Testemunho
Meu nome é Glaucia, tenho 18 anos e moro na cidade de Santo André, São Paulo. Venho dar meu
testemunho de fé, pois recebi da Mãe a graça que tanto esperava.
Participo, desde criança, da capela São Francisco de Assis e Santa Rita de Cássia, aqui na minha
cidade, e há tempos estava necessitando de um emprego para poder pagar minha faculdade, porém
a graça parecia nunca chegar.
Comentei sobre isso com uma amiga da comunidade e ela me entregou
o folhetinho da Aliança de Amor da Mãe e Rainha, cujo testemunho do
mês contava a história de uma jovem que havia alcançado a graça de
um emprego por intermédio da Mãe de Schoenstatt. Mesmo passando
por tempos difíceis, comecei a pedir à Mãe que também me concedesse
esta graça.
Realizei várias novenas, porém não conseguia um emprego. Impaciente,
pensei várias vezes em desistir, mas então lembrei que Nossa Senhora
nunca desiste de nós e continuei pedindo que intercedesse por mim e
olhasse com carinho para minha prece.
Então, no dia 16 de outubro de 2020, dois dias antes da festa da Mãe
e Rainha de Schoenstatt, recebi uma ligação, agendando uma entrevista
de emprego em uma grande empresa na área de alimentação. Compareci
à entrevista, nunca deixando de rogar à Mãe por mim e, no dia 9 de
novembro, alcancei a graça do meu primeiro emprego com carteira
registrada.
Hoje, estou em meu segundo mês de experiência na empresa, restando apenas mais um mês para
concluí-la, mas não temo, pois sei que a Mãe está comigo por onde eu for, me protegendo e rogando a
Deus por mim. Deus nunca falha, tudo acontece com um propósito e no tempo dele. Obrigada, Mãe e
Rainha por mais esta graça alcançada!
Glaucia Fernandes Martins -Santo André/SP

19 de Março de 2021 às 20h
Em Roma, o Papa Francisco dará início ao “Ano Família Amoris Laetitia”.
Em sintonia com o Santo Padre, o Secretariado da Campanha da Mãe
Peregrina fará um momento especial para as famílias com o lançamento
do estudo:
“Minha família, terra maravilhosa”

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Querida Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt, neste dia em que
celebramos a Aliança de Amor, peregrinamos espiritualmente ao teu
Santuário, lugar de graças, onde encontramos abrigo no teu coração e no
coração do teu divino Filho Jesus!
T. No Santuário, também encontramos a figura paternal de São José, cuja festa
celebraremos no dia 19 de março, para quem, a convite do Papa Francisco,
toda a Igreja se volta neste ano a ele dedicado.
D. Neste tempo de grandes desafios, a vida e o exemplo de São José iluminam
nossa peregrinação na terra: “Ele nos ensina que ter fé em Deus inclui também
acreditar que Ele pode intervir, inclusive através dos nossos medos, das nossas
fragilidades, da nossa fraqueza. E ensina-nos que, no meio das tempestades
da vida, não devemos ter medo de deixar a Deus o timão da nossa barca”
(Papa Francisco, Carta Apostólica Patris Corde).

T. “Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós e guiai-nos no
caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendeinos de todo o mal. Amém” (Idem).
D. Também o Fundador da Obra de Schoenstatt, que traz o nome José,
manifestou muitas vezes em sua vida uma devoção particular ao Esposo da
Virgem Maria: “Sempre me sobrevêm uma silenciosa admiração quando, já
desde as primeiras páginas do Novo Testamento, o evangelista São Mateus
nos revela como vivia São José: cumprindo a vontade divina” (Livro Santidade
de Todos os Dias).

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

T. Como São José, o Pe. José Kentenich seguiu e cumpriu em sua vida a vontade
de Deus: “Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe” (Mt 2, 13). Pela Aliança
de Amor, ele nos indica o caminho que, por Maria, nos conduz a Jesus e ao
Pai celestial.
D. Mãe de Deus, Rainha da Aliança de Amor, como propósito deste mês,
queremos rezar diariamente a São José, pedindo a sua intercessão por todas
as famílias, especialmente por aquelas que sofrem as consequências da
pandemia.
Aceita, querida Mãe e Rainha, nossas contribuições ao Capital de Graças
e acolhe em teu coração de Mãe os nossos pedidos. (pausa). Cantemos: 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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