Testemunho
“Meu esposo e eu morávamos em um apartamento localizado no segundo andar, porém queríamos
vendê-lo para comprar outro no térreo ou no primeiro andar. Devido a uma ruptura do menisco no
joelho direito, devia evitar as escadas e por isso, não pude sair de casa.
Fiz muitas, orações e novenas, coloquei o apartamento à venda com vários corretores. As pessoas
se interessavam, mas não conseguíamos concluir a venda. Até que em julho de 2020 aconteceu um
fato que abriu os meus olhos: ao ler o testemunho do folheto da Aliança de Amor, de uma mulher
que queria vender o apartamento senti no meu coração que não era para eu vender esse apartamento
que eu morava, e sim mudar para outro que temos localizado no primeiro andar, mas que precisava
de uma reforma. Tenho o meu Santuário Lar e não queria que a Mãe e Rainha morasse num lugar que
não fosse acolhedor e digno.  
Sempre em oração e oferecendo tudo ao Capital de Graças, tomei coragem e resolvi mudar em
23 de julho de 2020. Logo que mudei, queria fazer um empréstimo para fazer a reforma, porém não
consegui, pois sou aposentada e não tinha margem consignável. Certo dia recebi um telefonema do
banco, oferecendo o adiantamento do décimo terceiro. Eu aceitei, e vi aí a possibilidade de fazer a
troca dos pisos, iniciando a reforma em agosto, nessa ocasião voltei a fazer a Novena do Cetro.  
Cheguei a coroá-la como Rainha da Reforma do apartamento e então as coisas começaram a acontecer: inexplicavelmente foi entrando recurso financeiro. Meu marido, apesar de não estar viajando, passou a vender mais. Senti que era o momento de fazer o que tinha que ser feito.  
Antes de fazer pedia permissão à Mãe de Deus e fazia a minha entrega, sempre na confiança e
contando com o seu auxílio. Costumo fazer a lista dos compromissos a serem pagos e colocar em cima
do Santuário Lar para que ela nos ajude a honrar todos eles. E assim foi acontecendo, aos poucos todo
o apartamento foi reformado.
Hoje o meu apartamento está aconchegante e
acolhedor, digno da Mãe e Rainha. Ela é Vencedora de todas as batalhas. Senti o atuar dela, guiando e
dirigindo a minha vida e da minha família. Ela cuidou,
intercedeu, conduziu-me pelos caminhos. Hoje posso até
dizer que o meu apartamento está um Schoenstatt – Belo
Lugar.  À Mãe e Rainha a nossa gratidão!  
Carmen Tereza V. Hofmann- Campo Grande/MS

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Querida Mãe Três Vezes Admirável, celebrando o primeiro dia da Aliança
de Amor deste ano, volvemos nosso olhar e nosso coração ao teu Santuário
para suplicar graças e bênçãos para nossa caminhada de fé em família.
T. Acolhemos com grande alegria o convite do Papa Francisco para meditar
nas virtudes e exemplo de São José e a celebrar 2021 como um ano dedicado
à família.
D. Queremos olhar para “a família de Jesus, a de Nazaré que é a família modelo,
em que todas as famílias do mundo podem encontrar o seu ponto de
referência seguro e uma inspiração segura. Em Nazaré brotou a primavera
da vida humana do Filho de Deus, quando Ele foi concebido pela ação do
Espírito Santo no seio virginal de Maria.” (Papa Francisco, 27.12.2021)
T. “Podemos experimentar uma comunhão sincera quando também a nossa
família é casa de oração, quando os afetos são sérios, profundos, puros,
quando o perdão prevalece sobre a discórdia, quando a dureza cotidiana do
viver é amenizada pela ternura recíproca e pela serena adesão à vontade
de Deus”. (cf. Papa Francisco 27.12.2021)
D. Querida Rainha da Aliança, nós te pedimos “que as famílias de todo o
mundo fiquem cada vez mais fascinadas pelo ideal evangélico da Sagrada
Família, para assim se tornar fermento de nova humanidade e de uma nova
solidariedade concreta e universal.”
T. Aceita, querida Mãe e Rainha, nossas ofertas em teu Capital de Graças.
Como propósito deste mês queremos nos empenhar para rezar a Oração
a São José, suplicando sua proteção para todas as famílias. Rezemos
especialmente pelos pais desempregados:

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

Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria!
A vós, Deus confiou o seu Filho; em vós,
Maria depositou a sua confiança;
convosco, Cristo tornou-Se homem.
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para
nós e guiai-nos no caminho da vida.
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem,
e defendei-nos de todo o mal. Amém.
D. Com alegria, amor e gratidão, unimo-nos a toda Família de Schoenstatt,
consagramos à Mãe e Rainha, todas as famílias, cantando: Ó minha Senhora...
D. Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt,

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

T. Roga por nós e por nossas famílias.
Secretariado Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt
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