
Irmãs de Maria de Schoenstatt

Testemunho:

Meu nome é Raíza Cavalcanti da Silva, moro em Mauá, na 
região do ABC, no estado de São Paulo e tenho 18 anos. Relatarei a 

graça concedida por intercessão do Pe. José Kentenich. Em meados do mês de junho, eu 
havia finalizado o meu curso e estágio na área de Técnico em Enfermagem e ansiava por 
um emprego. 

Contudo, a minha idade tornava-se um empecilho, visto que a profissão requer assumir 
muitas responsabilidades. Permaneci em oração, aguardando pela graça, quando em um 
domingo, ao término da Missa na comunidade que frequento desde criança, entregaram-me 
um folheto que continha como título “FOLHETO DA ALIANÇA DE AMOR”. Guardei o Folheto 
em casa durante os meses que se seguiram e rezei com fé a oração ao Pe. José Kentenich, 
ansiando alcançar um emprego estável.

Próximo ao início de setembro, estive enferma devido a um quadro de gastrite. Encontrava-
me abalada emocionalmente devido à situação que enfrentava naquele período, não tinha 
ânimo ou desejo de realizar nada, pois não havia recebido respostas dos currículos enviados. 

Na noite de 23 de agosto, uma amiga de infância perguntou se eu estava empregada e 
com a resposta negativa, indicou-me a uma colega dos recursos humanos de uma empresa. 

Desta forma, participei do processo seletivo por cerca de um 
mês e atualmente estou em fase de experiência em uma 
unidade básica de saúde, localizada no bairro da Penha.

Encontro-me felicíssima pela oportunidade que recebi e 
tenho me dedicado para mantê-la e permanecer almejando 
graças. Agradeço a Deus, a Nossa Senhora e ao Pe. José 
Kentenich que permaneceram comigo e me acompanharam 
nestes processos. Continuo firmemente suplicando a 
intercessão e a proteção deles, pois sei que para sempre 
cuidarão de mim. Gratidão!

Raíza Cavalcanti da Silva – Mauá/SP
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D. Pai eterno, com alegria, reunimo-nos para celebrar a Aliança de 
Amor com a Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt. Tomados por sua mão, queremos trilhar o nosso 
caminho em cada dia deste novo ano, sob o teu olhar e tua bênção.

T. “Teu olhar repousa complacente sobre a feliz humanidade 
redimida. Novamente lhe estendes a mão paternal e a transformas 
em fecunda terra de paz; por searas e campos semeias tua bênção, 
mostrando em toda a parte os teus vestígios” (Pe. José Kentenich).

D. Enviaste-nos o teu Filho, por Maria, a feliz Porta do Céu para selar a 
nova e eterna Aliança com a humanidade. Em Maria, encontramos 
o caminho mais seguro para o seguimento de Cristo 

T. Mãe e Rainha, “imerge novamente o Senhor em minha alma, para 
que em tudo, como tu, eu lhe seja semelhante; torna-me portador 
de Cristo para o nosso tempo, a fim de que resplandeça na mais 
clara luz do sol” (Pe. José Kentenich).

D. Mãe e Rainha de Schoenstatt, reunimo-nos para celebrar o primeiro 
dia da Aliança de Amor deste novo ano. Consagramos aos teus 
cuidados nossa família, nossas atividades familiares e profissionais 
e todos os nossos projetos e sonhos. Guia-nos e protege-nos neste 
novo tempo. 

T.  Volve a nós os teus olhos de misericórdia e ajuda-nos a cultivar 
a terra sagrada de nossa família como uma nova terra mariana, 
onde florescem frutos do amor e da compreensão, do respeito e 
da paz, o mais belo Jardim de Maria, para alegria do Pai Celestial.

D.  Rainha da Aliança de Amor, aceita nosso compromisso de oferecer-
te muitas contribuições ao Capital de Graças! 

T. Como propósito deste mês, queremos rezar muitas vezes por todos 
os Coordenadores e Missionários da Campanha da Mãe Peregrina 
a oração: Ave Maria, cheia de graça...

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

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

T. Rogai por nós e por nossas famílias.

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


