
Irmãs de Maria de Schoenstatt

Testemunho
Sou consagrado à Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes 

Admirável de Schoenstatt, selei a Aliança de Amor no ano de 2016, 
no Santuário de Schoenstatt em Atibaia/SP.

É com muita alegria que testemunho uma graça alcançada por 
intercessão do nosso querido Padre José Kentenich. Tenho o 
costume de rezar o Santo Terço de segunda a sexta, às 4h da 
manhã e logo em seguida saio para o trabalho. Tenho um casal 
de filhos: Lucas Rafael com 21 anos e Ana Clara com 18 anos. 

Nas minhas orações, peço proteção para meus filhos e lendo 
sobre o Padre José Kentenich, sabendo que ele tem um carinho 
muito especial pelos jovens, resolvi escrever uma carta a ele, 
pedindo por minha família. Escrevi a carta e coloquei dentro de 
um livro que fala sobre o Pe. Kentenich, para simbolizar que eu 
estava entregando pessoalmente a ele. Consagrei meus filhos aos 
seus cuidados e me comprometi a rezar todos os dias a oração 
por sua canonização. 

Pedi que o Pe. Kentenich providenciasse a graça de ver meus 
filhos empregados. Ele não só conseguiu essa graça, mas também 
que o emprego fosse na mesma empresa em que eu trabalho. No dia seguinte, os meus filhos foram 
chamados para ocupar a vaga do emprego. 

Moisés Gonçalves dos Santos  - Naviraí - MS

Desejamos a todos um feliz Natal, um Natal 
rico em bênçãos e graças e que estas se 
prolonguem pelo novo ano! 
São os nossos votos unidos à nossa oração.

“O Natal é o início de uma vida nova!” 

Pe. José Kentenich

                     Neste dia da renovação da Aliança de Amor, com nossa Mãe, 
Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, rezamos por todas as 
famílias, pedindo a graça de se prepararem para a chegada do Menino Jesus.



Secretariado Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt 
 C.N.P.J (MF) 11.323.921/0001-01 - Editora resp.: Ir. Ana Maria dos Santos Lima   

Rod. D. Pedro I, km 78 - Fone (11) 4414-4249 -  (11) 4414-4226 CP: 571 - CEP: 12940-972 - Atibaia/SP 
www.maeperegrina.org.br

Necessita de uma 
graça especial? 
Reze com fé ao 

Pe. José Kentenich!

Tel.: (11)4414.4210
padrekentenich@irmasdemaria.org.br

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
 

D.  Querida Mãe Três Vezes Admirável, celebrando o último dia da 
Aliança de Amor deste ano, volvemos nosso olhar e nosso coração 
ao teu Santuário para agradecer por todas as graças que recebemos 

no decorrer destes 12 meses.

T.  Mãe e Rainha, não podemos deixar de agradecer por todas as 
dádivas que suplicaste por nós e por nossas famílias, ao longo do 
ano: a proteção em meio a todos os perigos, a coragem para seguir 
testemunhando nossa fé e a confiança para acreditar que Deus está 
presente e atua em cada situação.

D.  Maria, Virgem do silêncio e da santa espera! Neste Advento 
contemplamos o teu coração, no qual ardia a esperança de que 
brilhasse no mundo a luz de Deus. Desde que geraste a Luz para este 
mundo, vive em ti o anseio de fazer a humanidade feliz no encontro 
com esta Luz eterna.

T.  Nós te pedimos confiantes: que neste Natal, nossas famílias 
experimentem novamente o quanto o Senhor é bom. Conduze para 
Cristo todos os que padecem na noite escura do nosso tempo, pois 
só nele encontramos a cura para nossas enfermidades, a felicidade 
e a verdadeira paz.

D.  Querida Rainha da Aliança, neste Advento queremos realizar, como 
propósito, um gesto solidário para que nosso próximo também 
experimente a realidade do Natal.

T.  Aceita, querida Mãe e Rainha, nossas ofertas ao teu Capital de 
Graças: nossas orações, nossos sacrifícios e a constante súplica 
deste Advento: “Vem, Jesus, ó Rei Divino, ao meu pobre coração! 
Eu te espero com saudade, alegria e gratidão! Se o mundo te rejeita 
com dureza e rigor, minha alma te acolhe com ternura e amor!”

D.  Na fé e confiança que em nossa família se realizará o Milagre da Noite 
Santa, nos consagramos a ti, cantando: ó minha Senhora...

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

T. Roga por nós e por nossas famílias.


