Testemunho
No ano 2000, a Mãe e Rainha se fez presente em minha
vida. Durante uma enchente, eu estava com a Imagem em
casa e comecei a rezar o terço. Quando percebi a água entrando,
coloquei a Imagem e o terço sobre a mesa e tentei salvar o máximo
de coisas que eu podia. Fui retirada às pressas pelo meu esposo, já com a água acima do
peito. Neste dia perdemos todos os nossos bens materiais.
Quando cheguei num lugar seguro, lembrei-me da Mãe Peregrina e entrei em desespero.
Como vou entregar para a coordenadora a Imagem toda molhada? Meu pai, um homem de
fé, me disse: filha, fique calma, ela vai entender. Quando amanheceu, fui com ele até em
casa, encontrei o lugar cheio de lama, mas sobre a mesa estava intacta a Imagem da Mãe
e Rainha, assim como eu a deixei.
Neste ano de 2020, por causa da pandemia, fomos comunicados que, seguindo os
protocolos de segurança das autoridades civis e sanitárias, não receberíamos a visita da
Mãe Peregrina. Foi então que Deus tocou em nosso coração, e na minha rua começamos
a rezar o terço, cada família da sua janela.
A missionária me disse: Ester, como você está coordenando a oração do terço não gostaria
de ficar com a Imagem da Mãe Peregrina? Eu respondi: quero sim!
Porém, neste mesmo dia percebi que não estava me sentindo bem. Fiz o teste e ficou
comprovado que eu estava com o Covid-19. Novamente
experimentei a proteção e o cuidado da Mãe e Rainha
que veio ao meu socorro.
Minha família e eu só temos a agradecer pelo
cuidado da Mãe e Rainha de Schoenstatt em todos
os momentos. Eu estava pedindo a graça de um
emprego para meu filho. E no mesmo dia em que o
Santuário entrou em contato comigo para informar
sobre a publicação deste testemunho, o meu filho
foi contratado numa empresa. Foi mais um sinal da
presença e atuação da Mãe e Rainha em nossas vidas.
Ester Maria M. de Moraes- Petrópolis/RJ.

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Novamente nos reunimos para celebrar a Aliança de Amor com a
Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, que
nos congrega como família, irmãos e irmãs, para renovarmos juntos
a nossa fé e a nossa esperança.
T. Ao longo deste ano, diante dos mais duros desafios, pudemos
experimentar a realidade da Aliança de Amor: a Mãe de Deus esteve
ao nosso lado, sustentando a nossa esperança no Senhor. Quando
tudo pareceu desmoronar, o seu coração foi para nós um refúgio
seguro.
D. Mãe e Rainha da Aliança, em sua bondade e misericórdia, Deus te
presenteou a nós, como companheira de peregrinação nesta terra.
Nós te agradecemos, porque pudemos experimentar o teu cuidado
e tua fidelidade: como Saúde dos Enfermos, Mãe dos Agonizantes,
Consoladora dos Aflitos. Mas, acima de tudo, como Rainha e Mãe
de Misericórdia!
T. Mãe e Rainha de Schoenstatt, a partir do teu Santuário, continuas
a olhar por nós, por nossas famílias e pelo futuro da humanidade.
Acompanhas todos os que ainda padecem as consequências da
pandemia. “Dize a teu Filho, como outrora aqui na terra, quando
ajudou em aflições e dificuldades: ‘Senhor, eles não têm mais vinho,
nem alimento’, então, por certo, Ele nos atenderá” (Pe. José Kentenich).
D. Mãe de Deus, preparando-nos para o encerramento deste ano de
2020, queremos nos esforçar para descobrir onde e como Deus se
fez presente nesse período da história, seja em nossa vida pessoal
ou familiar. E como propósito deste mês, rezemos muitas vezes esta
oração do Pe. José Kentenich:
T. “Por tudo cordialmente agradecemos, filial amor, ó Mãe, te
oferecemos. O que faríamos se com tanto ardor, não nos cuidasse
teu materno amor? De grandes aflições nos libertaste, com fiel amor
a ti nos cativaste. Eternamente quero graças dar e sem reservas a
ti me consagrar” (Pe. José Kentenich).
D. Confiantes em tua poderosa intercessão, renovamos a nossa
consagração a ti, cantando: Ó minha Senhora...
D. Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt,
T. Roga por nós e por nossas famílias.

Necessita de uma
graça especial?
Reze com fé ao
Pe. José Kentenich!
Deus, nosso Pai! Atendenos 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
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