaia/SP, participar da entrega do Cetro à Mãe e Rainha. No final do evento, fomos 
surpreendidos com o momento de adoração, no qual pedi a Jesus que pudesse realizar o 
nosso sonho. Sem especificar, pedi para que se realizasse a sua vontade em nossa vida.  

No dia 20 de setembro, recebi uma ligação do Banco cobrando o pagamento de dois meses 
atrasados. Eu não tinha de onde tirar o dinheiro para realizar o pagamento. Conversando 

ainda por telefone com o atendente do Banco, tentando 
encontrar uma solução, perguntei se poderia usar o 
fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), para 
liquidar os dois meses atrasados. Ele disse que não, mas 
se fosse para a quitação do imóvel, sim. Fui verificar 
o valor disponível e, para a minha surpresa, tinha o 
suficiente para a quitação dos seis anos restantes! Do 
meu trabalho, liguei para a minha esposa, avisando que 
eu iria até o Banco realizar a quitação do imóvel. Temos 
certeza de que foi a intercessão da Mãe de Deus a Jesus 
que realizou o nosso sonho da casa própria e que essa 
graça alcançada em nossa vida é da vontade de Deus!

Edvaldo de Araujo - Salto/SP
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D. Advento, tempo de preparação para a vinda do Senhor, que nos recorda o longo advento 
em que a humanidade suplicava a vinda do Messias.

T. Queremos aproveitar este tempo para silenciar o coração e suplicar: Jesus, tu que és a 
paz, a felicidade, a salvação, ajuda-nos a abrirmos o coração, para compreendermos o 
grande mistério que se aproxima: o santo Natal!

D. Maria, Mãe Imaculada, ajuda-nos a preparar os caminhos para Cristo, como proclama São 
João Batista no Evangelho: “Preparai os caminhos do Senhor” (Lc 3,4), pois Ele está próximo! 
Ele vem morar em nosso meio!

T. Implora conosco por este mundo distante de Deus. Neste Natal, ele reencontre Jesus. 
Contigo suplicamos: “Vem, Jesus, ó Rei divino, ao meu pobre coração. Eu te espero com 
saudade, alegria e gratidão. Se o mundo te rejeita com dureza e rigor, minha alma te 
acolhe com ternura e amor”.

D. A visita da Mãe Peregrina de Schoenstatt em nosso lar tem um sentido muito especial, neste 
tempo de Advento. Como em Belém, Maria bate de porta em porta, procurando albergue. 
Ela procura corações abertos que desejam receber a luz, Jesus Cristo. Qual será a nossa 
resposta? 

T.  A Mãe Peregrina vem ao nosso encontro e nos ensina a rezar em família e a celebrar o 
Natal em seu verdadeiro sentido: como celebração do amor, da simplicidade, da doação e 
da partilha, na consciência feliz de que Jesus está no meio de nós como a Luz das Nações 
(Lc 2,32).

D. Reunimo-nos para celebrar o último Dia da Aliança de Amor deste ano. Com todas as famílias 
de nossa comunidade, entregamos nossas contribuições ao Capital de Graças: alegrias e 
sofrimentos, orações e boas obras, conquistas e fracassos. Sabemos que tudo é revertido, 
pela graça de Deus, em bênçãos para muitas outras famílias.

T. Querida Rainha da Aliança, neste Advento assumimos como propósito 
realizar um gesto solidário para que nosso próximo também possa 
experimentar a presença de Jesus no Natal.

D. Mãe e Rainha, na confiança de que tu estarás conosco nesta preparação 
para o santo Natal, nós nos consagramos a ti, cantando: Ó minha Senhora...

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

T. Rogai por nós e por nossas famílias.  
“Desejamos um 

feliz Natal!”


