Podemos contar inúmeras graças que recebemos todos os
dias por intercessão de nossa querida Mãe Três Vezes Admirável
de Schoenstatt, mas hoje queremos compartilhar uma graça especial.
Meu esposo, nossos três filhos e eu morávamos em um apartamento com dois
quartos; há aproximadamente seis anos queríamos nos mudar para melhor acomodar nossos filhos em
uma casa com um cômodo a mais.
Efetivamente, no início de 2019, colocamos nosso apartamento à venda e entregamos nossos sonhos
nas mãos de Nossa Senhora de Schoenstatt e pedimos que ela intercedesse por nós a seu Filho Jesus.
Nesse período, iniciamos, com nosso grupo da União de Famílias, a preparação para a instituição
do nosso Santuário-lar.
Passamos esse ano em profunda oração, fizemos a novena do Padre José Kentenich e, sob a luz do
Espírito Santo, escrevemos uma música, pedindo que Maria viesse morar em nosso lar e que, se fosse
da vontade do Pai, Maria viesse morar em nosso NOVO lar.
Porém, no decorrer do ano, poucas foram as visitas ao apartamento e nenhuma proposta de compra
foi apresentada.
Depois de muita oração ao Padre José Kentenich e Nossa Senhora, no dia 22 de novembro, um dia
antes de viajarmos para Atibaia para instituirmos o Santuário-lar, recebemos em nossa casa uma corretora
que não conhecíamos nem havíamos feito nenhum contato previamente. Apresentei o apartamento ao
rapaz interessado e, no dia seguinte, seguimos em viagem ao Santuário de Atibaia.
Passamos um final de semana muito abençoado e agraciado. Estávamos realizados com essa conquista tão importante para nossa família.
Retornamos para São Paulo e na manhã do dia seguinte, logo após
fazermos nossas orações em nosso Santuário-lar, recebemos a ligação
da corretora dizendo que o rapaz tinha interesse em comprar o apartamento.
Naquele momento, não pensamos em nada, somente no Pai atendendo nosso pedido. Aceitamos a proposta rapidamente, pois para nós
não havia dúvida que era uma resposta de Deus, um presente da Mãe
e do carinho do Padre José Kentenich que ouviram nossas orações.
A venda foi efetivada e hoje moramos em um novo apartamento
abençoado.
Agradecemos à nossa querida Mãe e ao Padre José Kentenich por
todas as graças que realizam em nossa família com a permissão de Deus.
Luciana, César, Maria Catarina, Pedro Augusto e João Paulo

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Agradecemos, ó Deus, que quiseste permanecer em nosso
meio, perpetuando a tua aliança com a entrega total de teu
Filho amado. Nele, tu nos fizeste teus filhos e, pelo batismo, nos
chamaste a viver em aliança de amor contigo.
T. Revelaste-nos a grande importância da família. É neste espaço
sagrado que nossa família se torna santuário da vida, escola do
amor, protetora da fé, guardiã da esperança.
D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável, unidos
a ti queremos agradecer a Deus pelo amor com que Ele chamou
à vida nossa família e cuida de nós até nas mínimas coisas de
cada dia!
T. Mãe e Rainha da Aliança! Fortalece em nós a confiança e o
amor a Deus para que saibamos passar, fortes na fé e alegres
na esperança, pelas dificuldades que nossa família enfrenta
com esta pandemia.
D. Como Campanha da Mãe Peregrina, nos unimos à Família de
Schoenstatt do vasto mundo para recordar, agradecer e celebrar
o aniversário da ordenação sacerdotal do Pe. José Kentenich
(08 de julho de 1910), fundador do Movimento Apostólico de
Schoenstatt.
T. Querida Mãe de Deus, aceita nossa gratidão expressa nesta
oração: Ave Maria, cheia de graça...
D. Como propósito deste mês, queremos viver o amor partilhado
dentro de nossa família, oferecendo sempre nosso perdão,
quando nos sentirmos ofendidos, desconsiderados e não
compreendidos.
T. Como expressão de nossa gratidão, queremos entregarnos novamente a ti. Oferecemos nossas contribuições ao
Capital de Graças: alegrias, conquistas, sofrimentos, lutas e,
especialmente, te oferecemos nossa família.

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

D. Neste espírito de gratidão e de família, queremos renovar nossa
Aliança de Amor contigo, cantando: Ó minha Senhora...
Secretariado Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt
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