
L1.  Novamente nos reunimos para celebrar a Aliança de Amor com a Mãe, Rainha e Vencedora 
Três Vezes Admirável de Schoenstatt. Colocamo-nos espiritualmente diante de sua imagem 
de graças, no Santuário, que abriga milhares de corações que amam nossa Mãe e Rainha, 
confiam em sua intercessão materna e necessitam sentir-se abrigados e acolhidos por ela.

T.  Reunimo-nos para rezar e confiar à Mãe de Deus todas as nossas intenções. Neste momento 
de tanta insegurança e incertezas, de tantas perguntas sem respostas, sentimos que 
precisamos de um abrigo seguro, de uma rocha que nos sustente e nos ampare.

L1. Com o salmista queremos rezar e confiar: “O Senhor é o meu rochedo, minha fortaleza e meu 
libertador. Meu Deus é a minha rocha, onde encontro o meu refúgio, meu escudo, força de 
minha salvação e minha cidadela” (Sl 17,3).

T. Querida Mãe e Rainha, vivemos um momento difícil em nossa história, por causa da doença 
que assola o mundo e as nossas vidas, porém vinculados espiritualmente ao teu Santuário, 
permanecemos unidos na certeza de que “um servo de Maria jamais perecerá”.

L1.  Certos dessa unidade fraterna, apresentamos ao teu coração todas as nossas intenções: 
neste ano em que celebramos os 70 anos da visita da Mãe Peregrina e comemoramos o Ano 
Pozzobon, pedimos por todos os coordenadores e missionários que se dedicam à missão 
de levar tua imagem de graças aos lares de milhões de famílias.

T.  Mãe e Rainha, aumenta em nós o ardor missionário e ajuda-nos a entender a missão, 
como João Pozzobon, e empenhar todas as nossas forças pela santificação das famílias.

L1.  Mãe de Deus, olha com especial atenção para todas as famílias que passam por momentos 
difíceis. Que a exemplo de João Pozzobon, encontrem na oração a fortaleza para enfrentarem 
os desafios e as dificuldades deste tempo, sem desanimar.

T.  Mãe da Confiança, faze de nossas famílias um lar de oração e de encontro com Deus, um 
santuário vivo, que concede proteção e abrigo para todos os que estão mais próximos de 
nós.
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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

L1.  Mãe e Rainha da Saúde do mundo, pedimos que olhes por todos 
os que passam por aflições neste tempo de pandemia: consola os 
enfermos, protege os profissionais da saúde, ilumina os que decidem 
em favor do povo, olha pelos desempregados e acolhe as almas de 
todos os falecidos. Mãe de Deus, nós confiamos em ti!

T.  Ave Maria, cheia de graça...

L1.  O mês de maio é consagrado à Mãe de Deus: são 31 dias de 
especial louvor e gratidão à nossa querida Mãe e Rainha de 
Schoenstatt! Acolhendo o pedido do Papa Francisco, como 
propósito deste, mês queremos nos esforçar para rezar o terço 
em família.

 Celebrando a Aliança de Amor, nos consagramos à Mãe de Deus 
cantando: Canto: Ó minha Senhora...

Quero agradecer uma graça recebida por intercessão do Padre 
Kentenich. Com muita fé e confiança rezei a oração do Folheto da 
Aliança de Amor, em que está escrito: “Necessita de uma graça 
especial?”  Pedi a graça de que a minha mãe não fosse dispensada 
do emprego. Apesar de ter mais idade, ela queria muito continuar 
trabalhando.

O dia 20/04/2020 foi seu último dia de férias, por este motivo 
ela estava muito angustiada e aflita, pois devido à pandemia 

do Covid-19 tinha medo de 
perder o seu trabalho. Pedi a 
intercessão do Padre Kentenich 
para que ela continuasse no 
emprego e alcançamos a graça. 
Ela não foi dispensada e vai 
continuar trabalhando. 

Muito obrigada pela graça 
recebida!

Magna Bernardes de Campos – 
Divinópolis/MG

Irmãs de Maria de Schoenstatt


