Testemunho:
Meu nome é Raíza Cavalcanti da Silva, moro em Mauá, na
região do ABC, no estado de São Paulo e tenho 18 anos. Relatarei a
graça concedida por intercessão do Pe. José Kentenich. Em meados do mês de junho, eu
havia finalizado o meu curso e estágio na área de Técnico em Enfermagem e ansiava por
um emprego.
Contudo, a minha idade tornava-se um empecilho, visto que a profissão requer assumir
muitas responsabilidades. Permaneci em oração, aguardando pela graça, quando em um
domingo, ao término da Missa na comunidade que frequento desde criança, entregaram-me
um folheto que continha como título “FOLHETO DA ALIANÇA DE AMOR”. Guardei o Folheto
em casa durante os meses que se seguiram e rezei com fé a oração ao Pe. José Kentenich,
ansiando alcançar um emprego estável.
Próximo ao início de setembro, estive enferma devido a um quadro de gastrite. Encontravame abalada emocionalmente devido à situação que enfrentava naquele período, não tinha
ânimo ou desejo de realizar nada, pois não havia recebido respostas dos currículos enviados.
Na noite de 23 de agosto, uma amiga de infância perguntou se eu estava empregada e
com a resposta negativa, indicou-me a uma colega dos recursos humanos de uma empresa.
Desta forma, participei do processo seletivo por cerca de um
mês e atualmente estou em fase de experiência em uma
unidade básica de saúde, localizada no bairro da Penha.
Encontro-me felicíssima pela oportunidade que recebi e
tenho me dedicado para mantê-la e permanecer almejando
graças. Agradeço a Deus, a Nossa Senhora e ao Pe. José
Kentenich que permaneceram comigo e me acompanharam
nestes processos. Continuo firmemente suplicando a
intercessão e a proteção deles, pois sei que para sempre
cuidarão de mim. Gratidão!
Raíza Cavalcanti da Silva – Mauá/SP

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Pai eterno, com alegria, reunimo-nos para celebrar a Aliança de
Amor com a Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de
Schoenstatt. Tomados por sua mão, queremos trilhar o nosso
caminho em cada dia deste novo ano, sob o teu olhar e tua bênção.
T. “Teu olhar repousa complacente sobre a feliz humanidade
redimida. Novamente lhe estendes a mão paternal e a transformas
em fecunda terra de paz; por searas e campos semeias tua bênção,
mostrando em toda a parte os teus vestígios” (Pe. José Kentenich).
D. Enviaste-nos o teu Filho, por Maria, a feliz Porta do Céu para selar a
nova e eterna Aliança com a humanidade. Em Maria, encontramos
o caminho mais seguro para o seguimento de Cristo
T. Mãe e Rainha, “imerge novamente o Senhor em minha alma, para
que em tudo, como tu, eu lhe seja semelhante; torna-me portador
de Cristo para o nosso tempo, a fim de que resplandeça na mais
clara luz do sol” (Pe. José Kentenich).
D. Mãe e Rainha de Schoenstatt, reunimo-nos para celebrar o primeiro
dia da Aliança de Amor deste novo ano. Consagramos aos teus
cuidados nossa família, nossas atividades familiares e profissionais
e todos os nossos projetos e sonhos. Guia-nos e protege-nos neste
novo tempo.
T. Volve a nós os teus olhos de misericórdia e ajuda-nos a cultivar
a terra sagrada de nossa família como uma nova terra mariana,
onde florescem frutos do amor e da compreensão, do respeito e
da paz, o mais belo Jardim de Maria, para alegria do Pai Celestial.
D. Rainha da Aliança de Amor, aceita nosso compromisso de oferecerte muitas contribuições ao Capital de Graças!
T. Como propósito deste mês, queremos rezar muitas vezes por todos
os Coordenadores e Missionários da Campanha da Mãe Peregrina
a oração: Ave Maria, cheia de graça...
D. Com alegria e gratidão, nos consagramos à Mãe de Deus, cantando:
Ó minha Senhora, ó minha Mãe...
D. Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt!
T. Rogai por nós e por nossas famílias.

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,
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Pe. Kentenich
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padrekentenich@irmasdemaria.org.br
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Testemunho:
Gostaria de relatar um testemunho de graça recebida para o meu
pai. Há nove anos ele aguardava a aposentadoria, devido a um acidente de trabalho.
Durante nove anos ele esperou a decisão do juiz: se voltava ao trabalho ou se poderia se
aposentar. Em todos esses anos ficou sem receber nenhum auxílio da empresa. Foram
nove longos anos de oração, de lágrimas, de questionamentos a Deus pela demora de uma
resposta.
Em julho de 2017, fui à Santa Missa em uma Paróquia que comecei a frequentar há pouco
e recebi um Folheto da Aliança com a oração para implorar graças por intercessão do Pe.
José Kentenich. Li o testemunho e fiquei admirada com as graças que as pessoas escreviam.
Isso me motivou a fazer o meu pedido com muito fervor.
Pedi que Deus olhasse para a situação do meu pai, o quanto ele estava sofrendo com essa
situação e cuidasse da aposentadoria dele.
No dia 04 de maio de 2018, um ano após meu pedido ao Pe.
José Kentenich, a graça foi recebida. O juiz deu causa ganha
ao meu pai e, com a graça de Deus, ele se aposentou. No
momento que recebi a notícia, só vinha uma pessoa em
minha mente: o Pe. José Kentenich! Meu coração pode
afirmar que ele intercede pelas causas mais difíceis e
demoradas!
Sou muito grata por essa graça! Escrevo este testemunho
para agradecer por essa oração ter entrado na minha vida,
pois foi uma resposta de Deus. Creia que seu pedido vai ser
atendido como foi o meu!
Renata Camillo – Indaiatuba/SP

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de
Schoenstatt! Como é bom estarmos aqui, reunidos, para celebrar
a Aliança de Amor.
T. Nós te agradecemos, ó Mãe e Rainha, que todos os meses vens
ao nosso encontro, entras em nosso lar para partilhar a vida, as
preocupações e as necessidades de nossa família. Trazes para
a nossa família as graças que jorram do teu Santuário.
D. O teu Santuário é o lar para o Movimento Apostólico de
Schoenstatt, um lugar de abrigo espiritual e de transformação
para milhares de pessoas que a ele acorrem, neste tempo de
confusão espiritual. Também o diácono João Luiz Pozzobon
descobriu o Santuário como o tesouro escondido e a fonte da
alegria em sua vida. Ele testemunha:
T. “Mãe e Rainha Três Vezes Admirável, sempre quero estar
vinculado ao teu Santuário. Tenho fé, sinto uma disposição que
nunca tive. [...] Só me sinto grande quando estou ajoelhado em
teu Santuário.”
D. Rainha da Aliança de Amor, assumimos com novo ardor o
compromisso de oferecer-te inúmeras contribuições ao Capital
de Graças. Até o próximo Dia da Aliança, nosso empenho está
expresso na súplica do Papa Francisco:
T. Mãe de Deus, dá-nos “teu olhar imaculado, e a capacidade de
olhar para as pessoas e as coisas com respeito e reconhecimento...
Teu coração imaculado, para amar de maneira gratuita, sem
segundas intenções, mas buscando sempre o bem do outro...
Teus pés imaculados, para ir ao encontro daqueles que não
podem dar o primeiro passo, para caminhar nos caminhos de
quem está perdido, para ir ao encontro das pessoas sozinhas”

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
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Realiza sinais e
milagres, como
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santidade.
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por Cristo,
nosso
Senhor.
Amém.

(08/12/16).

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.
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Testemunho
Eu, Cláudia Patrícia, fui convidada a participar de um momento de oração, na paróquia
Santa Maria, Mãe de Deus, em Belo Horizonte/MG, por ocasião da visita da Imagem
Auxiliar da Mãe e Rainha, no dia 19 de abril de 2018.
Logo na entrada da Igreja, recebi o Folheto da Aliança, que relatava o testemunho de
uma pessoa que conseguiu oficializar seu matrimônio, após 30 anos. Fiz do testemunho
minha oração. Desde o dia 18 de setembro de 1989, eu estava vivendo há quase 30 anos
com meu esposo Manuel, casados apenas no civil.
Participando das reuniões de estudo do material de formação da Campanha da Mãe
Peregrina desse ano, “Sal da Terra e Luz do Mundo, para uma nova terra mariana”, eu
me interessei por selar a Aliança de Amor com a Mãe e Rainha. E ao mesmo tempo, dei
entrada na documentação para regularizar minha situação.
Fiz os encontros de preparação e pude selar a Aliança
de Amor no dia 18 de setembro de 2018 e seis dias
depois, em 24 de setembro, realizamos a celebração
sacramental do nosso Matrimônio. Ganhamos de
presente a celebração, o buffet e a festa organizada pelo
grupo de estudo de minha comunidade São Joaquim e
Sant’Ana.
Estou muito consciente e sou grata que minha família
mudou, graças ao Sacramento do Matrimônio.
Cláudia Patrícia – Confins/MG

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. “A quaresma do Filho de Deus consistiu em entrar no deserto
da criação para fazê-la voltar a ser aquele jardim da comunhão
com Deus que era antes do pecado das origens” (Papa Francisco –
Mensagem para Quaresma 2019).

T. “Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes
o ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a
ser cultivado com amor. Dai-nos um coração acolhedor para
assumir a vida como dom e compromisso” (Oração para a CF- 2020).
D. A Quaresma é sinal sacramental de conversão. Convida-nos e
nos prepara para vivenciar, de forma mais intensa e concreta,
o mistério pascal em nossa vida pessoal, familiar e social,
particularmente através do jejum, da oração e da esmola (Cf.
Papa Francisco, 26/02/2019).

T. Mãe de Deus, queremos caminhar contigo, ao lado de Jesus,
carregando com ele a parcela da cruz que o Pai nos envia
em nossa vida diária. Tu, a Mãe das Dores, ensina-nos a não
fugirmos ou esquivar-nos do sofrimento, mas a buscarmos em
Deus a segurança e a paz para o nosso coração.
D. Neste dia em que celebramos a Aliança de Amor, entregamos-te
nossas contribuições ao Capital de Graças. Nossas orações, as
boas obras em favor do próximo e os sacrifícios que fizemos, tudo
te oferecemos como colaboração para renovar e transformar o
mundo.
T. Mãe e Rainha de Schoenstatt, como propósito deste mês,
queremos rezar para que a Campanha da Fraternidade atinja,
com êxito, seus objetivos e contribua para uma nova ordem
social em nossa Pátria.
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.

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.
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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

Irmãs de Maria de Schoenstatt

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.

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,
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Três Vezes
Admirável de
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por Cristo,
nosso
Senhor.
Amém.
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L1. Novamente nos reunimos para celebrar a Aliança de Amor com a Mãe, Rainha e Vencedora
Três Vezes Admirável de Schoenstatt. Colocamo-nos espiritualmente diante de sua imagem
de graças, no Santuário, que abriga milhares de corações que amam nossa Mãe e Rainha,
confiam em sua intercessão materna e necessitam sentir-se abrigados e acolhidos por ela.
T.		
Reunimo-nos para rezar e confiar à Mãe de Deus todas as nossas intenções. Neste momento
de tanta insegurança e incertezas, de tantas perguntas sem respostas, sentimos que
precisamos de um abrigo seguro, de uma rocha que nos sustente e nos ampare.
L1. Com o salmista queremos rezar e confiar: “O Senhor é o meu rochedo, minha fortaleza e meu
libertador. Meu Deus é a minha rocha, onde encontro o meu refúgio, meu escudo, força de
minha salvação e minha cidadela” (Sl 17,3).

T.

Querida Mãe e Rainha, vivemos um momento difícil em nossa história, por causa da doença
que assola o mundo e as nossas vidas, porém vinculados espiritualmente ao teu Santuário,
permanecemos unidos na certeza de que “um servo de Maria jamais perecerá”.

L1. Certos dessa unidade fraterna, apresentamos ao teu coração todas as nossas intenções:
neste ano em que celebramos os 70 anos da visita da Mãe Peregrina e comemoramos o Ano
Pozzobon, pedimos por todos os coordenadores e missionários que se dedicam à missão
de levar tua imagem de graças aos lares de milhões de famílias.
T.

Mãe e Rainha, aumenta em nós o ardor missionário e ajuda-nos a entender a missão,
como João Pozzobon, e empenhar todas as nossas forças pela santificação das famílias.

L1. Mãe de Deus, olha com especial atenção para todas as famílias que passam por momentos
difíceis. Que a exemplo de João Pozzobon, encontrem na oração a fortaleza para enfrentarem
os desafios e as dificuldades deste tempo, sem desanimar.
T.

Mãe da Confiança, faze de nossas famílias um lar de oração e de encontro com Deus, um
santuário vivo, que concede proteção e abrigo para todos os que estão mais próximos de
nós.

L1. Mãe e Rainha da Saúde do mundo, pedimos que olhes por todos
os que passam por aflições neste tempo de pandemia: consola os
enfermos, protege os profissionais da saúde, ilumina os que decidem
em favor do povo, olha pelos desempregados e acolhe as almas de
todos os falecidos. Mãe de Deus, nós confiamos em ti!
T.

Ave Maria, cheia de graça...

L1. O mês de maio é consagrado à Mãe de Deus: são 31 dias de
especial louvor e gratidão à nossa querida Mãe e Rainha de
Schoenstatt! Acolhendo o pedido do Papa Francisco, como
propósito deste, mês queremos nos esforçar para rezar o terço
em família.
Celebrando a Aliança de Amor, nos consagramos à Mãe de Deus
cantando: Canto: Ó minha Senhora...
Irmãs de Maria de Schoenstatt

Quero agradecer uma graça recebida por intercessão do Padre
Kentenich. Com muita fé e confiança rezei a oração do Folheto da
Aliança de Amor, em que está escrito: “Necessita de uma graça
especial?” Pedi a graça de que a minha mãe não fosse dispensada
do emprego. Apesar de ter mais idade, ela queria muito continuar
trabalhando.
O dia 20/04/2020 foi seu último dia de férias, por este motivo
ela estava muito angustiada e aflita, pois devido à pandemia
do Covid-19 tinha medo de
perder o seu trabalho. Pedi a
intercessão do Padre Kentenich
para que ela continuasse no
emprego e alcançamos a graça.
Ela não foi dispensada e vai
continuar trabalhando.
Muito obrigada pela graça
recebida!

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
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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!
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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...
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Chamo-me Renato Gomes Machado, sou professor, ator, moro em
Formosa/GO e sou missionário da Mãe Peregrina há mais ou menos
três anos. Vivemos hoje uma pandemia, sendo necessário o isolamento
social. Por prudência, as imagens da Mãe Peregrina não estão peregrinando nas famílias.
Nesses dias, estive em Brasília para retirar alguns documentos e aproveitei a oportunidade para
passar no Santuário. Senti-me chamado a comprar de presente para cada uma das famílias, pelas quais
sou responsável, uma miniatura da Mãe Peregrina. Levei para o sacerdote dar a bênção e peregrinei
durante dois dias para entregar na casa de cada família. Segui rigorosamente todo o protocolo de
segurança, com o uso da máscara e os cuidados de distanciamento. Deixei em cada casa a imagem
da Mãe e Rainha, dizendo a todos: “nós vamos superar este momento, a Mãe Peregrina vai passar
à frente. O Senhor Jesus vai enviar a cura.” Senti a mesma emoção de João Pozzobon, que ia de
casa em casa, levando a imagem para rezar com as famílias. Neste ano em que celebramos o Ano
Pozzobon, o Santuário nos pede para divulgar ao mundo inteiro a experiência e a santidade desse
fiel peregrino e seu carinho pela Mãe e Rainha.
Mesmo com receio e com os cuidados necessários, pude sentir, visitando as famílias, a alegria
e a gratidão dessas pessoas, por isso convido a cada missionário da Campanha da Mãe Peregrina
para que confiemos e ofereçamos muitas contribuições ao Capital
de Graças.
Que neste tempo sejamos mais caridosos, mais atenciosos ao
visitar o irmão e possamos enxergar nele a figura suave de Maria,
nossa Mãe Admirável e Vencedora. E que nossas casas, nossos lares,
nossos corações sejam um belo lugar onde Maria possa habitar
todos os dias.
Pude sentir isso nessa visita, levando a imagem da Mãe
Peregrina e fazendo a mesma experiência de João Pozzobon. Nada
sem ti e sem nós, fala Maria e ouviremos tua voz!
Renato Gomes Machado - Formosa/GO

70 anos

da Campanha da

Mãe Peregrina de Schoenstatt!
Irmãs de Maria de Schoenstatt

10

de setembro

D. Estimadas famílias, reunimo-nos para celebrar o dia da Aliança
de Amor. Estamos no mês vocacional e, com a Igreja no Brasil,
celebramos a Semana da Família. Ambos os temas estão ligados
entre si, pois constituir uma família é responder sim ao chamado
de viver com amor a vocação concedida por Deus.
T. Descobrir a presença de Deus na história da própria vida é
descobrir a vocação a que somos chamados: a uns Deus chamou
a testemunhar sua vinculação a Ele por meio do matrimônio,
a outros por meio do ministério sacerdotal e a outros, da vida
consagrada e leiga.
D. Querida Mãe Peregrina de Schoenstatt, ao visitar nossas famílias,
intercede por nós a Jesus, teu divino Filho, para estarmos sempre
unidos a Ele e assim, a história de nossa vida se torne a mais bela
história do seu amor.
T. Com o exemplo da Sagrada Família de Nazaré, queremos
aprender a partilhar o abraço e o pão e a vencer as dificuldades
que o dia a dia nos traz, com serenidade, amor, fé e esperança.
D. Querida Mãe e Rainha de Schoenstatt, unidos espiritualmente,
queremos preparar-nos para celebrar, no próximo dia 10 de
setembro, os 70 anos da Campanha da Mãe Peregrina. São 70
anos de bênçãos e graças no amor e na entrega total de milhares
de missionários, empenhados na missão de evangelizar as
famílias, a exemplo de João Luiz Pozzobon.
T. Querida Mãe Peregrina de Schoenstatt, ofertamos todos os
trabalhos que fizemos com amor, alegrias e sucessos, orações
e boas obras, bem como sofrimentos, angústias e dores. Tudo
te oferecemos como contribuição ao Capital de Graças, para
que os próximos 70 anos da Campanha da Mãe Peregrina sejam
ricamente abençoados e deem frutos de transformação para as
famílias, para a Igreja e a sociedade.
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D. Com alegria e gratidão, nos consagramos à Mãe de Deus,
cantando: Ó minha Senhora...
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Estimadas famílias, no dia 10 de setembro, a Campanha
da Mãe Peregrina de Schoenstatt comemora os seus 70 anos.
Reunidos para celebrar a Aliança de Amor, unimo-nos para louvar e agradecer a Deus por
ter chamado João Luiz Pozzobon como instrumento de Maria. A partir do Santuário, ele
iniciou essa maravilhosa campanha de evangelização das famílias.
Hoje também louvamos a Deus pelos milhares de missionários e coordenadores que
continuam a levar adiante a missão de João Pozzobon. Graças à sua fidelidade e entrega
total, eles contribuem para que a Mãe e Rainha de Schoenstatt continue a peregrinar nos
lares de nossas famílias.
Testemunhos:
“Há 24 anos, recebi o chamado para ser missionária da Mãe Peregrina. Foi numa época
difícil da minha vida, tinha sofrido um acidente no qual meu
marido morreu e fiquei com duas crianças pequenas. Eu morava
num bairro novo, rezava todos os dias a novena do livrinho verde
e cada vez mais me apegava à Mãe e Rainha. Com o passar do
tempo, senti que faltava algo, conversei com a coordenadora
paroquial para trazer a Campanha da Mãe Peregrina ao nosso
bairro. Um pedido que a Mãe e Rainha faz não tem como dizer
não. A cada dia, nesses 24 anos, me envolvo mais com a missão”.
Ana Maria O. Rezende, Ibiporã/PR.
“Recebi o chamado no ano de 1998, foi um momento muito
especial, porque tinha acabado de constituir minha família. Nós
estávamos precisando muito da presença de Deus e de Nossa
Senhora. Foi maravilhoso, porque até então não estávamos
engajados. O chamado para ser missionários nos ajudou a
aprofundar-nos no amor que Deus e Maria têm por nós. É uma
alegria poder levar a Mãe Peregrina às famílias. É gratificante estar
a serviço, pois sabemos que muitas famílias são evangelizadas
através desta missão”. Marli Aparecida Costa, Londrina/PR.
Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Queridas famílias que acolhem a Mãe Peregrina em seus lares, hoje
é um dia de festa para nós! Nesta celebração da Aliança de Amor,
recordamos os 70 anos de peregrinação da Mãe e Rainha aos lares
de nosso Brasil.
T. Agradecemos-te, querida Mãe e Rainha, porque nesses 70 anos de
tua abençoada visita, muitas famílias puderam reacender a chama
do amor a Deus!
D. Ó Mãe e Rainha, no dia 10 de setembro de 1950, tu escolheste aqui
no Brasil, um pai de família, João Luiz Pozzobon, para levar-te aos
lares, às escolas, aos hospitais e presídios...
T. Gratidão, querida Mãe, porque fizeste surgir uma Campanha de
evangelização, cuja missão é a santificação das famílias.
D. Passados 70 anos, podemos contemplar os frutos da Campanha
da Mãe Peregrina de Schoenstatt que se expandiu para mais de 90
países. Quantas famílias se mantiveram na fé cristã, quantas graças
de conversão, quantas vocações... Hoje podemos afirmar: com a Mãe
Peregrina, somos uma Igreja em constante saída!
T. Contigo, ó Mãe e Rainha, nos tornamos famílias que evangelizam
outras famílias por meio do testemunho, da acolhida, da reflexão
da Palavra, da solidariedade e da oração!
D. Mãe Peregrina, hoje, com grande carinho volvemos nosso olhar a
ti e te pedimos: com teu divino Filho, olha para todas as famílias
que sofrem e passam por dificuldades. Visita os enfermos, consola
as famílias enlutadas. Fortalece a coragem dos jovens e protege as
crianças e os adolescentes. Mãe, nós confiamos em ti!
T. Recebe, querida Mãe de Deus, nossos pequenos gestos de amor
ao próximo. Este será nosso oferecimento consciente a ti, para o
teu Capital de Graças. Assim, te ajudamos a transformar o Brasil e o
mundo em nova terra mariana!
D. Consagramos à Mãe e Rainha de Schoenstatt todas as famílias,
cantando: Ó minha Senhora...
D. Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt,
T. Roga por nós e por nossas famílias.
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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
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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

“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.
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.
Irmãs de Maria de Schoenstatt

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!”
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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.
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