Janeiro 2017

Testemunho: Recebo a Mãe e Rainha no dia 29 de cada
mês. Desde que a recebi pela primeira vez, senti muita paz em
meu coração, a certeza de ter uma Mãe no céu intercedendo por
mim e por minha família.
Hoje sei que não estou só, e meu coração se encheu de alegria ao receber uma graça por
sua intercessão: no dia 29 de outubro, durante a visita da Mãe e Rainha em minha casa,
rezei o santo Terço com meu esposo e minhas filhas, e então pedi que ela iluminasse o
caminho de um rapaz. Há 15 dias eu já estava preocupada com ele, que morava sozinho,
pagando aluguel e possuía somente uma cama e o guarda-roupa. Eu levava comida para
ele e percebi o quanto estava nervoso e envergonhado com essa situação.
Comecei a perguntar para meus conhecidos se sabiam de alguém que tinha móveis para
doar.
Já no dia 30 de outubro pela manhã, uma amiga me ligou falando que conhecia uma moça
que iria se casar e como havia comprado móveis novos, gostaria de doar os que já possuía.
Na oração do terço eu havia pedido somente o essencial: o fogão e a geladeira, mas a Mãe
e Rainha nos surpreendeu! A moça doou o fogão, a geladeira, mesinha de canto, tanquinho
e um armário para cozinha.
Corremos para contratar um rapaz para fazer a mudança e quando perguntei quanto iria
cobrar, ele me olhou nos olhos e respondeu: “Fique em paz, não é nada!”
No dia 31 de outubro conseguimos ainda comprar um botijão de gás de uma pessoa que
nos vendeu por um preço mais barato.
A Mãe passou na frente, de uma forma tão misericordiosa, acolhedora, que fez crescer
em nós o amor e a gratidão. Nos dias de hoje, em que as coisas estão difíceis para todos,
ficamos muito surpresos por encontrar pessoas que doam e que ajudam. Isso é a prova
de que a Mãe está sempre intercedendo por nós junto a seu Filho, que se faz presente no
meio de nós. Obrigada Mãe, por interceder por todos nós!
Maria do Carmo de Souza Fernandes - Itapetininga/SP

Irmãs de Maria de Schoenstatt

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

com alegria vivemos um Ano Mariano no Brasil. Nesta celebração da
Aliança de Amor, elevemos nosso louvor e agradecimento a Deus que nos
presenteou a ti, como nossa querida Mãe e Rainha.

T. Gratidão ó Mãe, pelo Jubileu dos 300 anos do encontro de tua imagem,

que carinhosamente chamamos de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida. É o povo brasileiro que te louva e te agradece por todas
as graças que derramas sobre nossa Pátria!

D. Tu és para nós, ó Mãe e Rainha, a imagem viva da Igreja missionária.

Ensina-nos a viver como autênticos cristãos, fortalecidos pela graça dos
Sacramentos.

T. Sob a proteção do teu manto sagrado, dá-nos a graça do abrigo e

sustenta nossa família na luta diária. Teu olhar materno é para nós
refúgio seguro.

D. Ó Mãe querida, rezar diante de tua Imagem de Graças, é uma experiência

única, que faz com que nossa família renove sua fé, retome os seus
propósitos e tenha forças de recomeçar. Tua missão é reacender em nosso
coração a chama do amor à Jesus.

T. Como Mãe Peregrina, és bem-vinda em nossa casa! Tua presença nos
conforta e nos prepara para os desafios do dia a dia. Tuas palavras nas
bodas de Caná estão vivas em nosso coração, como uma indicação
segura: “Fazei tudo o que Ele vos disser!” (Jo 2,5)

D. Rainha da Aliança, assumimos com novo ardor o compromisso em oferecerte inúmeras contribuições ao Capital de Graças. Nosso propósito deste mês
será:

T. Preparar para ti um lugarzinho especial em casa, onde nossa família
possa encontrar-se contigo e com Jesus.

Oração
Ó minha Senhora,
ó minha Mãe, eu
me ofereço todo
a vós e, em prova
de minha devoção
para convosco, vos
consagro, neste
dia, meus olhos,
meus ouvidos,
minha boca,
meu coração e,
inteiramente todo
o meu ser.
E porque assim
sou vosso, ó
incomparável
Mãe, guardai-me,
defendei-me,
como coisa e
propriedade vossa.
Amém.

D. Muitas pessoas em nossa paróquia já selaram a Aliança de Amor. Num
instante de silêncio, aqueles que a selaram poderão renová-la agora.
(Pausa)

T. Ó minha Senhora...
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Fevereiro 2017

Testemunho: Meu nome é Vilma Costa dos Santos, tenho 67 anos, sou mãe de 4
filhas maravilhosas, avó de 16 netos e bisavó de 16 bisnetos e viúva a 6 anos.
Recebo a visita da Mãe e Rainha em minha casa e mais 4 pessoas de minha família também
recebem a visita milagrosa da Mãe e Rainha Três Vezes Admirável. Tenho muita fé e gratidão
pela Mãezinha, já recebemos muitas graças por intermédio de nossa Mãe Rainha. O
motivo do meu testemunho é que eu e minha família fomos contemplados por um milagre
maravilhoso, a vida de meu neto Gustavo. Minha filha Cristiane com seus 42 anos e com
seus filhos já muito bem criados e avó de três netos nos deu a noticia de que estaria grávida
novamente noticia da qual alegrou toda família porem no 6° mês de gestação Cristiane teve
um A.V.C pois é hipertensa, ficou internada e foram feitos vários exames para ver como
estava a saúde dela e também do bebê que ela esperava e um desses
exames que ela fez acusou o que meu neto Gustavo que estava sendo
tão esperado tinha câncer no ombro direito e que teria que ser feito
uma cesariana de alto risco para retirada do bebê. Neste momento
entreguei a vida de meu neto a Mãe e Rainha. Não foi fácil presenciar
todo o sofrimento que minha filha e meu neto passaram, mas eu disse
a ela: “Confie na Mãezinha, Ela vai passar na frente e tudo dará certo”.
No dia 19 de junho de 2013 Gustavo já com 3 meses foi internado no
hospital do câncer A.C. Camargo e após passar por cirurgias graças ao
Bom Deus e a intersecção da Mãe Rainha ele está curado.
Todos os anos eu, minha filha, meu genro e meu neto vamos até
o Santuário para agradecer o milagre da vida. Hoje Gustavo tem
4 anos com muita saúde e muito amado por toda família.
Mãezinha, obrigada pela sua intercessão, obrigada por fazer parte
de minha família e obrigada por todas as graças alcançadas por
seu intermédio.
Vilma Costa Dos Santos- Francisco Morato/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. Agradecidos, comemoramos o
evento histórico de Aparecida, louvando a Deus pelo imenso dom da tua presença na
vida do povo brasileiro.
T. Nós te agradecemos, ó Mãe e Rainha! Tu sabes que todo amor que presenteamos
a ti, é expressão de nossa religiosidade e contribui para o fortalecimento de nossa
fé e pertença a Deus!
D. Querida Mãe ajuda-nos a desvendar o mundo admirável de tua maternidade voltada para
cada um de nós e para o mundo inteiro.Tu és o mais belo presente que o próprio Jesus
nos deu.
T. O ano mariano vivifica em nosso coração as palavras de Jesus:“Eis aí a tua Mãe!
(Jo 19,27). E como o discípulo amado queremos leva-la para nossa casa”!
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-lhe um lugar de
honra, acolhendo-a em nosso coração.
T. Vinde, transforma nossa casa em teu Santuário! Presenteia-nos as graças do abrigo
espiritual, da transformação interior e ardor apostólico.
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 materno e protege nossas famílias neste mundo conturbado.
T. Mãe Três Vezes Admirável, confio em teu poder e em tua bondade, confio cegamente
em toda situação, no teu Filho e em tua proteção.
D. Rainha da Aliança, assumimos com novo ardor o compromisso em 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. Muitas pessoas em nossa paróquia já selaram a Aliança de Amor. Num
instante de silêncio, aqueles que a selaram poderão renová-la agora.
(Pausa)
T. Ó minha Senhora...
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Março 2017
Testemunho
Fazemos parte desta história e ela começou há pouco
tempo, em 2012, quando recebi um convite de Dulce Betti para
ser missionária da Mãe Peregrina, a partir daí, comecei a ser voluntária no
Santuário Tabor Fonte de Vida Nova, em Poços de Caldas. Em 2013, pedi ao meu esposo
para me levar a um encontro em Atibaia; ele não participava comigo, mas como a Mãe é
providente, neste encontro ele foi transformado. Em 13 de outubro de 2013, selei minha Aliança
de Amor com a Mãe e Rainha, senti que a partir daquele momento minha vida se transformaria.
Em 2014, recebemos a missão de coordenadores da Infanto-Juvenil e aprendemos a nos deixar
educar pela Mãe de Deus na caminhada, tivemos muito receio, mas trouxemos para nossa vida
a certeza das palavras: “Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos”.
Nesta caminhada recebemos inúmeras graças todos os dias, nossos familiares começaram
a nos acompanhar ao Santuário e serem voluntários, nosso filho passou em uma faculdade
federal. Em 2016, recebemos mais uma missão da nossa amada Mãe e Rainha: coordenadores
de Setor! Ficamos responsáveis por seis cidades, o que é um grande
desafio, mas recordamos sempre da promessa da Mãe: “Cuida das
minhas coisas, que cuidarei das suas”. E nesse mesmo ano recebi mais
graças: meu irmão Marciel e minha cunhada Enaide, que viviam juntos
há 21 anos, receberam o sacramento do matrimônio; meu esposo,
Thomas, selou a Aliança de Amor, agora somos da Mãe por completo.
A coordenação de Setor, que parecia tão complicada, tornou-se,
de repente, leve e abençoada. Temos metas a atingir, desafios, mas
hoje convivemos com outros coordenadores e missionários como uma
família. Estamos sempre em contato. Encontramos muitos amigos
nesta caminhada.
Thomas e eu somos muitos felizes em servir a Deus por meio da
nossa amada Mãe e Rainha de Schoenstatt. E neste ano instituiremos
nosso Santuário-lar; como recebemos muitas graças e sabedoria, a sua
missão será: “Santuário  Tabor Fonte de Graças e Sabedoria”.
Hoje damos este testemunho de como é gratificante servir, pois família que serve unida,
permanece unida, e agradecemos a todos os coordenadores e missionários que estão conosco.
Que nossa Mãe e Rainha abençoe a todos.
Mãe e Rainha, rogai por nós e por nossas famílias!
Thomas e Márcia dos Santos Silva – Poços de Caldas/MG
Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Querida Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt, reunimo-nos hoje para celebrar a
Aliança de Amor, neste tempo abençoado da Quaresma, em que a Igreja nos aponta três
atitudes importantes: olhar para Jesus, cultivar as atitudes de conversão e de cuidado
pela vida.
T. “Deus, nosso Pai e Senhor, nós vos louvamos e bendizemos, por vossa infinita
bondade. Criastes o universo com sabedoria e o entregastes em nossas frágeis
mãos para que dele cuidemos com carinho e amor” (Oração da CF 2017).
D. “Maria, a mãe que cuidou de Jesus, agora cuida com carinho e preocupação materna
deste mundo ferido. Assim como chorou com o coração trespassado a morte de Jesus,
assim também agora se compadece do sofrimento dos pobres crucificados e das criaturas
(...). É Mãe e Rainha de toda a criação” (Nº 241, Carta Encíclica Laudato Si’).
T. Mãe da Vida, ensinai-nos a ter um olhar misericordioso, palavras e gestos que
consolem e levem esperança para todos aqueles que convivem conosco.
D. Mãe Três Vezes Admirável, em vosso Santuário, reunis todas as famílias brasileiras sob
vossa proteção! Confiamos em vossa ajuda materna, para progredirmos como famílias
missionárias de Cristo.
T. Mãe e Rainha, fazei-nos crescer ainda mais no amor a vós e ao vosso Filho Jesus
e na alegria em fazer tudo o que Ele nos disser (cf. Jo 2,5).
D. Querida Rainha da Família, renovar a Aliança de Amor significa assumir com novo ardor
nosso compromisso de oferecer-vos inúmeras contribuições ao Capital de Graças. Nossa
oferta deste mês será nosso empenho em concretizar a iniciativa “24 horas para o

Senhor”.

T. Contigo Mãe e Rainha, queremos, como família em oração, reencontrar o caminho
de volta para o Senhor e redescobrir o sentido da própria vida.
D. O convite para selar a Aliança de Amor já chegou a muitas pessoas de nossa
paróquia. Num instante de silêncio, aqueles que já a selaram poderão
renová-la agora. (Pausa) T. Ó minha Senhora...
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Abril 2017

Um pequeno instrumento
Tudo o que vou fazer, entrego primeiro à Mãe e Rainha.
Não tenho palavras para explicar a alegria que sinto em ser
um pequeno instrumento que leva, a cada dia, mais famílias a se unirem em
oração. Somos uma cidade pequena, uma zona rural ampla, com diversos locais
de difícil acesso, porém nada está sendo obstáculo para a missão.
As famílias estavam um tanto “frias”, um pouco adormecidas na vida de fé e
participação na comunidade, mas a Mãe e Rainha atingiu profundamente os
corações. É maravilhoso ver o quanto estão envolvidos e buscando viver na
graça de Deus. Se eu for expressar a grandeza que está sendo a presença da Mãe
Peregrina em Campestre faltaria tempo e papel para escrever.
Só tenho uma grande certeza: quem está vivenciando esta graça nunca mais será
o mesmo, a começar pela minha família,
e que nunca devemos desanimar na
missão de salvar as famílias e lutar
por elas. Eu não considero “trabalho”
o que faço para a Campanha da Mãe
Peregrina, o pouco que faço é uma
alegria sem fim e é Ela, a Mãe, que
trabalha, me conduz e ilumina. Sinto
um orgulho imenso em fazer parte
desta família!
Fabiana Azevedo Martins, Campestre MG

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, reunimo-nos
para celebrar a Aliança de Amor, com o coração repleto de alegria e esperança – Cristo
Ressuscitou! Aleluia!
T. “A alegria de saber que Jesus está vivo, a esperança que enche o coração, não se pode
conter. [...] Nós cremos em um Ressuscitado que venceu o mal e a morte! Tenhamos a
coragem de ‘sair’ para levar esta alegria e esta luz a todos os lugares da nossa vida!”
(Papa Francisco, 03 de abril de 2013).

D. Rainha do Céu, dá-nos reviver a experiência dos primeiros discípulos: a alegria repleta de
grande surpresa, uma alegria que vem do encontro pessoal com Aquele que é o sentido
da nossa vida e da nossa fé: Jesus Ressuscitado! Que essa alegria “seja impressa nos
nossos corações e transpareça na nossa vida.” (cf. Papa Francisco, 21 de abril de 2014).
T. A Ressurreição de Cristo é a nossa força, a nossa esperança e a nossa alegria! É o
tesouro mais precioso que possuímos! Dele queremos dar testemunho, moldando
nossa vida à luz do Evangelho.
D. Maria, luz da esperança! Introduze-nos na riqueza do teu coração. Acende também em
nós a luz da esperança, do amor e da alegria!
T. Rainha da Aliança, ajuda-nos a levarmos “um ‘raio’ da luz do Ressuscitado nas diversas
situações familiares: naquelas felizes, tornando-as mais belas e preservando-as do
egoísmo; naquelas dolorosas, levando serenidade e esperança” (Papa Francisco, 21 de
04 de 2014).

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, uma alegria, que oferecemos aos outros e a nós
próprios.
T. Querida Mãe e Rainha, acende a luz da esperança e da alegria em todos os que recebem
a tua Imagem de Graças!
D. Muitas pessoas em nossa paróquia já selaram a Aliança de Amor. Num instante
de silêncio, aqueles que já a selaram poderão renová-la agora. (Pausa)
T. Ó minha Senhora...
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Por volta do dia 12 de dezembro de 2016, nossa filha
casada que mora nos Estados Unidos nos telefonou, chorando
e desesperada que sua gravidez teria que ser interrompida. Segundo
o médico, o bebê com mais ou menos 16 semanas de gestação, estava com
sérias complicações. Na impossibilidade de correr para ficar com minha filha, a
única coisa a fazer foi entregá-los e colocá-los nos braços da Mãe e Rainha em
nosso Santuário-lar, dobrar nossos joelhos e pedir socorro a Deus.
No início de janeiro de 2017, nossa filha ligou novamente chorando, mas agora
de alegria, pois estava tudo certo com o resultado do exame. Em seguida, já nos
enviou o ultrassom do bebê, amado por todos. Muito felizes, fomos direto ao
nosso Santuário-lar para agradecer por mais uma grande graça que nossa Mãe e
Rainha nos proporcionou.
As coisas que compramos para o
berço do bebê, como por exemplo, a
imagem do Anjo da Guarda, permanecem
em nosso Santuário-lar, para receberem
as graças de nossa Mãe e Rainha antes
de serem enviadas aos Estados Unidos,
mais próximo de seu nascimento.
Ana Carolina Ribeiro Scanel e Michael Scanel
residem em Mahaw, New Jersey, EUA

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt! Saudamoste, nossa Rainha de Maio, neste dia em que nos reunimos para renovar nossa Aliança
de Amor contigo!
T. Ó Maria, templo de Deus! Teu ser nos recorda o nosso lar original: o coração do eterno
Pai. Permite-nos permanecer sempre contigo e dá-nos experimentar o teu amor.
D. Mãe terna e solícita, apresentamos a ti nossos conflitos, medos, projetos e nossas
vitórias. Tu és nossa Mãe e companheira de cada dia; contigo sentimo-nos tranquilos,
pois “temos uma Mãe que está conosco, que nos protege, acompanha e ajuda também
nos tempos difíceis” (Papa Francisco, 19/10/2015).
T. Mãe e Rainha, em teu colo materno nos sentimos abrigados e consolados. Tua
presença em nossa vida é real, tu nos guias a cada momento e por isso te pedimos:
Mãe e Educadora, transforma-nos em pequenos vestígios teus, em sinais de vitória,
em filhos que irradiam teu amor em nossas famílias!
D. Neste mês dedicado a ti, queremos intensificar a nossa vida de oração em família, pois
sabemos que, cultivada regularmente, a oração em família proporciona momentos
preciosos de partilha, diálogo, troca de experiências e intenções... É a expressão
concreta do amor de Deus. “Uma família que reza unida, permanece unida”.
T. Mãe de Deus, ajuda-nos a encontrarmos “alguns minutos, em cada dia, para
estarmos unidos na presença do Senhor vivo, dizer-lhe as coisas que nos preocupam,
[...] pedir-lhe ajuda para amar, dar-lhe graças pela vida e pelas coisas boas” (Papa
Francisco. Exortação Apostólica Amoris Laetitia. n.318).

D. Rainha da Aliança, renovamos hoje nossa Aliança de Amor e assumimos com novo
ardor o compromisso de oferecer-te inúmeras contribuições ao Capital de Graças.
Nosso propósito deste mês será a oração do terço em família.
T. Mãe e Rainha, ensina-nos a rezar em família!
D. Muitas pessoas em nossa paróquia já selaram a Aliança de Amor. Num
instante de silêncio, aqueles que já a selaram poderão renová-la agora.
(Pausa)
T. Ó minha Senhora...
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Em 2010, fui diagnosticada com endometriose - doença que pode causar
infertilidade; sendo necessário, meses depois, realizei novos exames, pois sentia
muita dor. Em agosto de 2013 fiz novamente a cirurgia de endometriose. Com esta
cirurgia as chances de engravidar ficaram ainda menores.
Fiquei desesperada, meu sonho de ser mãe ficava cada vez mais distante. Comecei a
rezar, pedindo à Mãe Peregrina de Schoenstatt que passasse à frente em qualquer dificuldade. Meses depois realizei outros exames, pois a dor não cessava; o médico afirmou que
eu precisaria operar mais uma vez, mas não tive coragem para isso. Comecei a me desesperar com tantos exames e cirurgias...
Em 2014, novamente recebi a notícia do médico que eu teria de realizar uma cirurgia,
pois estava com uma séria infecção. Saí de lá, sem chão, não entendia porque tudo aquilo
estava acontecendo comigo e resolvi não marcar a cirurgia, pois me sentia muito angustiada.
Um ano depois, com a cabeça mais tranquila, voltei e fiz a cirurgia. As chances de
engravidar eram mínimas, mas não perdi a fé. Continuei rezando e pedindo para a Mãe e
Rainha que realizasse meu sonho de ser mãe. Durante estes anos, recebi vários sinais de
que eu receberia esta graça.
No dia 13 de junho, peguei o resultado do exame e deu positivo. Meu marido e eu ficamos muito felizes e agradecidos a Deus, por este milagre. Porém, três semanas depois, sofri uma hemorragia e pensei que estava tendo aborto
espontâneo. Neste dia, a imagem da Mãe Peregrina
estava em minha casa; eu comecei a rezar e pedir a
ela que não fosse nada. A Mãe não me deixou desamparada, estava tudo bem com minha gravidez,
foi só o começo de um descolamento de placenta.
Em 10 de fevereiro de 2016, nasceram os gêmeos Luiz Gustavo e João Lucas. Hoje eu só tenho
que agradecer à Mãe e Rainha, por sua intercessão
e pelas maravilhas que o Senhor operou em nossa
vida!

Suély Cristina S. Magalhães, Igarapé/MG
Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, como é bom
estarmos aqui e retornar espiritualmente ao teu Santuário, para celebrarmos o dia da
Aliança de Amor!
T. Diante de tua Imagem de graças, “queremos [...] selar de novo nossa Aliança de Amor;
faze-nos instrumentos, em tudo semelhantes a ti, constrói por nós, em toda a parte,
o teu Reino de Schoenstatt” (Pe. Kentenich, 1944).
D. O Santuário é o berço do Movimento Apostólico de Schoenstatt, onde também João
Luiz Pozzobon descobriu o tesouro escondido e a fonte da alegria em sua vida. Como
ele nos comprometemos, neste Ano Nacional Mariano, a conduzir muitas famílias a
esta fonte de vida nova.
T. “Mãe e Rainha Três Vezes Admirável, sempre quero estar vinculado ao teu Santuário.
Tenho fé, sinto uma disposição que nunca tive. [...] Só me sinto grande, quando estou
ajoelhado em teu Santuário” (Sr. João Luiz Pozzobon).
D. Mãe, deste lugar predileto, lar onde experimentamos teu amor e carinho de Mãe,
ajuda-nos a desprender-nos de nossos planos e interesses para deixar Cristo atuar em
nós.
T. “Temos necessidade de teu olhar imaculado, para reencontrar a capacidade de olhar
para as pessoas e as coisas, com respeito e reconhecimento, sem interesses egoístas
ou hipocrisia. Temos necessidade de teu coração imaculado, para amar de maneira
gratuita, sem segundas intenções, mas buscando o bem do outro, com simplicidade
e sinceridade, renunciando a máscaras e truques” (Papa Francisco, 08/12/16).
D. Rainha da Família, recebe nossas ofertas, como contribuições ao teu Capital de Graças.
Até o próximo dia da Aliança de Amor, nosso empenho se expressa na súplica do Papa
Francisco:
T. “Temos necessidade de teus pés imaculados, para ir ao encontro daqueles que não
podem dar o primeiro passo, a fim de caminharmos nos caminhos de quem está
perdido, para ir e encontrar as pessoas solitárias” (08/12/16).
D. Muitas pessoas, em nossa paróquia, já selaram a Aliança de Amor. Num instante
de silêncio, aqueles que já a selaram, poderão renová-la agora. (Pausa)
T. Ó minha Senhora...
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Agosto 2017
“Lar, doce lar!”
Meu nome é Lucineia Aparecida da Silva Rocha, sou professora e moro na
cidade de Confins/MG. Em 2007, engravidei de meu filho Miguel (nome em homenagem
a São Miguel Arcanjo). Nesta época eu visitava o Santuário, acompanhando os alunos da Escola
em que trabalhava, mas não me preocupava em entrar no Santuário, fazíamos o piquenique e
íamos embora.
No oitavo mês de gravidez, fui ao Santuário novamente e estava muito triste, então algo me
fez olhar para o Santuário e entrar. Neste dia, consagrei meu filho à Mãe de Deus e lhe disse:
“Mãe, ele é seu, faça por ele o que eu não posso fazer” e pedi a São Miguel que o livrasse de
todo o mal.
Quando Miguel nasceu, uma amiga deu a ele uma pequenina e singela Capelinha da Mãe e
Rainha. Ela se tornou sua constante companhia, ele se acalmava, dormia com ela... Mas mesmo
assim, eu ainda não me importava com a Mãe de Deus. Até que em 2016, ela utilizou uma das
Irmãs de Maria como seu instrumento. A Irmã foi até a Paróquia, para convidar os meninos que
faziam parte do Terço dos Homens da Mãe e Rainha, para serem coroinhas do Santuário e entre
eles estava Miguel que, prontamente, deu o seu nome.
Ele teve sua vestição de coroinha em 03/12/2016, mas para ele isso não era suficiente. Miguel
queria servir na Missa do Santuário todos os dias e me pediu que o mudasse de escola, pois
precisaria estudar na parte da manhã; para que isso fosse possível, eu teria que mudar meu
horário de trabalho, então disse-lhe que não havia possibilidade e ele chorou e se entristeceu
muito.
Falei para Miguel que pedisse à Mãe de Deus nessa intenção. Ele ia ao Santuário todas as
manhãs e pedia à Mãe que eu conseguisse uma vaga de manhã. No
último dia de matrícula, fui para encaixá-lo na turma da tarde, pois
não consegui a vaga. Chegando lá, uma colega de
trabalho que estava sabendo de toda a situação,
sugeriu que eu ligasse na Secretaria de Educação,
pois havia surgido uma vaga de manhã. Assim, a
Mãe e Rainha nos atendeu e acalentou meu filho,
atendendo ao seu desejo mais profundo de servir
na Missa do Santuário, todos os dias, no seu “Lar,
doce lar”, como ele mesmo diz.
Lucineia Aparecida da Silva Rocha, Confins/MG

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, neste dia da
renovação da Aliança de Amor, no mês vocacional, reunimo-nos para seguir o chamado
do Mestre Divino: “Não fostes vós que me escolhestes; fui eu que vos escolhi” (Jo
15,16), e contigo rezar pelas diversas vocações.
T. Maria, Mãe da Igreja e modelo de todas as vocações, ajuda-nos a ouvir o chamado
de Jesus, a sermos corajosos no compromisso com Ele, testemunhando seu amor, a
todos os nossos irmãos.

D. Cada vocação é um dom de Deus, um tesouro depositado em nossas mãos. É uma
herança que recebemos para anunciar a todos, a beleza de sermos: família, sacerdote,
consagrado e consagrada, leigos e leigas, na alegria do chamado ao caminho da
santidade. Este caminho “tem um nome e um rosto: Jesus Cristo!” (Papa Francisco,
01/11/16).

T. Rainha de Schoenstatt, em teu Santuário atrai nossos corações juvenis e nos educa a
sermos instrumentos aptos em tuas mãos. Com amor maternal, olha para nós, fazenos fiéis à nossa Aliança de Amor e guarda o tesouro da nossa vocação.
D. O Santuário é o berço de nossa santificação, o lugar onde Deus nos chama: ‘Vem
e segue-me’! Este “é um convite a viver na alegria, cada momento da nossa vida”,
tornar-se um “sinal visível do amor de Deus e de sua presença ao nosso lado. Então,
cada estado de vida leva à santidade, sempre!” (Papa Francisco, 19/11/14).

T. Rainha da Aliança, dá-nos um coração generoso para ouvirmos o chamado de teu
Filho Jesus e respondermos, com ousadia e confiança, o nosso sim. “Intercede para
cada comunidade cristã; que, fecunda pelo Espírito Santo, ela seja fonte de vocações
autênticas, para o serviço do povo santo de Deus” (Papa Francisco, 17/04/16).
D. Rainha da Família, recebe nossas contribuições ao Capital de Graças. Até o próximo
dia da Aliança de Amor, nosso empenho será: rezar uma Ave Maria, suplicando por
numerosas e boas vocações.
T. Mãe e Rainha das Vocações, roga por nós!

D. Muitas pessoas em nossa paróquia já selaram a Aliança de Amor. Num instante
de silêncio, aqueles que já a selaram, poderão renová-la agora. (Pausa)
T. Ó minha Senhora...
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Minha história de amor com a Mãe de Deus
Minha história de amor com a Mãe de Deus começou no dia do
sepultamento de minha querida mãezinha. No exato momento do
sepultamento, enquanto eu me consumia de dor, ouvi uma das amigas
dela dizer: “Estão vendo aquele terreno ali? É o local onde será construído
o Santuário da Mãe e Rainha aqui em Caieiras. Dona Maria visitava sempre
esse lugarz”.
Olhei para o terreno e senti algo diferente que tocou meu coração. Na semana seguinte meu
esposo e eu fomos lá para conhecer. Era sábado de manhã e participamos de um terço. Na semana
seguinte fui novamente e assim por diversas vezes, até que fomos convidados para participar de
um grupo que estava se preparando para selar a Aliança de Amor.
Em 10 de dezembro de 2010 meu esposo e eu selamos a Aliança de Amor e, desde então,
costumo dizer que vivenciar a espiritualidade de Schoenstatt foi um divisor de águas em nossas
vidas. A partir daquele momento, foram muitas as graças que minha família e eu recebemos da
Mãe e Rainha.
Atualmente participo da Liga de Famílias de Caieiras, juntamente com meus irmãos e sobrinhos,
e meu esposo participa do Terço dos Homens. Nosso grupo de casais está conquistando o
Santuário-lar.
Juntos estamos trabalhando pela conquista do Santuário de Caieiras, cuja bênção acontecerá
em 17 de setembro deste ano.
A maior herança que podemos deixar para nossos filhos é a fé.
Minha mãe participava da Liga de Mães e tinha um
Santuário-lar, mas nós não participávamos. Fico triste
por ela não ter visto, antes de falecer, a participação
da família no Movimento de Schoenstatt. Mas tenho
certeza de que onde ela está, é muito feliz por saber
que o sonho de ter um Santuário em Caieiras está se
tornando realidade. Suas orações e seu exemplo de
fé deram frutos que perdurarão por muitas gerações
em minha família.
Maria Ivone da Silva Nunes/Nova Caieiras - Caieiras - SP

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de
Schoenstatt, reunimo-nos como família, com o coração repleto
de alegria e gratidão, para celebrar o Dia da Aliança de Amor e os
67 anos de tua presença em tantos lares de nosso Brasil Tabor.
T. Obrigado, Mãe e Rainha de Schoenstatt, por teres inspirado
João Pozzobon a levar-te nos ombros e iniciar um apostolado tão
fecundo! Com ele rezamos: “Mãe, contigo tudo posso!” (1966).
D. No Santuário experimentamos teu atuar de Mãe e Educadora dos
corações. A exemplo do Sr. João, queremos nos deixar educar por
ti. Ensina-nos a vivermos a verdadeira alegria, o amor, o respeito,
a delicadeza, o perdão e a fraternidade em nossa família.
T. Mãe Peregrina, protege as nossas famílias, estende sobre cada
uma teu manto protetor.
D. Neste mês de setembro, como Movimento Apostólico de
Schoenstatt, temos a alegria de abrir o Ano do Pe. José
Kentenich. No dia 15 de setembro de 2018 completará 50
anos que o Pe. José Kentenich, Fundador da Obra Internacional
de Schoenstatt, partiu para a eternidade. É uma data muito
importante, propícia para nos aprofundarmos em sua pessoa,
em sua vida, em suas virtudes, na herança espiritual que nos
deixou e em sua missão para o tempo de hoje.
T. Mãe Três Vezes Admirável, contigo queremos recordar a história,
agradecer por tantas graças e renovar o nosso compromisso com
a missão do Pe. Kentenich, para os próximos 50 anos.
D. Rainha de Schoenstatt, oferecemos-te nossas contribuições ao
Capital de Graças, aceita-as como prova de nossa fidelidade à
Aliança de Amor. Nosso propósito deste mês será:
T. Em gratidão pelo teu novo Santuário em Caieiras, queremos
saudar-te com uma Ave Maria, sempre que contemplarmos tua
imagem.
D. Muitas pessoas em nossa paróquia já selaram a Aliança de Amor.
Num instante de silêncio, aqueles que já a selaram poderão
renová-la agora. (Pausa)
T. Ó minha Senhora...

Necessita 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. Concedelhe, 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

pe.kentenich@irmasdemaria.
org.br
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“A experiência da misericórdia do Senhor no
Santuário da Mãe e Rainha em Atibaia.”
Como é bom e agradável celebrar a vida onde ela floresce
vicejante, assim foi celebrar o segundo domingo da Páscoa,
Domingo da Misericórdia no Santuário da Mãe e Rainha em Atibaia.
[...] Experimentei o amor inigualável daquela que foi obediente à vontade
do Pai, para proclamar a sua boa notícia e revelar seu Filho Jesus ao mundo. Ao escutar
o que a Mãe me disse, percebi o chamado para selar a Aliança de Amor com ela e assim,
anunciar e testemunhar, ardorosa e definitivamente, sua presença no mundo. Foi um
processo de crescimento na compreensão do que significa esse chamado da Mãe, porém
não foi difícil, porque a própria Mãe e Rainha tomou-me em seu colo e foi me conduzindo à
plena compreensão do que ela queria de mim. Confesso que a entrega total é desafiadora,
“confiar com filialidade” e cegamente naquela que deu o exemplo de total entrega ao Pai.
Confesso que selar a Aliança com a Mãe e Rainha é um renascimento, nascer de novo na
humildade, fidelidade, confiança e amor incondicional. O desafio é não perder o ardor que
agora inflama fortemente em meu peito. Quero que esse ardor
transborde para outros corações.
Ofereço ao Capital de Graças toda
a minha vida, com suas alegrias e
tristezas, vitórias, derrotas, por
meio da Mãe e Rainha e para a
maior honra e glória de Cristo.
Amém.
Frei Ari Piedade Silva, vigário da
Catedral Metropolitana Nossa Senhora
Aparecida de Montes Claros/MG
(Assessor eclesiástico da Campanha da
Mãe Peregrina na Arquidiocese.)

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de
Schoenstatt, nossa Rainha da Aliança! Neste dia da Aliança e mês
de tua festa, encerramos o Ano Nacional Mariano e te agradecemos
pelas graças derramadas sobre o nosso Brasil-Tabor. Unidos a todos
os filhos de Schoenstatt e com nosso Fundador, Pe. José Kentenich,
rezamos:
T. “Por tudo, tudo cordialmente te agradeço, com íntimo amor, ó Mãe,
a ti me enlaço. Que seria de nós, sem ti, sem teu cuidado maternal!
(Pe. Kentenich, Rumo ao Céu, nº 559).
D. Mãe de Deus, pela Aliança selada em 18 de outubro de 1914,
transformaste a Capelinha de Schoenstatt num Santuário de graças,
num lugar de tua maravilhosa atuação. Atraíste a ti incontáveis
corações e os educaste, tornando-os instrumentos úteis em tuas
mãos.
T. Querida Mãe, pronuncia novamente o teu sim à Aliança de Amor e
faze-a crescer, sempre mais, na altura e profundidade, na vastidão
e na largura, porque cremos “firmemente que jamais vai perecer,
quem permanecer fiel à sua Aliança de Amor” (Pe. Kentenich, Rumo
ao Céu, nº 534).
D. Rainha de Schoenstatt, no Documento de Fundação tu nos prometes:
“Ego diligentes me diligo.” Eu amo aqueles que me amam.
T. Rainha da Aliança de Amor, novamente nos consagramos a ti e
te ofertamos nossas contribuições ao Capital de Graças: nossos
trabalhos, sacrifícios e nossas orações, as alegrias e os sofrimentos,
nossa própria vida. Aceita-nos em teu coração e faze que teu
Santuário seja lar e fonte de graças para todos nós. Cuida da nossa
formação e transformação espiritual.
D. Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, com nosso
Fundador, Pe. José Kentenich, assumimos nossa missão de anunciar,
em toda a parte, a mensagem da Aliança de Amor, por meio de ofertas
conscientes ao teu Capital de Graças.
T. “Queremos espelhar-nos em tua imagem e renovar nossa Aliança
de Amor. Como teus instrumentos, torna-nos iguais a ti...” (Pe.
Kentenich, Rumo ao Céu, nº 180).
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...

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. Concedelhe, 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

pe.kentenich@irmasdemaria.org.br
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Agradeço à Mãe e Rainha que, em momento algum,
desampara minha família.
Meu nome é Maria de Fátima Manucci, venho relatar o milagre
ocorrido com meu filho, Alex Kentenich Manucci.
No dia 11 de junho de 2015, ele saiu de casa pela manhã com destino para
seu trabalho. Nesse dia, descendo a serra de Poços de Caldas, com sua moto,
num determinado trecho, percebeu que um motociclista, que estava em sua frente, sofreu uma
queda. Antes mesmo de ter alguma reação, sentiu que sua moto saiu de seu controle e deslizou sobre
a pista escorregadia, causando também sua queda; como estava numa velocidade considerável, foi
arremessado para fora do asfalto e sua moto só parou depois de bater numa pedra. Quando caiu
em si, foi verificar a causa do acidente e prestar os primeiros socorros para a outra vítima que havia
caído antes dele. Constatou então, que na pista havia iogurte espalhado. Ele não sofreu nenhuma
fratura grave, só alguns arranhões.
Passado alguns dias, Alex levou sua esposa até o local do acidente; assustada, vendo alguns pedaços
da moto no chão, repetia varias vezes que só mesmo por milagre ele não ter se machucado e até
mesmo ter sobrevivido. Chegou mais perto das pedras onde a moto bateu e parou, ali ainda existiam
vários fragmentos da moto quebrada. Pegou, então, um dos pedaços em sua mão e, ao olhar o
chão, avistou um terço que se encontrava embaixo daquele pedaço de moto e que não era dos que
sofreram acidente naquele dia.
A partir daí tivemos mais certeza de que aconteceu
um milagre na vida do meu filho, pela intercessão
de Maria. Hoje escrevo meu testemunho, para que
sejamos gratos por todas as graças que recebemos
no decorrer de nossa vida, pois o que muitos chamariam de sorte, eu chamo de Providência divina,
pois não há força maior do que a fé, e os que clamam
aos céus jamais terão suas preces esquecidas.
Aqui termino com o meu mais profundo agradecimento à Mãe e Rainha que, em momento algum,
desampara minha família.

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de
Schoenstatt, reunimo-nos hoje para celebrar a Aliança de Amor e
agradecer pela vida de nosso Fundador, Pe. José Kentenich, pois
neste mês recordarmos o dia do seu nascimento.
T.

Rainha da Aliança de Amor, gratidão pela vida exemplar, sacrifical
e heroica de nosso Fundador que se consumiu, inteiramente, na
fidelidade e no amor à Igreja.

D. O Santuário surgiu de uma Aliança de Amor! Esta Aliança é o
fundamento de toda a Obra Internacional de Schoenstatt! Pe.
Kentenich, nosso Fundador, nos ensina: “Nossa Mãe e Rainha escreveu
indelevelmente o nosso nome em seu coração. [...] Ela o escreveu, ao
mesmo tempo, no coração de Jesus e no coração de Deus Pai” (Livro
Com Maria ao novo milênio, p. 168).

T.

Querida Mãe de Deus, abrimos sem reservas nosso coração, com suas
fraquezas e riquezas, para que o recebas no teu e o transformes num
coração puro, mais terno, que ama a Deus e cumpre a sua vontade.

D. O Papa Francisco também nos estimula a vivermos a cultura da
Aliança, “...neste mundo de desencontros [...] levem adiante esta
cultura do encontro, renovando a Aliança. [...] Ninguém pode se
educar sozinho, precisa que a Mãe o eduque. Assim, recomendo todos
vocês à Mãe, para que ela continue fazendo-os caminhar adiante nessa
renovação da Aliança...” (Audiência do Santo Padre, Papa Francisco, com
a Família de Schoenstatt, 25 de outubro de 2014).

T.

Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt,
dispõe de nós! Permanece conosco, age por nós! Queremos construir
o teu reino aqui na terra e, como teus instrumentos, edificar a cultura
da Aliança de Amor, na vida de cada dia, a partir das pequenas coisas.

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. Concedelhe, 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.

D. Rainha de Schoenstatt, assumimos com novo ardor o compromisso
de oferecer-te inúmeras contribuições ao Capital de Graças. Por isso,
nosso propósito será entregar-nos muitas vezes a ti, durante o dia.
T.

“Ofereço-te, Maria, as obras todas deste dia. Em tuas mãos deponho
minhas alegrias e preces, meus trabalhos e sentimentos. Tudo o que
trouxer o dia, entregarei a ti, Maria. Amém” (Pe. José Kentenich).

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...

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

pe.kentenich@irmasdemaria.org.br
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Simplesmente um milagre.
Meu nome é Gislane, estive no Santuário da Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt do ano
de 2016, pedindo a Maria a graça de uma casa para minha família.
Há 11 anos moramos de aluguel, por isso disse a Maria que não podia
mais continuar assim, meu coração clamava por um lar, pedia a ela que me desse condições, pelo meu trabalho, para que este sonho se concretizasse. Fui para casa focada
no trabalho. Naquele período não havia a menor condição de
fazermos planos de construção, porém tudo o que fazíamos no
comércio estava dando resultados. Começamos a construir, meu
coração não conseguia se conter, não conseguia nem contar as
graças que vinham acontecendo diante dos meus olhos. Assim,
um milagre aconteceu na vida da minha família! Hoje dia 17 de
fevereiro de 2017, exatamente um ano depois, volto ao Santuário para agradecer, pois faz exatamente 15 dias que acabei de me
mudar para o meu lar. Simplesmente um milagre! Muito obrigada Jesus! Muito obrigada Maria! Jamais me esquecerei das graças alcançadas. Eu e minha família serviremos ao Senhor!
Esposa: Gislane Ramos Gineli Cunha | Cidade: Aracruz /ES

“Belém é teu Santuário no arrebol, trazendo ao mundo Cristo, o eterno Sol” (Pe. José Kentenich)
Estimados Coordenadores, Missionários e famílias da Campanha da Mãe Peregrina de
Schoenstatt, irmãos na Aliança de Amor!
No Santuário, nosso novo Belém, na noite santa do Natal, junto ao presépio, peço ao Menino
Jesus e à nossa Mãe que os recompensem por todas as contribuições ao Capital de Graças e
por permanecerem fiéis à Aliança de Amor! Desejo a todos, um feliz e abençoado Natal! E que, em cada dia do novo ano, nossas famílias possam
experimentar a presença e os cuidados de nossa querida Mãe e de
seu Filho Jesus. Feliz Natal e um ano de 2018 repleto de bênçãos!
Em nome das Irmãs de Maria de Schoenstatt,
Ir. M. Gislaine Lourenço

D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável
de Schoenstatt! Nestes dias que antecedem o Natal,
celebramos o dia da Aliança de Amor. Contemplando teu
ser Imaculado, desperta em nós um profundo anseio pela
vinda do nosso Salvador.
T. 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. Maria, Mãe de Jesus, em tua caminhada a Belém estiveste
profundamente unida ao teu Filho e suportaste todos os
sofrimentos, com grande amor.
T. Mãe Imaculada, “não tomes como berço para o teu Filho um estábulo pobre e frio. Toma o meu coração” (Pe.
Kentenich, 25.12.1928).

D. Mãe Três Vezes Admirável, neste Advento, ajuda-nos a
viver em contínua conversão. Sê a nossa Educadora!
T. Rainha da Aliança de Amor, damos-te o nosso coração!
Pedimos que faças Cristo nascer em nós. Concede paz ao
nosso coração tão atribulado e inseguro, paz às nossas famílias ameaçadas pela desunião, paz às nações e ao mundo
inteiro.
D. Mãe e Rainha, neste último Dia da Aliança de 2017, depositamos em tuas mãos maternais tudo o que este ano nos
trouxe: alegrias, tristezas, sucessos, fracassos, vitórias em
nossa autoeducação, mas também te entregamos nossa
fidelidade e nosso amor. Tudo ofertamos como contribuições ao Capital de Graças, principalmente o propósito de
fazer uma boa confissão até o Natal.
T. Rezemos com João Pozzobon, neste mês em que recordamos seu nascimento: “Mãe, não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a ti e à tua grande missão no mundo
atual.”
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...

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. Concedelhe, 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

pe.kentenich@irmasdemaria.org.br
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