D. Deus eterno, selaste uma Aliança de Amor com a humanidade. Tu mesmo anunciaste:
“Pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta? E mesmo que ela o esquecesse,
eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravado na palma de minhas mãos...” (Is 49,15).
T. Quiseste revelar ao mundo e à humanidade a tua misericórdia. Por isso, nos concedeste
o coração de Jesus: ao contemplarmos seu divino coração, percebemos que dimana dele
a fonte da infinita misericórdia para conosco!
D. Concede-nos a graça de fundir nosso coração com o teu e o de tua Mãe Santíssima, a fim
de que mais e mais se torne realidade: três corações e uma só pulsação.
T. Uma pulsação de amor e de bondade para com os que convivem conosco, para com os
que nos são confiados, para com nosso povo que tanto sofre e que anseia por encontrar
o caminho ao coração de Deus!
D. Querida Mãe e Rainha, unidos espiritualmente, queremos celebrar o Dia da Aliança de Amor
no mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus e à oração pela santificação dos sacerdotes.
T. Contigo, Mãe, nossa família reza para que os sacerdotes sejam fiéis na pureza da fé,
na firmeza da esperança e no fogo do amor, na prontidão apostólica e missionária,
conduzindo todos os homens à plenitude da vida em Cristo!
D. Mãe e Rainha dos Sacerdotes! Como propósito deste mês, queremos esforçar-nos para,
diariamente, consagrar ao teu coração maternal todos os sacerdotes, especialmente os
de nossa Diocese.
T. Querida Mãe Peregrina de Schoenstatt, ofertamos todos os trabalhos que fizemos com
amor, alegrias e sucessos, orações e obras, bem como sofrimentos, angústias e dores. Tudo
ofertamos como contribuição ao Capital de Graças, mas acima de tudo te entregamos o
nosso coração.
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.
Irmãs de Maria de Schoenstatt

Eu me chamo Josefina Margarida e sou missionária da Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt na cidade de Guanhães,
estado de Minas Gerais.
No ano 2000, fiquei viúva com dois filhos pequenos e passei
por uma situação muito difícil. Em 2006, alugamos a nossa casa e
viemos morar em Guanhães. O aluguel era minha única fonte de
renda. Mais ou menos dois meses depois da nossa mudança, o
inquilino resolveu não pagar o aluguel e quando recebi o recado
meu mundo parou.
Como conhecia a história da Mãe e Rainha e do Padre Kentenich
e tinha a oração deles, que carrego comigo desde 1985, fui para
o quarto, peguei o terço e a oração; rezando, pedi, com lágrimas
nos olhos, que eles não deixassem meus filhos ficarem sem comer
por mais de três dias, pois nessa altura já não tinha mais comida
em casa. Minha compra do mês já havia acabado e tinha trabalhado vinte dias. Sem o dinheiro do aluguel não daria para pagar
o aluguel de onde morava e comprar alimentos.
Por volta das 21h, alguém bateu à janela e chamou por mim,
era um vizinho me perguntando se eu aceitaria uma cesta básica.
O pedido foi feito às 18h, para que meus filhos não ficassem
sem comer mais de três dias, e a resposta veio dentro de três
horas. Muito feliz, me segurei para não chorar e em pensamento
agradecia: fiz o pedido apenas há
três horas!
Graças a Deus e à intercessão
da Mãe e Rainha e do Padre
Kentenich hoje meus filhos estão
empregados e o alimento de cada
dia nunca nos falta.
Obrigada Mãe e Rainha e
Padre Kentenich!

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

Josefina Margarida Mendes Guimarães
Guanhães/MG
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