
Irmãs de Maria de Schoenstatt

Eu, Cláudia Patrícia, fui convidada a participar de um momento de oração, na paróquia 
Santa Maria, Mãe de Deus, em Belo Horizonte/MG, por ocasião da visita da Imagem 
Auxiliar da Mãe e Rainha, no dia 19 de abril de 2018.

Logo na entrada da Igreja, recebi o Folheto da Aliança, que relatava o testemunho de 
uma pessoa que conseguiu oficializar seu matrimônio, após 30 anos. Fiz do testemunho 
minha oração. Desde o dia 18 de setembro de 1989, eu estava vivendo há quase 30 anos 
com meu esposo Manuel, casados apenas no civil.

Participando das reuniões de estudo do material de formação da Campanha da Mãe 
Peregrina desse ano, “Sal da Terra e Luz do Mundo, para uma nova terra mariana”, eu 
me interessei por selar a Aliança de Amor com a Mãe e Rainha. E ao mesmo tempo, dei 
entrada na documentação para regularizar minha situação.

Fiz os encontros de preparação e pude selar a Aliança 
de Amor no dia 18 de setembro de 2018 e seis dias 
depois, em 24 de setembro, realizamos a celebração 
sacramental do nosso Matrimônio. Ganhamos de 
presente a celebração, o buffet e a festa organizada pelo 
grupo de estudo de minha comunidade São Joaquim e 
Sant’Ana.

Estou muito consciente e sou grata que minha família 
mudou, graças ao Sacramento do Matrimônio. 

Cláudia Patrícia – Confins/MG

Testemunho
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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. “A quaresma do Filho de Deus consistiu em entrar no deserto 
da criação para fazê-la voltar a ser aquele jardim da comunhão 
com Deus que era antes do pecado das origens” (Papa Francisco – 
Mensagem para Quaresma 2019).

T.  “Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes 
o ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a 
ser cultivado com amor. Dai-nos um coração acolhedor para 
assumir a vida como dom e compromisso” (Oração para a CF- 2020).

D. A Quaresma é sinal sacramental de conversão. Convida-nos e 
nos prepara para vivenciar, de forma mais intensa e concreta, 
o mistério pascal em nossa vida pessoal, familiar e social, 
particularmente através do jejum, da oração e da esmola (Cf. 
Papa Francisco, 26/02/2019). 

T. Mãe de Deus, queremos caminhar contigo, ao lado de Jesus, 
carregando com ele a parcela da cruz que o Pai nos envia 
em nossa vida diária. Tu, a Mãe das Dores, ensina-nos a não 
fugirmos ou esquivar-nos do sofrimento, mas a buscarmos em 
Deus a segurança e a paz para o nosso coração.

D. Neste dia em que celebramos a Aliança de Amor, entregamos-te 
nossas contribuições ao Capital de Graças. Nossas orações, as 
boas obras em favor do próximo e os sacrifícios que fizemos, tudo 
te oferecemos como colaboração para renovar e transformar o 
mundo.

T. Mãe e Rainha de Schoenstatt, como propósito deste mês, 
queremos rezar para que a Campanha da Fraternidade atinja, 
com êxito, seus objetivos e contribua para uma nova ordem 
social em nossa Pátria. 

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

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

T. Rogai por nós e por nossas famílias.


