
Irmãs de Maria de Schoenstatt

Testemunho:

Gostaria de relatar um testemunho de graça recebida para o meu 
pai. Há nove anos ele aguardava a aposentadoria, devido a um acidente de trabalho.

Durante nove anos ele esperou a decisão do juiz: se voltava ao trabalho ou se poderia se 
aposentar. Em todos esses anos ficou sem receber nenhum auxílio da empresa. Foram 
nove longos anos de oração, de lágrimas, de questionamentos a Deus pela demora de uma 
resposta.

Em julho de 2017, fui à Santa Missa em uma Paróquia que comecei a frequentar há pouco 
e recebi um Folheto da Aliança com a oração para implorar graças por intercessão do Pe. 
José Kentenich. Li o testemunho e fiquei admirada com as graças que as pessoas escreviam. 
Isso me motivou a fazer o meu pedido com muito fervor.

Pedi que Deus olhasse para a situação do meu pai, o quanto ele estava sofrendo com essa 
situação e cuidasse da aposentadoria dele. 

No dia 04 de maio de 2018, um ano após meu pedido ao Pe. 
José Kentenich, a graça foi recebida. O juiz deu causa ganha 
ao meu pai e, com a graça de Deus, ele se aposentou. No 
momento que recebi a notícia, só vinha uma pessoa em 
minha mente: o Pe. José Kentenich! Meu coração pode 
afirmar que ele intercede pelas causas mais difíceis e 
demoradas!

Sou muito grata por essa graça! Escrevo este testemunho 
para agradecer por essa oração ter entrado na minha vida, 
pois foi uma resposta de Deus. Creia que seu pedido vai ser 
atendido como foi o meu!

Renata Camillo – Indaiatuba/SP
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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! Como é bom estarmos aqui, reunidos, para celebrar 
a Aliança de Amor.

T.  Nós te agradecemos, ó Mãe e Rainha, que todos os meses vens 
ao nosso encontro, entras em nosso lar para partilhar a vida, as 
preocupações e as necessidades de nossa família. Trazes para 
a nossa família as graças que jorram do teu Santuário.

D.  O teu Santuário é o lar para o Movimento Apostólico de 
Schoenstatt, um lugar de abrigo espiritual e de transformação 
para milhares de pessoas que a ele acorrem, neste tempo de 
confusão espiritual. Também o diácono João Luiz Pozzobon 
descobriu o Santuário como o tesouro escondido e a fonte da 
alegria em sua vida. Ele testemunha:

T.  “Mãe e Rainha Três Vezes Admirável, sempre quero estar 
vinculado ao teu Santuário. Tenho fé, sinto uma disposição que 
nunca tive. [...] Só me sinto grande quando estou ajoelhado em 
teu Santuário.” 

D.  Rainha da Aliança de Amor, assumimos com novo ardor o 
compromisso de oferecer-te inúmeras contribuições ao Capital 
de Graças. Até o próximo Dia da Aliança, nosso empenho está 
expresso na súplica do Papa Francisco:

T.  Mãe de Deus, dá-nos “teu olhar imaculado, e a capacidade de 
olhar para as pessoas e as coisas com respeito e reconhecimento... 
Teu coração imaculado, para amar de maneira gratuita, sem 
segundas intenções, mas buscando sempre o bem do outro... 
Teus pés imaculados, para ir ao encontro daqueles que não 
podem dar o primeiro passo, para caminhar nos caminhos de 
quem está perdido, para ir ao encontro das pessoas sozinhas” 
(08/12/16).

D. Com alegria e gratidão, nos consagramos à Mãe de Deus, 
cantando: Ó minha Senhora...

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

T. Rogai por nós e por nossas famílias.


