Meu sobrinho Marcelo, de 40 anos, foi internado no Hospital
Regional de Cotia com fortes dores, sendo diagnosticado com dor
muscular. Porém, no decorrer dos dias, por meio de exames, foi
constatado uma broncopneumonia que a cada dia se agravava,
evoluindo para o quadro de derrame pleural e edema pulmonar.
O procedimento seria simples, mas os médicos não conseguiram
concluir, as dores e a falta de ar já duravam mais de uma semana.
Tentaram fazer um dreno, mas a tentativa foi em vão. Após essa
tentativa, houve o aumento da falta de ar e da infecção. Tentaram
novamente e conseguiram retirar 500 ml de secreção, porém o
procedimento causou febre e fortes dores, a ponto de pensarmos
que ele não iria resistir.
Foi aí que confiamos o nosso pedido à intercessão do Servo de
Deus, o diácono João Luiz Pozzobon.
No mesmo dia, meu sobrinho recebeu uma visita em seu quarto.
A pessoa perguntou se poderia fazer uma oração por ele. Meu
sobrinho aceitou e a partir deste momento o seu quadro começou
a melhorar.
Na parte da tarde, a médica retornou ao quarto e retirou o dreno,
aliviando as dores. A partir daí, meu sobrinho foi se recuperando
até que lhe foi concedida a alta média no dia 17 de maio de 2018.
Quero, por meio deste
testemunho, agradecer a Deus
que atendeu o nosso pedido
por intercessão do Servo de
Deus, o diácono João Luiz
Pozzobon.

Diácono João Luiz
Pozzobon
Santíssima Trindade,
Pai, Filho e Espírito
Santo. Vós fizestes de
João Luiz Pozzobon um
esposo e pai exemplar,
um leigo fiel à causa
da evangelização, um
incansável peregrino
com Maria, um amigo
dos pobres, um
Diácono humilde e
servidor.
Confiantes, vos
pedimos: fazei também
de nós cristãos e
apóstolos ardorosos.
E se for da vossa santa
vontade, conduzi a
Igreja a proclamar
oficialmente as
virtudes heroicas deste
vosso servo.
Assim rezamos com
Maria, a Grande
Missionária, para
a vossa glória,
a santificação
das famílias e o
florescimento da vossa
Igreja. Amém!

Maria do Rosário R. Souza
Cotia/SP

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, neste dia de
graças nos unimos a ti para celebrar a Aliança de Amor.
T. Nós te agradecemos, ó Mãe e Rainha! Tu sabes que todo o amor que ofertamos a ti
é expressão de nossa fé e confiança em Deus, que te concedeu a nós como Mãe, no
caminho de nossa vida!
D. Mãe Três Vezes Admirável, em teu Santuário, reúne todas as famílias brasileiras sob
a proteção do teu manto; confiamos na tua ajuda materna, para progredirmos como
famílias missionárias de Cristo.
T. Mãe e Rainha, faze-nos crescer ainda mais no amor a ti e a teu Filho Jesus e na alegria
em fazer tudo o que Ele nos disser (cf. Jo 2,5).
D. Mãe Peregrina, fica conosco! Tu visitas tantas pessoas e conheces a realidade em que
vive cada uma. Implora a bênção de Deus sobre nós! Nossa família deseja dar-te um
lugar de honra, acolhendo-te em nosso coração.
T. Vem, transforma nossa casa em teu Santuário! Concede-nos as graças do abrigo
espiritual, da transformação interior e da fecundidade apostólica.
D. Mãe de Deus e nossa Mãe, somos gratos por vivenciarmos diariamente que teu olhar
maternal nos guia e nos conduz em todos os momentos de nossa vida! Aceita-nos em
teu coração e protege nossas famílias neste mundo conturbado.
T. Mãe Três Vezes Admirável, confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com
filialidade. Confio cegamente em toda a situação, Mãe, no teu Filho, e na tua proteção.
D. Rainha da Aliança, assumimos com novo ardor o compromisso de oferecer-te inúmeras
contribuições ao Capital de Graças. Por isso, nosso propósito será:
T. Saudar-te neste mês, rezando a “Ave Maria”, como família que te agradece.
D. Unidos a todos os que já selaram sua Aliança de Amor, cantemos:
T. Ó minha Senhora...
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Eu estava muito triste e desacreditado da minha formação.
Sou formado em psicologia, mas estava com grande dificuldade
de entrar no mercado de trabalho, nesta área.
Eu trabalhava como atendente em uma empresa local, mas sempre
rezava e pedia a Deus por um emprego melhor. Minha esposa e eu
recebemos a Mãe e Rainha todos os meses em nosso lar.
Com o tempo, começamos a participar das Missas da Aliança em
nossa Comunidade e recebíamos o folhetinho da Celebração da
Aliança de Amor. Eu sempre lia os testemunhos escritos nele, então
pensei: se deu certo com eles, pode dar certo comigo também.
Comecei a elevar minhas orações a Deus, pedindo sempre a
intercessão da Mãe e Rainha e do Padre José Kentenich.
A situação se tornou ainda mais complicada quando minha esposa
ficou desempregada e só o meu salário não supria as nossas
despesas. Eu já estava quase enlouquecendo de tanta preocupação,
mas continuei a rezar e a confiar.
Até que um dia a graça chegou: fui escolhido para ser o psicólogo
de um projeto com moradores de rua.
Ainda no mesmo dia, minha esposa
me ligou para dizer que também havia
sido chamada para trabalhar. À noite,
recebemos a visita da Mãe e Rainha em
nossa casa, não era o dia de a recebermos,
por isso não estávamos esperando. Foi
uma surpresa maravilhosa!
Só tenho a agradecer à Mãe e Rainha
por interceder por nós a seu Filho Jesus.
Rogério Xavier e Lusileide da Silva
Oliveira - Limeira/SP

Necessita de uma
graça especial?
Reze com fé ao
Pe. José Kentenich!
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.

“Se a sua oração for atendida,
comunique o Secretariado
Pe. Kentenich
Tel.: (11)4414.4210
padrekentenich@irmasdemaria.org.br

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Cristo Jesus, ao celebrarmos o primeiro dia da Aliança de Amor deste novo ano, rendemos
nossa gratidão, honra e louvor. Queremos testemunhar, por ações concretas, nosso amor
a ti.
T. 	 Tu nos ensinas o verdadeiro sentido de todas as nossas boas obras: cada ato, cada ação
praticada por amor, pode transformar a humanidade, tornando-a mais fraterna, mais
humana e solidária.
D. A partir da família, a alegria do amor propaga-se pelo mundo, irradiando para toda a
sociedade. Com o diálogo, o respeito, a busca do bem do outro, a misericórdia e o perdão
buscamos construir em nossos lares a nova terra mariana.
T. “Mãe de Deus, em tua imagem peregrina caminhas conosco. Queres fazer por nós,
teus filhos, o que outrora fizeste por Jesus em sua vida terrena. Conheces e carregas
espiritualmente todas as nossas grandes e pequenas aflições. Leva-as a Jesus e ao Pai
celeste, e clamas por nós: ‘Senhor, eles não têm mais vinho’” (Jo 2,3) (cf. Pe. José Kentenich).
D. Querida Mãe e Rainha dos Jovens, unimo-nos de modo especial aos jovens que, inspirados
pelo teu exemplo de vida: “Eis aqui a Serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua
palavra” peregrinam rumo ao Panamá para participar da Jornada Mundial da Juventude.
Acompanha e protege cada um de seus passos:
T. “Pedimos-te pelo Papa e pelos bispos; pelos sacerdotes e diáconos; pela vida consagrada
e pelos voluntários; pelos jovens, por todos os que participarão da próxima Jornada
Mundial da Juventude no Panamá e por todos os que se preparam para acolhê-los”
(Trecho Or. Oficial JMJ Panamá).

D. Neste primeiro mês do novo ano, queremos assumir o compromisso de nos empenhar por
uma cultura de paz, assumindo contigo a missão de semear a paz em nossas famílias,
cuidando para que nossas palavras, atitudes e ações sejam sempre mensagens de paz.
T.  	 Mãe e Rainha, oferecemos o cumprimento deste propósito como nosso empenho concreto
para que a Jornada Mundial da Juventude seja um momento de graças e bênçãos para os
participantes e para toda a Igreja.
D. Unidos a todos os que já selaram sua Aliança de Amor, cantemos:
T.   Ó minha Senhora...
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Meu nome é Flávia Ghelardi, sou membro da União de Famílias de Schoenstatt
e moro em Campinas/SP. Participo de um grupo de mães católicas no whatsapp,
no qual conversamos sobre educação dos filhos, relacionamento conjugal e, principalmente, rezamos umas pelas outras. No mês de janeiro de 2019, combinamos de
fazer um “amigo secreto de oração”, cada uma poderia fazer suas orações pessoais
e rezar a novena de sua preferência nas intenções da pessoa que ela sorteasse.
Eu tirei Laís Marques e decidi rezar a novena do Pe. José Kentenich nas intenções
dela. Como a maioria do grupo não se conhece pessoalmente, resolvemos fazer
a revelação por meio de pequenos vídeos, nos quais deveríamos falar um pouco
sobre nós mesmas e contar sobre a novena que havíamos rezado. Quando fizemos a
revelação, no dia 30 de janeiro, contei para a Laís que o Pe. Kentenich é “especialista”
em graças espirituais, graças de transformação interior e que eu havia rezado,
pedindo sua intercessão por toda a família. Foi neste momento em que ela, muito
emocionada, também enviou um vídeo e me contou que o esposo tem problema
com bebida, mas que fazia uma semana que não bebia nada e que no sábado ele
pediu para ir à Missa.
Esse tempo correspondia exatamente aos dias em que eu fazia a novena nas
intenções da sua família. Ela me
disse que não estava entendendo
o que estava acontecendo com
o esposo, mas depois que lhe
contei sobre a novena, tudo ficou
muito claro! Ela agradeceu e pediu
que enviasse a novena para que
pudesse continuar rezando.
Flávia Ghelardi – Campinas/SP

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de
Schoenstatt, reunimo-nos neste dia para celebrarmos nossa Aliança
de Amor! Saudamos-te de todo o coração, neste mês a ti dedicado!
T.

Mãe e Rainha da Aliança, agradecemos por tua presença em nossos
lares. Como família, queremos agradecer por todas as graças e
pela proteção que experimentamos neste mês que passou.

D. Mãe de Deus, escolheste nossa família como terra boa, na qual
queres lançar as sementes da fé, da esperança e do amor. Em
cada visita ao nosso lar, experimentamos a força consoladora e
transformadora que se irradia de tua imagem.
T:

Mãe e Rainha das Famílias, “protege a nossa vida entre teus braços:
abençoa e reforça o desejo de bem; reaviva e alimenta a fé; ampara
e ilumina a esperança; suscita e anima a caridade; guia todos nós
no caminho da santidade” (Papa Francisco, Oração de Consagração do

mundo a Maria, 13.10.2013).

D. Como Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt, vivenciamos
um Ano Missionário, atendendo ao convite do Papa Francisco que
proclamou o mês de outubro como Mês Missionário Extraordinário.
T.

Queremos vivenciar profundamente o ser família missionária,
como uma Campanha em saída, na alegria de evangelizar outras
famílias e de contribuir na construção de uma nova terra mariana,
começando em nossa própria família, para que se propague na
comunidade, na Diocese, em todo o Brasil e no mundo inteiro.

D. Renovamos a Aliança de Amor, suplicando: Mãe e Rainha, inspiranos para que, em nossas ações, sejamos discípulos-missionários de
Jesus, espalhando as sementes do amor, da paz e da fraternidade.
T.

Neste mês, como ação missionária, queremos nos empenhar para
fazer uma visita a uma família que esteja afastada da Igreja ou
que ainda não recebe a visita da Mãe Peregrina.

D. Renovemos nossa Aliança de Amor com a Mãe de Deus, cantando:
Canto: Ó minha Senhora...

Necessita de uma
graça especial?
Reze com fé ao
Pe. José Kentenich!
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.

“Se a sua oração for atendida,
comunique o Secretariado
Pe. Kentenich
Tel.: (11)4414.4210
padrekentenich@irmasdemaria.org.br
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“Estava com um filho sem conseguir emprego, se virando com bicos por dois anos
inteiros. Graças à Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt,
a qual fiz por duas vezes seguidas a Novena, esse fato se modificou. Hoje, dia
19/01/2019 ele começou a trabalhar. Obrigada, Mãe, obrigada minha Rainha.”
Angélica Simões – Guarulhos/SP

“Meu nome é Maria do Rosário Santos, moro em Campinas-SP. Sou missionária
da Mãe e Rainha há 22 anos e com muita alegria venho testemunhar uma graça
alcançada por meio das orações feitas ao Pe. José Kentenich, pedindo que
intercedesse por um trabalho para meu genro. Ele conseguiu o trabalhou por um
ano, e em seguida conseguiu outro por mais 20 dias. Mas, tenho certeza que ele
não será desamparado. Continuo em oração e com muita fé agradeço todos os dias
por tudo que aconteceu até aqui e sei que o Senhor providenciará outro emprego,
pela poderosa intercessão do Pe. Kentenich. Muito obrigada!”
Maria do Rosário Santos Silva – Campinas/SP

“Recebo a Imagem Peregrina da Mãe e Rainha desde o ano 2000 e já recebi
muitas graças. Testemunho uma delas. No ano de 2014, minha amiga engravidou e o
médico não deu muitas esperanças de que a gravidez chegasse até o fim. Quando eu
soube, fiz a novena com o propósito de pedir a Deus que acompanhasse de perto a
gravidez da minha amiga. No oitavo dia de orações, meu coração pedia que deixasse
uma Imagem da Mãe e Rainha na casa da minha amiga. Obediente a esse chamado,
comprei um livrinho da novena e uma imagem de Nossa Senhora com o Menino
Jesus e pedi que rezasse com fé, durante 9 dias, conforme ensinava o livrinho. Em
família, rezávamos pela saúde do bebê. A imagem da Mãe permaneceu os 9 meses
na casa da minha amiga. Sua gravidez foi tranquila e hoje sua filha tem 5 aninhos. É
forte, saudável e consagrada à Maria. Agradeço por essa grande graça!”
Adriana Munis da Silva Coutinho – Maricá/RJ

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. 	 “Pai misericordioso e compassivo, que governais o mundo com
justiça e amor, dai-nos um coração sábio para reconhecer a
presença do vosso Reino entre nós.
T.

Em sua grande misericórdia, Jesus, o Filho amado, habitando
entre nós testemunhou o vosso infinito amor e anunciou o
Evangelho da fraternidade e da paz.” (Oração da CF -2019)

D. Querida Mãe e Rainha, hoje, em nossa celebração da Aliança de
Amor, queremos preparar o nosso coração com toda a santa Igreja
para viver este tempo forte de conversão, a Quaresma, tempo
propício de solidariedade e de paz!
T.

Celebrar a Aliança de Amor neste Tempo da Quaresma é um
convite a refletir sobre a Aliança de Deus com os homens - uma
história de misericórdia!

D. Mãe de Deus, ensina-nos “a empreender o caminho da Quaresma,
apoiados na esmola, no jejum e na oração. Se por vezes parece
apagar-se em muitos corações o amor, este não se apaga no
coração de Deus! Ele sempre nos dá novas ocasiões, para podermos
recomeçar a amar.” (cf. Papa Francisco)
T.

Celebrar a Aliança de Amor é atender o convite: “dedicar mais
tempo à oração, para que o nosso coração possa descobrir as
mentiras secretas, com que nos enganamos a nós mesmos, para
procurar finalmente a consolação em Deus. Ele é nosso Pai e quer
para nós a vida.” (Cf. Papa Francisco)

D. Mãe e Rainha da Aliança, queremos entregar-te nossas contribuições
ao Capital de Graças. As nossas orações, as boas obras em favor
do próximo e os sacrifícios que fizemos, tudo te oferecemos como
nossa colaboração para a renovação e transformação do mundo.
T.  	 Como propósito deste mês, queremos rezar para que a Campanha
da Fraternidade atinja com êxito seus objetivos e contribua para
uma nova ordem social em nossa Pátria.
D. Renovemos nossa consagração à Mãe de Deus, cantando: Ó minha
Senhora, ó minha Mãe...

Necessita de uma
graça especial?
Reze com fé ao
Pe. José Kentenich!
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.

“Se a sua oração for atendida,
comunique o Secretariado
Pe. Kentenich
Tel.: (11)4414.4210
padrekentenich@irmasdemaria.org.br
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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!
Rogério e Fabiana Navarro e as filhas
Manuela e Mariana

Maria José de Oliveira Orlandini, Americana/SP

Irmãs de Maria de Schoenstatt

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.
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Testemunho:
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

Ano João
Pozzobon
“Entendi a
missão e por
ela a minha
entrega foi
total!”

Peregrinação
da Imagem da
Mãe Três Vezes
Admirável aos
lares de milhões
de famílias
brasileiras.
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Irmãs de Maria de Schoenstatt

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...
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Em fevereiro de 2017, descobri que estava grávida, foi uma imensa alegria! Eu já tinha dois
filhos, o Lucas com 13 anos e o Miguel com 8. Logo no início da gestação, foi identificado pelo
ultrassom, um descolamento ovular; precisei fazer repouso absoluto e pude contar com grande
ajuda do meu esposo e dos meus filhos. Infelizmente, o segundo ultrassom, em março, mostrou
que o bebê não tinha se desenvolvido e, infelizmente, o perdemos. Então começamos a viver
um momento muito difícil. Em julho do mesmo ano, a médica já havia liberado e pudemos
tentar novamente. Conseguimos engravidar no mesmo mês, mas infelizmente sofremos mais
uma perda!
Foi quando em janeiro de 2018, para nossa maior surpresa, engravidamos novamente. Foi
uma mistura de alegria e medo de perder o bebê mais uma vez. Fui ao Santuário Paroquial da
Mãe e Rainha em minha cidade, meu esposo foi comigo. E lá entregamos a gestação e todos
os nossos medos nas mãos de Nossa Senhora!
Uma semana depois, dei início ao pré-natal e já no primeiro
ultrassom foi constatado que minha gravidez não era de risco,
meu bebê se desenvolvia bem e era saudável. Com quatro meses,
descobrimos que era uma menina, nossa Maria Luísa, eu estava
decidida que se fosse menina, ela traria o nome Maria, em sinal
de gratidão!
No sexto mês de gestação, fui para o hospital com fortes
dores no abdômen, lá foi constatado apendicite, eu teria que me
submeter a uma cirurgia com urgência e, segundo o médico, o
risco era grande para o bebê. Mais uma vez me vi em desespero,
pedi a intercessão do Padre José Kentenich e, mais uma vez, o
milagre aconteceu.
Hoje, dia 24 de janeiro, faz um ano que recebemos essa
graça, por intercessão da Mãe e Rainha e do Pe. Kentenich.
Para nossa maior alegria, nossa filha nasceu num dia 18, dia
em que renovamos a Aliança de Amor!
No dia 13 de dezembro, fomos ao Santuário de Atibaia
para agradecer e consagrar nossos filhos à Mãe e Rainha! E
como está escrito nos diversos Santuários de Schoenstatt:
“Um servo de Maria jamais perecerá”!
Pedro e Adelita Cavalcante – Capela do Alto/SP

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de
Schoenstatt, nos reunimos para celebrarmos nossa Aliança de
Amor, neste tempo em que, com toda a Igreja, nos preparamos
para celebrar o grande mistério da nossa Salvação!
T.

“Uma vez mais, Deus vem ao nosso encontro para estabelecer
e consolidar um tempo novo: o tempo da misericórdia. Esta é a
promessa desde sempre reservada, esta é a surpresa de Deus para
o seu povo fiel: alegra-te, porque tua vida esconde um germe de
ressurreição, uma oferta de vida que aguarda o despertar”(Papa
Francisco, Vigília Pascal 15.04.2017).

D. “Vamos anunciar, partilhar, revelar que é verdade: o Senhor vive.
Está vivo e quer ressurgir em tantos rostos que sepultaram a
esperança, sepultaram os sonhos, sepultaram a dignidade”(Cf. Papa
Francisco, 15.04.2017).

T.

A certeza da vitória de Cristo sobre a morte é a nossa força! É o
tesouro mais precioso que compartilhamos com nossos irmãos.

D. Maria, Mãe da confiança! Acende também em nós a luz da
esperança, do amor e da alegria, para que saibamos perseverar
nos momentos difíceis e escuros de nossa vida!
T.

Rainha da Aliança de Amor, ajuda-nos a levar a luz do Senhor
Ressuscitado, a serenidade e a esperança às famílias que mais
necessitam de auxílio, em meio às tempestades e perigos do
nosso tempo.

D. Renovar a Aliança de Amor significa assumir com novo ardor nosso
compromisso em oferecer-te inúmeras contribuições ao Capital de
Graças. Nossa oferta deste mês será sorrir, porque um sorriso é
uma bênção, é compartilhar alegria.
T.

Querida Mãe e Rainha, acende a luz da esperança e da alegria em
todos os que entram em contato com tua Imagem Peregrina!

D. Renovemos nossa Aliança de Amor com a Mãe de Deus, cantando:
Canto: Ó minha Senhora...

Necessita de uma
graça especial?
Reze com fé ao
Pe. José Kentenich!
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.

“Se a sua oração for atendida,
comunique o Secretariado
Pe. Kentenich
Tel.: (11)4414.4210
padrekentenich@irmasdemaria.org.br
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Neste mês de setembro, o Folheto da Aliança de Amor traz uma
mensagem especial para você e para sua família: em 2020 a Campanha
da Mãe Peregrina de Schoenstatt celebrará seu jubileu de 70 anos de
peregrinação da Imagem da Mãe Três Vezes Admirável aos lares de milhões
de famílias brasileiras.
Como queremos preparar esta grande festa?
De 10 de setembro de 2019 a 10 de setembro de 2020 queremos
celebrar o Ano João Pozzobon dedicado ao iniciador da Campanha da
Mãe Peregrina e o primeiro missionário que se dedicou a levar a Mãe e Rainha
às famílias. O Ano João Pozzobon é uma iniciativa nacional da Campanha
da Mãe Peregrina de Schoenstatt. De norte a sul do país, estaremos unidos
neste Ano Jubilar, por meio de um lema, de uma oração e uma logo comum.
“Entendi a missão e por ela a minha entrega foi total!”
Essas palavras, escolhidas para ser o lema do Ano João Pozzobon
foram escritas por ele em seu testamento, no dia 23 de abril de 1985.
Palavras que refletem o que ele viveu e anunciou: empenhou toda a sua
vida para divulgar, expandir e levar a imagem da Mãe e Rainha às famílias,
a partir do Santuário.
Neste Ano João Pozzobon, fazemos o pedido de que seu ardor e sua
fé na missão também nos contagiem e nos impulsionem a continuar firmes
na evangelização de nossas famílias brasileiras.
Testemunho:
No início do mês de fevereiro 2019 fui à Missa na Igreja
Nossa Senhora Aparecida e logo na entrada recebi um folheto da
celebração da Aliança de Amor com a oração pela beatificação de
João Luiz Pozzobon. Minha mãe faria um novo exame para renovar
a Carteira de Habilitação no dia 4 de fevereiro. Devido a colocação
de uma prótese, necessitava da habilitação especial para pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida, rezei a oração pedindo
a intercessão de João Luiz Pozzobon e ela passou já no primeiro
exame.
Marinalva Reinato – Jaú/SP

Ano João
Pozzobon
“Entendi a
missão e por
ela a minha
entrega foi
total!”
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D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, com alegria
reunimo-nos para celebrar a Aliança de Amor e iniciar o Ano Jubilar dos 70 anos da
Campanha da Mãe Peregrina, abrindo solenemente o Ano João Pozzobon!
T. Mãe e Rainha, nossas famílias têm a alegria de celebrar o teu jubileu em atitude
de sincera gratidão. Somos gratos pelas inúmeras graças recebidas por meio da tua
visita a nossos lares!
D. Em 10 de setembro de 1950, o Diác. João Luiz Pozzobon ouviu o chamado de Deus
e, na força da sua graça, dedicou-se à Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt
durante 35 anos: trilhou milhares de quilômetros, levando a Mãe e Rainha às famílias
e, com elas, rezando o terço.
T. É graças ao seu incansável empenho missionário e à sua dedicação na evangelização
das famílias, que podemos fazer parte desta grande Família Mãe e Rainha, e acolher
todos os meses em nossa casa as graças do Santuário de Schoenstatt.
D. Mãe e Rainha de Schoenstatt, neste dia em que damos início às celebrações dos 70
anos da Campanha e abrimos solenemente o Ano João Pozzobon, confiamos aos teus
cuidados os frutos e as bênçãos deste tempo jubilar. Durante todo este Ano queremos
rezar muitas vezes a oração pela canonização do Servo de Deus, João Luiz Pozzobon:
T. Deus, nosso Pai, fizeste de João Luiz Pozzobon um esposo e pai exemplar, um amigo
dos pobres e um incansável peregrino. Ele dedicou a sua vida a levar a Mãe e Rainha
às famílias, hospitais, escolas e presídios, rezando o terço. Por isso, Pai, confiante peço
que, se for da tua vontade, este teu servo seja beatificado e, por sua intercessão, eu
possa receber a graça que tanto necessito: (pedir a graça...). Assim rezo com Maria,
a grande Missionária, para a tua glória, o florescimento da Igreja e a santificação
das famílias. Amém.
D. João Luiz Pozzobon encontrou forças na Aliança de Amor com a Mãe e Rainha para
perseverar na missão. A seu exemplo, nos consagramos à Mãe de Deus, cantando: Ó
minha Senhora, ó minha Mãe...
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Chamo-me Pedro, tenho 60 anos, sou devoto de Nossa Senhora
e já há algum tempo, também devoto do Padre José Kentenich.
Há cerca de um ano, no dia 19 de março de 2018, recebi uma
graça muito especial em favor de meu filho Mateus, 32 anos.
Depois de pedir ao Padre Kentenich para que intercedesse
junto à Mãe de Deus por um emprego para meu filho, fomos
atendidos prontamente. Reconheci por esse acontecimento
que o Padre Kentenich tem um carinho especial por aqueles
que buscam um novo emprego.
Passei a ler as mensagens diárias da coletânea de ensinamentos
do Padre Kentenich e a colocar em suas mãos alguns pedidos.
Dentre eles, um novo emprego para mim. Perseverei em oração,
com um coração cheio de esperança de que seria atendido.
No dia 19 de março de 2019, um ano depois da primeira graça,
recebi a notícia de que tanto precisava: um novo emprego
surgiu. Foi uma delicadeza de Deus, por intercessão do Padre
Kentenich e da Mãe e Rainha, conceder-me essa graça! A alegria
tomou conta de mim, pois uma oração confiante faz milagres!
Desta forma, deixo registrada essa graça alcançada por
intermédio do Padre Kentenich que, junto à Mãe de Deus, ouve
nossas súplicas e nos atende. Parece que ele tem uma missão
especial para atender aos pedidos dos desempregados.

Necessita de uma
graça especial?
Reze com fé ao
Pe. José Kentenich!
Deus, nosso Pai!
Atende-nos em
nossas intenções, por
intercessão do Pe. José
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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.

Peço que divulguem essa graça alcançada.
Peça ao Padre Kentenich, a Mãe de Deus o escuta e leva as
intenções ao Pai celestial.
Pedro Bernardes de Melo - Belo Horizonte/MG

“Se a sua oração for atendida,
comunique o Secretariado
Pe. Kentenich
Tel.: (11)4414.4210
padrekentenich@irmasdemaria.org.br
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D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt! Com
grande alegria, reunimo-nos contigo para celebrar a Aliança de Amor. Na escola
do teu Imaculado Coração, queremos aprender a amar Jesus, como tu o amas!
T. Tu nos conduzes ao Coração de Cristo, sempre aberto para nos acolher. Ele é
o bom Pastor, que nos retira do deserto do sofrimento e da escuridão, para a
luz do seu Coração repleto de amor e misericórdia, onde encontramos abrigo e
proteção, a verdadeira vida.
D. Neste mês de junho, voltamos nosso olhar para o amor do Coração de Jesus e para
sua permanente presença entre nós na Sagrada Eucaristia: Deus se faz pequeno,
aproxima-se de nós no sinal de uma pequena hóstia; gesto de ternura que nos faz
entender a grandeza do seu amor por nós.
T. Mãe de Deus, como tu, queremos deixar-nos amar pelo Coração do Salvador.
Dá-nos um coração semelhante ao teu que, na certeza de ser amado, sabe amar
e servir aos irmãos mais necessitados.
D. Querida Mãe e Rainha da Aliança, recebe todos os trabalhos que fizemos com amor,
as alegrias e os sucessos, orações e boas obras, bem como nossos sofrimentos,
nossas angústias e dores. Tudo depositamos em teu Imaculado Coração, como
contribuição ao Capital de Graças.
T. Querida Mãe Peregrina de Schoenstatt, ao renovarmos nossa Aliança de Amor
contigo, assumimos como propósito deste mês, rezar diariamente a jaculatória:
“Mãe, abre-me largamente o teu coração e o coração de teu Filho!” (Oração do
Pe. José Kentenich).
D. Unidos a todos os que já selaram sua Aliança de Amor, cantemos:
Ó minha Senhora, ó minha Mãe...
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Em janeiro de 2018, eu havia acabado de me formar na faculdade e estava
desempregado. Com isso, decidi começar a me preparar para um concurso da Prefeitura
Municipal. Eu não conhecia o Pe. Kentenich, até que em um domingo desse mesmo
mês, em uma Missa na comunidade de Santa Teresinha, no bairro Paraíso, recebi o
Folheto da Aliança. Vi que no Folheto dizia para rezar ao Servo de Deus caso estivesse
precisando receber alguma graça especial. Assim eu fiz, levei o folheto para casa, estudei
e me preparei para o concurso. Pedi a intercessão do Pe. Kentenich, rezando a oração
do próprio Folheto.
Após a realização das provas, a primeira lista de classificação foi divulgada no dia
23 de abril. No dia anterior, fui à Missa, ao sentar em um dos bancos da Igreja, vi em
frente aos meus pés, jogado ao chão, outro Folheto
da Aliança. Naquele momento eu entendi que o Pe.
Kentenich havia intercedido por mim - e para que eu
não tivesse nenhuma dúvida em relação a isso - ele
ainda me fez encontrar esse segundo folheto, como
um sinal.
Conforme o esperado, pois eu tinha a certeza do
auxílio do Pe. Kentenich, fui aprovado. O concurso
foi oficialmente homologado no dia 11/02/2019,
estou aguardando minha nomeação que, com fé
na intercessão do Pe. Kentenich, também não há
de demorar.
Agradeço a Deus pela graça, ao Pe. Kentenich
pela intercessão e ao Secretariado da Campanha da
Mãe Peregrina de Schoenstatt, pois sem esse belo
trabalho desenvolvido, eu dificilmente teria o prazer
de conhecer a história desse amado Servo de Deus.
Muito Obrigado!

Jean de Moura Chagas, Divinópolis/MG.
Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Reunimo-nos como família de Deus para celebrar a Aliança de
Amor com a Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de
Schoenstatt.
T.  	 Unimos nossas vozes e o nosso coração para entoar louvor e ação
de graças à Santíssima Trindade que nos concede ricos dons pela
intercessão de Maria.
D. Deus Pai criou Maria como a terra sagrada, na qual foi restaurado o
projeto original da obra da criação. Em seu seio, foi gerado o Filho
de Deus que, por sua encarnação, morte e ressurreição, resgatou
a humanidade, tornando-nos filhos amados do Pai.
T.   Senhor, com imensa bondade, concedeste a Schoenstatt a mais
nobre flor da humanidade: Maria. Dá-nos guardá-la no santuário
do nosso coração e levá-la corajosamente ao mundo (cf. Pe. José
Kentenich, Rumo ao Céu).

D. Mãe de Deus, educa nossa família no caminho da fé e do amor. Sê a
Vencedora das batalhas no Reino de teu Filho em todos os perigos
deste nosso tempo. A exemplo do Pe. Kentenich que, em sua vida,
muitas vezes entregou-te não somente a coroa, mas também o
cetro como expressão de sua confiança em teu poder intercessor,
rezamos:
T.  	 Rainha, eu creio em vosso poder, ó Mãe Admirável, eu creio sem
ver. Vossa soberania vitoriosa me dá alento e confiança que não
falhará...
D. Querida Mãe Peregrina de Schoenstatt, como propósito deste mês,
assumimos o compromisso de, como família missionária, rezar por
todas as famílias de nosso país, especialmente aquelas que passam
por dificuldades.
T.   Neste dia em que celebramos a Aliança de Amor, entregamos-te
nossas contribuições ao Capital de Graças: alegrias, sofrimentos,
orações e o esforço em transformar nossa família numa nova
terra mariana.
D. Unidos a todos os que já selaram sua Aliança de Amor, cantemos:
Ó minha Senhora, ó minha Mãe...

Necessita de uma
graça especial?
Reze com fé ao
Pe. José Kentenich!
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.

“Se a sua oração for atendida,
comunique o Secretariado
Pe. Kentenich
Tel.: (11)4414.4210
padrekentenich@irmasdemaria.org.br
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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

Irmãs de Maria de Schoenstatt

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...

Necessita de uma
graça especial?
Reze com fé ao
Pe. José Kentenich!
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.

“Se a sua oração for atendida,
comunique o Secretariado
Pe. Kentenich
Tel.: (11)4414.4210
padrekentenich@irmasdemaria.org.br

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

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

Irmãs de Maria de Schoenstatt

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,
“Desejamos um
T. Rogai por nós e por nossas famílias.
feliz Natal!”
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