
Irmãs de Maria de Schoenstatt

Janeiro 2018

 O milagre, por intercessão da Mãe e Rainha

Na minha primeira cesárea, quando fui dar à luz, tomei duas 
vezes a anestesia raquidiana e esta não teve resultado, tomei 

outra anestesia e comecei a sentir muita dor, então o médico 
deu anestesia geral.

Na segunda cesárea, tomei novamente duas vezes a raquidiana 
e mais outra anestesia e também não houve resultado, comecei 
a sentir muita dor e minha pressão caiu, comecei a ter enjoo, tive 
que ser entubada e meu esposo achou que eu estava morrendo. 
Tomei anestesia geral e os médicos ficaram com medo da anestesia 
atingir o bebê.

A terceira cesárea foi um grande milagre! Pedimos com muita fé à 
Mãe e Rainha, fizemos a novena para ela. Meu esposo, minha mãe, 
minha sogra e eu entregamos nas mãos dela a cirurgia, os médicos 
pediram para eu não engravidar mais, pois não queriam mais me 
anestesiar. Então, o grande dia chegou, meu esposo entrou na 
sala de parto e, em menos de trinta minutos, já estávamos com 
nossa princesa no colo e, para nossa alegria, ela se chama Maria 
Gabrielly, para nunca esquecermos que 
ela é o milagre da Mãe e Rainha 
Três Vezes Admirável, para nós.

Quando tivemos alta, antes de 
irmos para nossa casa, fomos à 
ermida consagrá-la à Mãe.

Leiliane, mãe do João Gabriel, 
Valentina e Maria Gabrielly

Campina da Lagoa/PR
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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.

pe.kentenich@irmasdemaria.org.br

D.  Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt, com alegria vivemos o Ano do Pe. Kentenich no 
Brasil-Tabor. Nesta celebração da Aliança de Amor, elevemos 
nosso louvor e agradecimento a Deus que nos presenteou, em 
nosso Fundador, um profeta de Maria.

T.  Mãe e Rainha, “Corajosos, queremos propagar o teu nome e 
conduzir todos ao teu Santuário, para que, plenos de júbilo e 
amor [...] contigo bendigamos a Deus Trino (Rumo ao céu, 511).

D.  Anunciar é obra de fé e de um imenso e transbordante amor. 
Somos chamados a evangelizar, não apenas pelo anúncio da 
Palavra, mas também pelo testemunho de uma vida em Aliança.

T.  Mãe Três Vezes Admirável, no teu Santuário, concede-nos as 
graças de que necessitamos para nos tornarmos missionários 
da Aliança e, em toda a parte, promover uma cultura da Aliança, 
para uma nova terra mariana.

D.  A construção de uma nova terra mariana exige heroísmo. “Herói 
hoje e não amanhã”, necessitamos de novas forças, de um novo 
protagonismo e de um aprofundado espírito de sacrifício, capaz 
de se consumir totalmente pela missão.

T.  Rainha de Schoenstatt, acreditamos na missão profética do 
Pe. Kentenich para o tempo atual, queremos assumi-la com 
novo ardor e colocá-la em prática em todos os âmbitos onde 
atuamos, por isso “Unidos ao Pai e Profeta, por uma nova terra 
mariana”, anunciemos a missão!

D.  Rainha da Aliança, assumimos com novo ardor o compromisso 
em oferecer-te inúmeras contribuições ao Capital de Graças. 
Nosso propósito deste mês será: fiel e fidelíssimo cumprimento 
do dever.

T.  Mãe e Rainha, renova em nós a consciência de missão!

D.  Num instante de silêncio, aqueles que já selaram sua Aliança 
de Amor poderão renová-la. (Pausa) E todos nós coloquemos 
nossa vida nas mãos de nossa Mãe e Rainha, cantando: Ó minha 
Senhora...



Irmãs de Maria de Schoenstatt

Fevereiro 2018

   A Aliança de Amor para mim foi muito importante!

A Aliança de Amor para mim foi muito importante. Eu já tinha 
tentado duas vezes fazer a preparação, mas não conseguia che-

gar ao fim. Quando foi no ano de 2016, uma Irmã me perguntou se 
eu tinha interesse em retomar a preparação e eu disse que sim.

Selei minha Aliança de Amor como romeira! Foi a coisa mais linda na minha vida e eu 
sinto que já devia ter feito isso há muito tempo! Até então eu ia ao Santuário tranquila, 
apesar de saber que vivia em pecado. Vivia com uma pessoa há vinte e nove anos, temos 
uma união muito boa, não tínhamos impedimento algum para nos casar, mas faltava 
fazer a coisa certa. Então, selei minha Aliança de Amor e depois disso comecei a sentir 
muita vergonha, cada vez que entrava no Santuário.

Fazia vinte e nove anos que eu não comungava e era daquelas pecadoras conscientes do 
seu pecado. Então, cheguei em casa e contei isso 
para o Cícero, meu esposo. Falei que sentia uma 
vergonha muito grande da Mãe. Ele me pergun-
tou o porquê e eu contei que depois da Aliança 
de Amor eu me sentia envergonhada de ir à casa 
dela assim... Ele me disse que eu não precisava 
sentir vergonha, que ele me pedia em casamento 
de novo e me perguntou: você quer se casar comi-
go? Assim nós podemos fazer as pazes com Deus 
e com a Mãe e Rainha. E então eu aceitei! Fomos 
atrás de tudo para preparar nosso casamento, que 
se realizou no dia 16 de dezembro de 2017. Sou 
muito agradecida e feliz por essa graça, quero ser-
vir a Mãe até o fim da minha vida.

Livonete de Amorim, Atibaia/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.

pe.kentenich@irmasdemaria.org.br

D.  Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt, reunimo-nos hoje para celebrarmos a Aliança de 
Amor e, com toda a santa Igreja, viver intensamente este tem-
po forte de conversão.

T.  Mãe e Rainha, ensina-nos a viver a Quaresma com disponibi-
lidade e abertura ao dom da Palavra, para que nossa conver-
são seja testemunhada pelo acolhimento ao próximo, pois 
“em Cristo somos todos irmãos” (Mt 23,8).

D.  “Na raiz do Evangelho [...] o encontro e a recepção do outro 
entrelaçam-se com o encontro e a recepção de Deus: acolher 
o outro é acolher a Deus em pessoa! [...]”, assim nos diz o Papa 
Francisco (02/10/15).

T.  Rainha de Schoenstatt, educa-nos para sermos “sal da terra 
e luz do mundo”. Leigos atuantes na Igreja, “na família, no 
trabalho, na política e na economia, nas ciências e nas artes, 
na educação, na cultura e nos meios de comunicação; na ci-
dade, no campo e em todo o planeta, nossa ‘casa comum’” 
(Oração do Ano do Laicato).

D.  Mãe de Deus, no Documento de Fundação tu nos pedes: “Pro-
vai primeiro que realmente me amais e tomais a sério os vossos 
propósitos”.

T. A exemplo de nosso Fundador, Pe. José Kentenich, quere-
mos ser leigos comprometidos e fiéis testemunhas de Jesus 
na Igreja e no mundo, levando a sério os nossos propósitos.

D.  Rainha e Vencedora, oferecemos-te nossas contribuições ao 
Capital de Graças, aceita-as como prova de nossa fidelidade à 
Aliança de Amor. Nosso propósito deste mês será: cumprimen-
to fiel dos nossos deveres.

T.  Rainha da Aliança de Amor, “prova minha fé e minha confian-
ça, confiarei heroicamente em nossa missão” (Rumo ao céu, 440).

D.  Num instante de silêncio, aqueles que já selaram sua Aliança 
de Amor poderão renová-la. (Pausa) E todos nós coloquemos 



Irmãs de Maria de Schoenstatt

Março 2018

Em abril de 2017, sentia muito cansaço e como 
trabalhava num ritmo intenso e não estava me 
alimentando corretamente, procurei uma nutricionista. Ela 

pediu alguns exames de sangue e nos resultados detectou 
algumas alterações e me encaminhou para outros especialistas. 

Fiz novos exames e o resultado diagnosticado foi de que eu estava 
com neoplasia mieloproliferativa crônica, compatível com mielofibrose, 

conhecido como câncer no sangue, já no estágio 3. Segundo o médico, significa que as 
células ruis estavam se multiplicando e impedindo que as células boas fabricassem glóbulos 
vermelhos. Segundo o médico, essa doença não tem cura, exceto com transplante de medula 
óssea, porém é um procedimento de risco devido a minha idade. Confesso que, ao saber da 
notícia, fiquei muito angustiada, principalmente porque cuido de minha mãe com 87 anos 
e que depende de mim. Nunca perdi a fé em Deus e rezei diariamente a novena, pedindo a 
beatificação do Padre José Kentenich. Em agosto, consegui me aposentar antecipadamente. 
A seguir, foi possível para mim um tratamento em São Paulo, próximo ao Santuário da Mãe 
e Rainha, na Vila Mariana. As Irmãs me acolheram 
muito bem e me ofereceram um quarto, onde 
pude me hospedar. Tive a oportunidade de rezar 
no Santuário de Schoenstatt todos os dias e 
fazer o tratamento. O terapeuta que me atendeu 
conseguiu identificar uma bactéria que estava 
atacando minha medula e bloqueando a fabricação 
de sangue. Com a bactéria eliminada, hoje me sinto 
bem melhor, sem anemia e com grandes chances 
de cura completa.

Agradeço a Deus e rezo pela beatificação do Padre 
José Kentenich, em gratidão por todas as graças 
recebidas.

Rosa Eiko Hirama/ Londrina/PR
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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, reunimo-nos para celebrar nossa Aliança de 
Amor, neste Ano do Pe. Kentenich. Com ele exaltemos a 
santa Cruz:

T.  Ó santa Cruz, me prostro em tua frente, para entoar ardentes 
hinos de júbilo e gratidão, em ti, nosso Senhor consumou a 
Redenção que nos tornou filhos de Deus (Rumo ao céu 329).

D.  A cruz é o sinal a indicar que Cristo é a luz, a esperança, a 
força de nossa vida; o próprio Jesus afirmou: “Eu sou a Luz 
do mundo” (Jo 8,12). “Cristo deve ser, cada dia mais, o centro de 
minha vida, para que eu me torne Cristo.” (Pe. Kentenich, livro Cristo 
minha vida, p.52)

T.  Mãe de Deus, ensina-nos a amar teu Filho e amar as 
pessoas como Ele amou, a acolher em nosso coração 
nossos irmãos, começando por nossa família. Educa-nos 
para que nossa vida de Aliança de Amor testemunhe os 
ensinamentos de nosso Fundador, Pe. José Kentenich: 
“Não só ver Cristo como meta e ideal, não só como fonte de 
forças, mas também que Cristo se torne meu estilo de vida” 
(Idem, p. 56).

D.  Rainha da Aliança, neste ano do laicato queremos ser sal da 
terra e luz do mundo! Nós te agradecemos que nos ajudas e 
acompanhas nesta sagrada missão. Recebe nossas dádivas 
de amor e fidelidade, nosso empenho em levar a luz de teu 
Filho aos lares de nosso Brasil. Neste mês, além de nossas 
contribuições ao Capital de Graças, queremos fazer uma 
boa confissão até a Páscoa.

T.  Rainha de Schoenstatt, implora para nós um amor ardente 
a Cristo e um grande ardor missionário. Ajuda-nos a ser 
tudo para todos e, pela nossa dedicação, cooperarmos na 
salvação da humanidade.

D.  Num instante de silêncio, aqueles que já selaram sua Aliança 
de Amor poderão renová-la. (Pausa) E todos nós coloquemos 
nossa vida nas mãos de nossa Mãe e Rainha, cantando: Ó 
minha Senhora...



Irmãs de Maria de Schoenstatt

Abril 2018

Pequenas graças testemunhadas também 
movem os corações.

Vejo que não só as grandes, mas também as pequenas graças 
testemunhadas movem os corações, então prometi à Mãe e 

Rainha que daria meu testemunho! 

Perdi minha Carteira Nacional de Habilitação e fiquei muito preocupada pelo transtorno 
que essa perda me traria. Após percorrer novamente todo o caminho, desde que tirei 
minha carteira da bolsa, sem encontrá-la, perdi a esperança... Foi então que supliquei 
a intercessão da Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt, dizendo a ela que, aos 
olhos humanos, poderia ser pequeno o que eu estava suplicando, mas eu considerava 
como uma grande graça se eu conseguisse achar minha carteira de motorista, pela 
intercessão dela diante de Jesus.

Meu coração ficou tranquilo e se encheu de 
confiança, já era noite e eu me preparava para dormir, 
então bateram ao portão de minha residência, para 
dizer que tinham encontrado minha carteira de 
habilitação!

Sou grata a Jesus e a nossa querida Mãe e Rainha, 
pois para mim esta foi uma grande graça alcançada!

Maria de Lourdes Guedes de Sousa /Salto/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.

pe.kentenich@irmasdemaria.org.br

D.  Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt, no júbilo Pascal, Cristo ressuscitou! Aleluia! 
Reunimo-nos para celebrar nossa Aliança de Amor, neste Ano 
do Pe. Kentenich. Com ele rezamos:

T.  “Dá-nos arder como labaredas, ir com alegria ao encontro dos 
povos, lutar como testemunhas da Redenção e conduzi-los 
jubilosamente à Trindade” (Rumo ao Céu, n. 12).

D.  Ser testemunhas da ressurreição é propagar a esperança, 
empenhando-nos em acolher, sorrir, amar. “[...] Porque a força 
da ressurreição torna os cristãos capazes de amar, mesmo 
quando o amor parece ter perdido suas razões” (Papa Francisco, 

04/10/17).

T.  Mãe de Deus, Rainha do céu! Ajuda-nos a levar à humanidade 
sem esperança, ao mundo sem fé, a vida nova e a fonte de 
alegria, que nasce do amor a Cristo. 

D.  “Ele ressuscitou, não está aqui”! (Lc 24,6). Nesta certeza, vimos 
renovar a nossa promessa de fidelidade como “anunciadores 
da ressurreição de Jesus, não somente com palavras, mas com  
fatos e com nosso testemunho de vida!” (Papa Francisco, 04/10/17).

T.  Mãe e Rainha, concede-nos a graça da fidelidade à nossa aliança 
batismal. Torna-nos “homens pascais [...] que procuram realizar 
na vida diária, com toda a integridade, o mistério pascal da vida 
de Cristo e do cristão” (Pe. Kentenich, 22/04/62).

D.  Rainha da Aliança, assumimos, com novo ardor, o compromisso 
de oferecer-te inúmeras contribuições ao Capital de Graças. 
Por isso, nosso propósito deste mês será: acolher com alegria 
o próximo.

T.  Rainha de Schoenstatt, dá-nos ser testemunhas da Luz de Cristo!
D.  Num instante de silêncio, aqueles que já selaram sua Aliança 

de Amor poderão renová-la. (Pausa) E todos nós coloquemos 
nossa vida nas mãos de nossa Mãe e Rainha, cantando: Ó minha 
Senhora...



Irmãs de Maria de Schoenstatt

Maio 2018

É com muita alegria que dou este testemunho 
de graça alcançada, por intercessão da Mãe, Rainha e 
Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt.

Minha família sofreu por muito tempo, devido ao aluguel da 
casa. Na época, com dois filhos, Viviane e Maicon, passamos 

muitas dificuldades, às vezes sem ter o que comer e sem dinheiro para o aluguel. 
Sendo assim, o proprietário requisitava a casa e tínhamos que nos mudar. Até o dia em 
que fomos morar no fundo da casa de minha mãe, com um cômodo e um banheiro.

A partir daí, decidi fazer uma novena à Mãe e Rainha, pedindo que ela me ajudasse a 
realizar o meu sonho de ter minha própria casa, ainda que fosse bem simples. Tínhamos 
em casa uma imagem da Mãe e Rainha que ganhei da minha sogra. Com muita fé e 
devoção, fiz um desenho de uma casa e coloquei na frente da imagem. Todos os dias, 
antes de sair para o trabalho, eu me ajoelhava e fazia minhas orações, suplicando a 
graça de conseguir uma casa.

No dia 30 de outubro de 2007, recebi um 
telefonema para participar de uma reunião 
da Secretaria de Habitação. Há muito tempo 
eu tinha feito a inscrição, mas nunca havia 
sido chamada. Assim, tudo correu bem e eu 
consegui a casa para minha família e, para 
minha surpresa, do jeitinho como eu desenhei 
para a Mãe e Rainha. 

Muito obrigada, Mãezinha! Eu te amo e te 
amarei para sempre em minha vida!

Márcia Simão Dalafiori
Americana/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, é com grande alegria que nos reunimos para 
celebrar a Aliança de Amor, neste mês a ti dedicado. 

T.  Nós te saudamos e te contemplamos em tua beleza e 
dignidade de Mãe de Deus. Tu que és o nosso modelo de 
seguimento a Cristo, ensina-nos a mover nossos passos na 
direção dos irmãos, para levar-lhes a caridade e o amor do 
teu Filho Jesus.

D.   Maria, em tua vida terrena, te deixaste guiar unicamente 
pela vontade e os planos do Deus Eterno. Em tua visita aos 
nossos lares, como Mãe Peregrina, queres ensinar-nos e às 
nossas famílias a descobrir os desejos e a vontade do Pai.

T.  Mãe de Deus, “mulher da escuta, ajuda-nos a ouvir a Palavra 
do teu Filho Jesus, no meio das mil palavras deste mundo; 
faze com que saibamos ouvir a realidade em que vivemos, 
cada pessoa que encontramos, especialmente quem é pobre 
e necessitado, quem se encontra em dificuldades” (Papa 
Francisco).

D.  Rainha da Aliança, aceita para o Capital de Graças do teu 
Santuário nossas dádivas de amor e fidelidade, nosso esfor-
ço para sermos famílias cristãs, colaborando, assim, para a 
renovação da nossa pátria.

T.  Rainha de Schoenstatt, celebrando o Ano Pe. Kentenich, 
recordamos como ele cultivou um terno amor a ti e ao 
teu Santuário. Por isso, inspirados no seu exemplo, nosso 
propósito deste mês será: saudar-te ao menos uma vez ao 
dia, rezando a oração da Ave-Maria.

D.  Num instante de silêncio, aqueles que já selaram sua Aliança 
de Amor poderão renová-la. (Pausa) Depositemos nossas 
intenções e preocupações e toda nossa vida nas mãos de 
nossa Mãe e Rainha, cantando: Ó minha Senhora...



Irmãs de Maria de Schoenstatt

Junho 2018

Minha esposa e eu recebemos a visita da imagem da 
Mãe e Rainha de Schoenstatt no prédio onde moramos, 

na cidade de Pouso Alegre/MG.

Possuo a doença de cirrose hepática grave. No dia 30 de dezembro 
de 2017 tive uma crise de varizes esofágicas, com rompimento de três 

veias de grosso calibre. Fui levado para o hospital e após me examinarem, 
os médicos disseram à minha esposa que eu tinha apenas 2% de possibilidade de sobreviver. 
Havia perdido muito sangue.

Nesse mesmo dia, o que não era costumeiro, a imagem da Mãe Peregrina chegou ao prédio. 
A missionária levou-a para sua casa. Minha esposa ligou para ela pedindo orações e então 
ela disse que havia alguém que gostaria de visitá-la. Levou a Mãe Peregrina até o meu 
apartamento e rezou o terço com minha família. 

Passei cinco dias na UTI e dois no quarto. O médico, ao encontrar-me andando pelos 
corredores do hospital, me perguntou: “Você não é Luiz Fernando? Agradeça a quem 
intercedeu por sua recuperação, pois eu mesmo não acreditava que se salvaria”.

Durante toda a recuperação, senti uma força trazendo-me de volta à vida. Deus tem um 
plano para mim e precisa muito deste pobre servo.

A Mãe e Rainha chegou num momento crucial da 
minha vida e ficou em casa acompanhando minha 
recuperação. No Hospital Escola de Itajubá, farei 
um tratamento do coração, para depois entrar na 
fila do transplante.

Dou meu testemunho como agradecimento à Mãe 
e Rainha. Quem tem uma Mãe no céu está seguro 
na terra, em suas mãos!

Luiz Fernando Pereira, Pouso Alegre/MG
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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, é com grande alegria que nos reunimos para 
celebrar a Aliança de Amor.

T. Mãe e Rainha, experimentamos sempre de novo que tua 
visita em nossos lares é um caminho de bênçãos e de 
renovação da nossa fé em Cristo, teu Filho, aquele que trazes 
em teus braços e cujo sagrado coração arde de amor por 
nós.

D.  A Igreja canta a Misericórdia de Deus, voltando-se para o 
Coração de Cristo. Convida-nos a aproximar-nos, cheios de 
confiança, dessa fonte de vida e de amor. 

T.  O coração misericordioso de Jesus pulsa por nós e quer 
tornar o santuário do nosso coração semelhante ao seu, 
por isso suplicamos: “Jesus, manso e humilde de coração, 
fazei o nosso coração semelhante ao vosso”.

D.  Rainha da Aliança, a partir de teus Santuários, derrama sobre 
todos os que renovam hoje sua Aliança de Amor, as graças do 
abrigo, da transformação e da fecundidade apostólica. Como 
leigos engajados e comprometidos, ajudemos a promover no 
mundo e em nossa pátria a cultura da Aliança. 

T.  Espiritualmente unidos a todos os filhos de Schoenstatt no 
mundo inteiro, enchemos a talha do Santuário com nossos 
dons para o Capital de Graças: nossas alegrias e conquistas, 
nossas boas obras, nossos sofrimentos e preocupações. 
Entregamos-te o esforço em viver nossa aliança batismal e 
o empenho na autoeducação.

D.  Num instante de silêncio, aqueles que já selaram sua Aliança 
de Amor poderão renová-la. (Pausa) Depositemos nossas 
intenções, preocupações e toda a nossa vida nas mãos da 
Mãe e Rainha de Schoenstatt, cantando: Ó minha Senhora...



Irmãs de Maria de Schoenstatt

Julho 2018

Eu ainda não recebia a visita da Mãe Peregrina, 
até que um dia, um casal de amigos me convidou para 
recebê-la em minha casa. Após algum tempo como família visitada 
foi convidada novamente para ser missionária. Eu sentia um pouco 
de medo diante de tamanha responsabilidade pela imagem e pela 

evangelização das famílias.

Foi neste período que aconteceu o fato que quero relatar: numa 
tarde eu estava em casa, fazendo o jantar enquanto aguardava a chegada da imagem da Mãe 
Peregrina. De repente, tocou a campainha da porta. Eu não me preocupei porque um dos 
meus filhos estava na sala e achei que ele fosse atender.

Na mesma hora, meu outro filho Marcel estava chegando do serviço de moto, ele 
não tinha percebido que estava sendo seguido por 2 pessoas em outra moto. No momento 
em que chegou no portão, encontrou com uma senhora que trazia a Mãe Peregrina. Os 
homens, colocando o revólver na cabeça de meu filho, anunciaram o assalto e exigiram que 
ele entregasse a moto.

A senhora no portão, abraçou a imagem Peregrina e rezou, pedindo proteção para ela 
e para meu filho. E o milagre aconteceu! Os bandidos desistiram e foram embora sem fazer 
mal e sem levar a moto. 

Logo cheguei no portão e percebi o que 
estava acontecendo: eu havia recebido uma 
grande graça, por intercessão da Mãe e Rainha. 
Senti que não podia negar o meu sim a ela, e 
naquele momento decidi aceitar o convite para ser 
missionária. Mais tarde, ainda fui convidada para 
ser coordenadora e não pude recusar o convite.

Obrigada, Mãe e Rainha por todas as graças 
que presenteias à minha família!

Aparecida de Fátima Rodrigues
Santa Bárbara d’Oeste - SP
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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. Jubilemos no Senhor, compareçamos perante sua face com 
hinos de louvor. Enviou redenção ao seu povo e selou com 
ele a Aliança eternamente. Sublime e santo é seu nome. 

T.  Como Deus bem próximo, como nosso Pai, o Senhor se 
inclina e se ocupa conosco. Nada realizamos em nossa vida 
que não seja operado por seu amor infinito e misericordioso.

D. “Cada cristão, quanto mais se santifica, tanto mais fecundo 
se torna para o mundo: não tenhas medo de apontar para 
mais alto, de te deixares amar e libertar por Deus. Não tenhas 
medo de te deixares guiar pelo Espírito Santo. A santidade 
não te torna menos humano, porque é o encontro da tua 
fragilidade com a força da graça” (Francisco, Exortação Apostólica 
Gaudete et Exsultate).

T. Querida Mãe e Rainha de Schoenstatt! Tua visita em nossas 
famílias é um convite a trilhar o caminho da santidade. 
Neste Ano Nacional do Laicato, contigo suplicamos ao Pai: 
“Que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do 
mundo: na família, no trabalho, na política e na economia, 
nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios 
de comunicação” (Oração do Leigo no Ano Nacional do Laicato).

D. Mãe e Rainha da Aliança, trazemos novamente ao teu Capital 
de Graças todos os trabalhos que fizemos neste mês que 
passou, as alegrias e os sucessos, mas também nossas dores 
e angústias, nossos sofrimentos e fracassos. 

T. Como propósito deste mês queremos rezar diariamente a 
Oração do Pai Nosso, para que, a teu exemplo, nos tornemos 
sempre mais dóceis à vontade do Pai em nossa vida. 

D.  Renovamos nossa Aliança de Amor, cantando: Ó minha 
Senhora...



Irmãs de Maria de Schoenstatt

Agosto 2018

Venho agradecer e testemunhar a presença 
da Mãe e Rainha na minha vida. Recebo a Mãe 

Peregrina e todos os anos vou em Romaria ao Santuário com 
minha comunidade. Recebi muitas graças por intercessão da Mãe 

e Rainha, mas hoje quero relatar uma graça especial.

Minha filha Ana Carolina se casou no dia 20 de janeiro de 2018. 
Três anos antes ela marcou o casamento e começou os preparativos: a cerimônia religiosa, 
civil e uma recepção. Tudo como havia sonhado.

Dei a ela o conselho de que o primeiro convite fosse entregue para Nossa Senhora e assim 
aconteceu. Levei o convite ao Santuário em Atibaia e pedi que, assim como nas Bodas de Caná, 
Maria se fizesse presente neste casamento.

Minha filha estava radiante e feliz com todos os preparativos, apesar de alguns detalhes 
não saírem como era esperado. Porém, na semana do casamento, mais precisamente no dia 
16 de janeiro, Ana Carolina adoeceu por causa de uma infecção. 

Na segunda visita ao médico, ele disse que era algo quase impossível ela conseguir se 
recuperar a tempo de cumprir todos os compromissos da semana. No entanto, após seguir 
rigorosamente as orientações do médico, ela começou a melhorar.

Durante todo o tempo lutei para permanecer em 
paz e confiante, pois tinha certeza de que a Mãe e 
Rainha estaria cuidando de tudo.

O casamento aconteceu com tranquilidade e a 
atmosfera de paz e serenidade contagiou a todos.

Pudemos experimentar as bênçãos e a companhia 
de Maria nesses momentos difíceis de insegurança. 
A Mãe de Deus esteve e estará sempre presente em 
nossa família para nos animar e fortalecer na fé e 
na confiança!  

Obrigada, Mãe e Rainha!

Lourdes Aparecida da Silva Souza – Taubaté/SP



Secretariado Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt 
 C.N.P.J (MF) 11.323.921/0001-01 - Editora resp.: Ir. M. Gislaine Aparecida Lourenço - 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

Necessita de uma 
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Pe. José Kentenich!
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Pe. Kentenich 
Tel.: (11)4414.4210

Deus, nosso Pai! 
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Schoenstatt, 
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nosso
Senhor. 
Amém.

padrekentenich@irmasdemaria.org.br

D.  Senhor, celebrando este dia da Aliança de Amor, no mês 
vocacional, aqui estamos para rezar e agradecer por nossas 
famílias, suplicando a tua graça para que possam irradiar, cada 
dia mais, a alegria e a beleza de ser família.

T. A vivência em família é um fator importante e decisivo para 
a descoberta da fé e escolha do caminho a seguir. Somos 
gratos porque, em nossa família, a fé é vivida e cultivada!  

D.  “A nossa vida e a nossa presença no mundo são fruto de 
uma vocação divina” (Papa Francisco). Como sal da terra e 
luz do mundo, ajudamos a proteger, estimar e amar o dom 
da vocação de cada ser humano e, unidos numa só fé, nos 
empenhamos na construção de uma nova terra mariana em 
nossa pátria.

T. “Ó Trindade Santa, Amor pleno e eterno, que estabeleceste a 
Igreja como tua ‘imagem terrena’: nós te agradecemos pelos 
dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os 
membros do teu povo realizam, como ‘Igreja em saída’, para 
o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação 
social, no caminho ao teu Reino” (Trecho da Oração para o Ano 
do Laicato).

D. Mãe e Rainha da Família, acolhe em teu coração todas as 
famílias, para que vivendo a sua aliança matrimonial, tornem-
se berço de vocações sacerdotais, religiosas e leigas.

T.  Rainha da Aliança, recebe nossas alegrias, orações, boas 
obras, renúncias e nossos sacrifícios como contribuições 
ao Capital de Graças. Como propósito deste mês, queremos 
rezar pelas vocações.

D.  Renovemos nossa Aliança de Amor, cantando: Ó minha 
Senhora...



Irmãs de Maria de Schoenstatt

Setembro 2018

Meu nome é Ana Claudia da Silva Gouveia, 
tenho 41 anos, sou casada com Roberto e tenho uma filha, 
Isabela. Moramos na cidade de São Paulo e fazemos parte da Família 
de Schoenstatt do Santuário Sião do Jaraguá. 

Em maio de 2016, selamos a Aliança de Amor e em novembro do mesmo 
ano, iniciamos a conquista de nosso Santuário-lar “Fonte de Graças, Paz, Amor 

e União”. Ainda em 2016, minha família e eu fomos convidados para uma viagem 
internacional com destino ao Santuário de Fátima, em Portugal e o Santuário Original da Mãe e Rainha, 
na Alemanha. 

Aceitamos o convite e fechamos a viagem, programada para o dia 5 de julho de 2017, com um 
grupo de 26 pessoas, todos da Família de Schoenstatt. Iniciamos, com muita expectativa, todos os 
preparativos materiais e espirituais.

Até que no dia 24 de abril de 2017, em uma consulta médica, o neurologista me disse que tinha de 
ser “mensageiro”, dando-me o diagnóstico de um aneurisma cerebral. 

O caminho até chegar em casa ficou longo, como eu iria dar essa notícia para eles? Por outro lado, 
era lá, na minha casa que eu encontraria fortaleza, junto de minha família e no meu Santuário-lar. 
Começou assim minha angústia na luta pela vida. Em alguns momentos fiquei fraca na fé, mas não era 
isso que eu havia aprendido na minha Aliança de Amor. 

No dia 17 de junho, dei entrada no centro cirúrgico. Eu estava muito 
confiante e tranquila, sentia a presença da Mãe e Rainha em todo o 
momento. Fiquei 5 dias hospitalizada e quando, no dia 28 de junho, fui 
ao consultório para retirada dos pontos, o médico me comunicou que 
a cirurgia foi um sucesso e eu estava de alta.

No dia 5 de julho fui abençoada durante a Missa de envio, com 
a Cruz da Unidade que nos acompanhou em todos os momentos da 
viagem. Participamos da procissão luminosa no Santuário de Fátima, 
no dia 12 de julho e no dia 17, exatamente um mês após a cirurgia, 
chegamos no Santuário Original da Mãe e Rainha Três Vezes Admirável  
de Schoenstatt.

A Mãe de Deus tinha um propósito e um ensinamento para minha 
família e para mim pessoalmente, e vivemos isso na melhor viagem 
espiritual de nossas vidas!

Ana Claudia da Silva Gouveia /SP
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Pe. José Kentenich!
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Pe. Kentenich 
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padrekentenich@irmasdemaria.org.br

D.  Reunidos para celebrar o dia da Aliança de Amor, nos unimos 
à Família de Schoenstatt Internacional que, neste mês, recorda 
os 50 anos de falecimento do Fundador, Pe. José Kentenich, 
em 15 de setembro de 1968.

T. “Deus, nosso Pai, tu nos concedeste na pessoa do Pe. 
Kentenich um pai e profeta abrasado do Espírito Santo, 
testemunha e mensageiro do teu Evangelho para o nosso 
tempo. Dá-nos de seu fogo! Dá-nos de seu espírito de 
Fundador!”(Oração para o Ano Pe. Kentenich).

D.  Possam os ensinamentos do Pe. Kentenich e sua visão profética 
continuar a inspirar, no coração de muitas pessoas, o desejo 
de trabalhar na construção de um novo mundo, mariano e 
cristão, transformado pela força da Aliança de Amor.

T.  “Pai do céu, nós te pedimos: inclui o Padre Kentenich nas 
fileiras dos santos reconhecidos pela Igreja. Abre as portas 
para ele e sua missão em todos os lugares, para que ele possa 
conduzir muitas pessoas no caminho à plenitude da vida, o 
caminho para ti” (Idem).

D.  Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt! Unidos a ti, louvamos a Santíssima Trindade 
pela dádiva do teu Santuário e por tua mensagem da Aliança 
de Amor, que enriquecem a vida da Igreja e de milhares de 
famílias ao redor do mundo inteiro.

T.  Rainha da Aliança, nós te pedimos que a missão mariana que 
ardeu no coração do Pe. Kentenich, arda também em nós e 
em nossas famílias. Assim, seu carisma esteja sempre vivo 
na Igreja e na sociedade. Como propósito deste mês e como 
um presente ao Pe. Kentenich, queremos rezar muitas vezes 
a oração por sua canonização.

D.  Renovemos nossa Aliança de Amor, cantando: Ó minha 
Senhora...



Irmãs de Maria de Schoenstatt

Outubro 2018

“Minha mãe já tinha minhas duas irmãs, e Deus a 
abençoou com a graça de mais um filho. Sua gravidez corria  

bem, quando na 35ª semana, no dia 07/10/2001 a bolsa estourou, sendo 
necessária uma cesariana de urgência.

Passadas algumas horas que eu já tinha nascido, ela foi me ver e 
observou um corre-corre que a deixou assustada. Os médicos lhe disseram que, naquele 

momento, eu sofria uma parada cardiorrespiratória e por isso fui transferido para a UTI Neonatal.

Ela perdeu o chão, mas imediatamente se lembrou do amor de Maria. No hospital havia uma 
capela da Mãe Peregrina, então minha mãe foi até ela e fez o pedido: “Minha querida Mãe, como 
tu carregas teu Filho amado nos braços, deixe que eu como mãe carregue o meu filho e, se possível, 
ele dedicará sua vida a louvar e agradecer a ti, minha Mãe, e a Jesus. Como homenagem, eu lhe 
darei o nome do teu divino Filho”.

Assim foram ao todo 25 dias na UTI do hospital. Entre muitas lutas, fui melhorando, vencendo 
um dia por vez. Quando minha mãe se preparava para deixar o hospital, uma senhora com a imagem 
da Mãe e Rainha nos braços entrou no quarto e disse: “A Mãezinha mandou dizer a você que irá 
embora agora com seu filhinho nos braços, com saúde, como ela leva o dela, você levará o seu”. A 
emoção foi muito grande com este sinal do amor de Deus e de Maria.

Muitos outros milagres aconteceram em minha vida por 
intercessão da querida Mãe e Rainha que sempre esteve presente 
me protegendo. O amor de Jesus e Maria por mim é tão grande. 
Eu cresci ouvindo minha mãe contar este testemunho do milagre 
da minha vida. Eu precisava agradecer à Mãe e Rainha por sempre 
estar presente em minha família. Dedicarei a minha vida a louvar e 
agradecer a ela por tudo o que vez e faz por mim. Obrigada, minha 
Mãe!

Minha mãe sempre desejou um dia testemunhar essa graça, 
recebida por intercessão da Mãe e Rainha.

Weyder Jesus Cabral da Fonseca
Limeira / SP
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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.  Com gratidão, peregrinamos (espiritualmente) ao Santuário 
para juntos celebrarmos os 104 anos da Aliança de Amor, 
selada em Schoenstatt no dia 18 de outubro de 1914.

T.  Mãe Peregrina, nós te agradecemos, porque tua visita, a 
partir do Santuário, une cada membro de nossa família num 
verdadeiro vínculo de amor. Trazes harmonia e unidade ao 
nosso lar.

D.  Querida Mãe Três Vezes Admirável, neste dia festivo, com 
toda a Igreja, dirigimos nossas preces ao teu divino Filho nas 
intenções do Papa Francisco e dos Bispos que se encontram 
reunidos em Roma para o Sínodo dos Jovens: 

T.  “Senhor Jesus, a tua Igreja a caminho do Sínodo dirige o olhar 
a todos os jovens do mundo. Pedimos-te que, com coragem, 
assumam a própria vida, olhem para as realidades mais 
bonitas e mais profundas e conservem sempre um coração 
livre. Acompanhados por guias sábios e generosos, ajuda-os 
a responder à chamada que tu diriges a cada um deles, para 
realizar o próprio projeto de vida e alcançar a felicidade. 
Mantém aberto o seu coração aos grandes sonhos, tornando-
os atentos ao bem dos irmãos. Como o Discípulo amado, 
também eles permaneçam ao pé da Cruz para acolher a tua 
Mãe, recebendo-a como um dom de ti. Sejam testemunhas 
da tua ressurreição e saibam reconhecer-te vivo ao lado 
deles, anunciando com alegria que tu és o Senhor. Amém” 
(Oração do Papa pelos jovens).

D.  Mãe e Rainha da Aliança de Amor, trazemos-te hoje nossas 
contribuições ao Capital de Graças: oração, empenho e 
sacrifícios como sinal concreto de nosso amor e dedicação a ti.

T.  Mãe e Rainha das famílias, acolhe o nosso esforço para viver 
a Aliança batismal, na consciência do chamado a sermos sal 
e luz no meio do mundo, testemunhando nossa vida de fé, 
na família e na sociedade, uma fé transformada em obras 
de amor ao próximo.

D.  Celebrando o Dia da Aliança de Amor, consagramo-nos 
novamente a ti, cantando: Ó minha Senhora...



Irmãs de Maria de Schoenstatt

Novembro 2018

Meu filho estava com uma pendência jurídica, com todos os seus 
bens bloqueados pela justiça há pelo menos 5 anos. 

Cada vez que tentava resolver o problema, ficava ainda mais 
complicado. O processo passou na mão de vários juízes, sem nunca 
chegar a uma resolução.

Uma nova audiência foi marcada para o dia 14 de agosto de 
2018. Neste dia, peguei um jornalzinho que ganhei na igreja. Era 
o folheto da renovação da Aliança de Amor que falava sobre o 
Pe. José Kentenich e trazia uma oração para pedir graças por sua 
intercessão. Rezei, suplicando que ele colocasse no colo de Maria 
o enorme problema que afligia meu filho e toda a nossa família.

Pedi com fé, porque ele, na sua santidade1, seria como um 
“advogado” para mim junto à Mãe de Deus e seu divino Filho. 

Fiquei aguardando o resultado que, depois de muitos anos, 
enfim foi resolvido. Os bens foram desbloqueados e chegou-se 
finalmente a um acordo.

A partir de agora, haverá tempo para que tudo entre nos eixos 
e, após o caso ser resolvido com segurança e tranquilidade, meu 
filho e sua família terão a vida normalizada.

Agradeço a Deus e à Mãe e Rainha por esta grande graça que 
nos concederam por intermédio do Pe. José Kentenich.

Obrigada, meu Deus!
Obrigada, Mãe e Rainha!
Obrigada, Pe. José Kentenich!

R.N.R
Brazópolis/MG

1  Trata-se de opinião particular, com este termo não se deseja antecipar a 
decisão final da Santa Igreja sobre o mencionado Servo de Deus.

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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D.  A realeza de Cristo é revelação e atuação da realeza de Deus Pai, o qual governa todas 
as coisas com amor e justiça.

T.  O Pai confiou ao Filho a missão de dar aos homens a vida eterna, por seu sacrifício 
supremo na cruz.

D.  “Jesus, com sua vitória, abriu-nos seu Reino, mas depende de cada um de nós entrar 
nele, já nesta vida - o Reino começa agora - tornando-nos concretamente próximos do 
irmão que pede pão, roupa, acolhimento, solidariedade, catequese. E se amarmos aquele 
irmão ou irmã, seremos levados a compartilhar com ele ou com ela o que temos de mais 
precioso, ou seja, o próprio Jesus e o seu Evangelho!” (Papa Francisco, 23.11.2014).

T.  Querida Mãe de Deus, és nossa Rainha e poderosa intercessora junto ao trono de teu 
Filho, Rei e Senhor do Universo.

D.  Reina, Mãe e Rainha, sobre a Igreja de Cristo! Ao concluirmos, neste mês, o Ano Nacional 
do Laicato, agradecemos por todas as iniciativas e projetos que tornaram mais visível a 
importante missão do leigo e sua atuação na sociedade.

T.  Reina, Mãe e Rainha, em nossas famílias. Intercede junto ao teu Filho, o Rei do Universo, 
por nós e nossas intenções.

D.  Rainha da Aliança, unidos a todos os filhos de 
Schoenstatt, entregamos ao Capital de Graças nossa 
luta diária pela conquista da santidade, nossas alegrias 
e nossos sofrimentos, as orações e boas obras.

T.  Tudo te ofertamos como prova de amor a ti e ao teu 
Filho. Entregamos também o propósito de, em nosso 
lar, sermos mais pacientes, para servir a Cristo nos 
membros de nossa família.

D.  Renovemos a Aliança de Amor, unidos aos membros de 
nossa comunidade e a todos os que, no vasto mundo, 
celebram o dom da Aliança. Cantemos: Ó minha 
Senhora...



Irmãs de Maria de Schoenstatt

Dezembro 2018

Eu estava com alguns problemas pessoais, de relacionamento, 
conflitos interiores e exteriores, e a vida virada de cabeça para baixo, 
tudo fora do lugar. Estava rodeada de pessoas e, ao mesmo tempo, me 
sentia sozinha e perdida em tanta confusão mental! 

No dia da Renovação da Aliança de Amor, em 18 de setembro de 2018, na Paróquia 
São Bento, em Sorocaba/SP, pedi firmemente a intercessão do Padre José Kentenich, conforme 
orientava o Folheto da Aliança de Amor. Pedi que ele intercedesse junto à nossa Mãezinha 
Admirável! A partir daí as coisas foram se desenrolando, minha mente melhorando e passei a ver 
as coisas de outra forma. Passei a agradecer pelo que eu tinha e tomei coragem para ir atrás de 
melhorias e conquistas. Uma questão familiar foi resolvida já no sábado posterior à celebração 
da Aliança de Amor, sem que eu esperasse, então agradeço pela graça alcançada, por intercessão 
do Padre José Kentenich!

Já há algum tempo conheço a Mãe e Rainha. Eu morava em São Paulo, meu filho nasceu 
prematuro e por isso deixei o trabalho para poder cuidar dele, mudei para Sorocaba e refiz minha 
vida aqui com meu esposo. Passei a receber a Mãe Peregrina e tempos depois me tornei missionária. 
Deus e nossa Mãezinha do Céu nunca nos abandonaram, sempre estiveram presentes em nossa 
vida e na vida de nossos familiares e dos irmãos em Cristo. Nosso Pároco João Alfredo nos apoia 
e caminha junto para que nossa Mãe e Rainha seja lembrada todo os meses pela renovação da 
Aliança de Amor.

Eu continuei a pedir ao Padre José Kentenich 
que me desse uma oportunidade de ter uma renda 
fixa e assim eu poderia dar melhor qualidade de 
vida ao meu filho e ao meu esposo. Nessa semana 
fui convidada a trabalhar com um amigo no estilo 
“home office” (ou seja, em casa!). Assim terei mais 
flexibilidade no horário e oportunidade para ser 
mãe a tempo integral! Meu filho vai completar 6 
anos e desde o dia em que ele foi gerado em meu 
ventre é consagrado a Maria.

Ana Paula A. O. da Paixão

Sorocaba/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.  “Manifestou-se a graça de Deus, portadora de salvação 
para todos os homens” (Tt 2, 11). Estas palavras do apóstolo 
Paulo revelam o mistério do Santo Natal: manifestou-se a 
graça de Deus, o seu presente gratuito; no Menino que nos é 
dado, concretiza-se o amor de Deus por nós (cf. Papa Francisco, 
24.12.2016).

T.  Por seu SIM humilde e corajoso, Maria tornou possível a 
encarnação do Verbo e nos ensina a acolher Jesus que passa 
em nossa vida e pede uma resposta pronta e generosa. Como 
Maria, queremos responder com um “sim” pessoal e sincero, 
colocando-nos plenamente à disposição de Deus e de sua 
misericórdia.

D.  Maria Santíssima nos ajuda a preparar os caminhos para Cristo, 
como proclama São João Batista no Evangelho: “preparai os 
caminhos do Senhor” (Cf. Lc 3,4), pois o Senhor está próximo 
de nós! Ele vem fazer sua morada em nosso meio!

T. Mãe de Deus, implora conosco por este mundo distante de 
Deus. Que neste Natal ele reencontre Jesus, a luz do mundo. 
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.  Mãe e Rainha da Aliança de Amor, trazemos-te hoje nossas 
contribuições ao Capital de Graças: orações, empenho e 
sacrifícios como sinal concreto de nosso amor e dedicação a 
ti.

T.  Nesta preparação ao Santo Natal, como propósito deste mês, 
queremos cultivar, em família, a atitude de oração e silêncio, 
assim como contemplamos Maria no tempo do Advento, 
para que o nascimento do Salvador se torne realidade em 
nossa família.

D.  Celebrando o Dia da Aliança de Amor nos consagramos 
novamente a ti, cantando: Ó minha Senhora...




