
Irmãs de Maria de Schoenstatt

Testemunho

Meu filho Samuel começou a apresentar infecções de urina com muita frequência. 
Após muitos exames descobrimos que se tratava de hidronefrose. Seu rim direito estava 
com o tamanho alterado devido a uma obstrução. Fizemos exames durante quase 6 anos 
até que, em um dos exames de rotina, o médico constatou que o rim dele estava cada 
vez mais obstruído e que era necessário fazer uma cirurgia, pois meu filho corria risco 
de perder o rim. 

Meu coração quase parou naquele momento. Então 
me lembrei que tinha ganhado naqueles dias uma 
relíquia do Padre José Kentenich. Daí em diante, comecei 
a fazer a oração do Padre Kentenich todos os dias, de 
joelhos, pedindo que cirurgia do Samuel corresse bem e 
que, por intercessão de Nossa Senhora e do Padre José 
Kentenich, Deus livrasse meu filho de todo e qualquer 
risco.

No dia 17 de junho de 2019, fomos para o 
centro cirúrgico. A cirurgia durou três horas e, a 
todo o momento, eu fiquei com a relíquia do Padre 
José Kentenich nas mãos, rezando. Correu tudo 
bem, meu filho ficou três dias no hospital. Sua 
recuperação foi abençoada. Após cinco meses 
repetimos os exames, o rim voltou a funcionar 
normalmente. Pela intercessão do Padre José 
Kentenich, meu filho está bem.

Selmy Pereira Gomes - Itu/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. O tempo pascal nos convida a experimentarmos o mistério 
da ressurreição em nossa vida. Por sua morte na cruz e por 
sua ressurreição, Cristo selou definitivamente a nova e eterna 
Aliança, perpetuando-a por sua presença na Eucaristia.

T.   “Concedei-nos que, ao participar do banquete do vosso Corpo 
e do vosso Sangue e adorando vossa presença na Eucaristia, 
continueis a vossa ação, em nós e através de nós” (Cf. Oração 
do Congresso Eucarístico Nacional 2020).

D. Com alegria, reunimo-nos para celebrar a Aliança de Amor 
com a Mãe e Rainha de Schoenstatt: Rainha do Céu, alegra-te, 
aleluia! Cristo, teu Filho, vive e reina em nosso coração!

T. Ó Maria, nós nos alegramos contigo e renovamos nossa fé 
e nosso compromisso de testemunhar a feliz mensagem da 
Páscoa. Nestes 70 anos da Campanha da Mãe Peregrina de 
Schoenstatt, visitas nossos lares para levar a todas as famílias 
a certeza de que Cristo faz de nossa casa a sua morada.

D. Ao celebrarmos a Aliança de Amor, entregamos nossas 
contribuições ao Capital de Graças para que esta vida nova, 
em Cristo ressuscitado, se torne fonte de alegria para todos os 
que convivem conosco.

T. Como propósito do mês, assumimos o compromisso de rezar 
muitas vezes ao dia: Cristo ressuscitado, ajuda-me a ser 
testemunha do teu amor para os meus familiares.

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

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

T. Rogai por nós e por nossas famílias.


