Testemunho
Quero relatar o poder da atuação da Mãe Peregrina de Schoenstatt na minha vida.
Eu tinha uma filha, Laila Righetti que, aos 23 anos, teve um surto de uma doença neurológica, desmielinizante e degenerativa que a acometeu em dezembro de 2011, deixando-a paraplégica.
A partir de 2015, houve uma piora significativa e depois de uma internação de seis meses, voltamos
para casa com ela totalmente acamada e fazendo uso regular de morfina. Porém, ela nunca perdeu a sua fé. Apesar de tanto sofrimento, continuava serena. Acredito fielmente que o poder das
orações nos sustentou nesses oito anos, inclusive, muitas pessoas do Santuário rezavam por ela.
Uma amiga, que é nossa missionária, Fátima Teixeira, sugeriu fazer a novena com a oração do Confio,
escrita pelo Pe. José Kentenich; perguntei à Laila se poderíamos fazer a novena e ela aceitou.
Foi então que começou o milagre. Ela não voltou a andar e suas dores não cessaram, porém aconteceu
um milagre espiritual! Passamos a nos reunir uma vez por semana em volta de sua cama e rezamos
muitas vezes o Confio. Quando ela era internada, o nosso grupo continuava
firme na oração. Foi a preparação para a volta à casa do Pai de minha filha.
No dia 27 de janeiro de 2020, foi preciso fazer uma cirurgia de emergência
que, infelizmente, não surtiu o resultado esperado; ela saiu do centro
cirúrgico em estado grave, em coma induzido e intubada. Do dia 28 de
janeiro até o dia 13 de fevereiro, fui todos os dias para o CTI e rezava o
terço em voz alta junto dela.
A visita da Mãe Peregrina na minha casa acontece no dia 12 de cada
mês. Então, no dia 12 de fevereiro de 2020, antes de sair para a visita
no hospital, me pus a rezar e supliquei a Ela que intercedesse junto ao
seu Filho Jesus pela Laila, somente Ele sabia qual
o “vinho” necessário. À noite, fui fazer as minhas
orações, repeti a minha súplica à Mãe Peregrina. Pedi
que intercedesse junto ao seu Filho Jesus pela minha
filha Laila. Acordei um pouco antes das 3h da manhã
e não dormi mais. Rezei novamente o terço e fiquei
ansiosa para ir ao hospital. Quando o médico me ligou
para eu ir mais cedo para lá, pois ela estava partindo,
eu já estava a caminho. Às 3h seus rins paralisaram
e, então, ela retornou para a casa do Pai às 14h.
O meu testemunho é sobre a importância da fé, que
todos os dias deve ser regada. A Mãe Peregrina nos
ajuda a ficarmos mais firmes em Jesus, em todas as
situações.
Valéria Pinho Righetti – Rio de Janeiro/RJ

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Estimados irmãos e irmãs, na atmosfera da Páscoa do Senhor, que ressuscitou
dos mortos para dar-nos a vida e a paz, reunimo-nos para celebrar a Aliança
de Amor.
T. Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente! Este fato enche de
esperança os nossos corações ao celebrarmos o mistério da nossa Redenção.
Cristo vive e reina em nosso meio para sempre! No tempo pascal, somos
convidados a dar testemunho desta verdade, em meio ao mundo sedento
de Deus.
D. Imploremos a plenitude dos dons pascais, por intercessão de Maria que,
depois de ter compartilhado os sofrimentos da paixão e crucifixão do seu
Filho inocente, também experimentou a alegria inefável da sua ressurreição:
T. Rainha dos céus, alegrai-vos. Aleluia!
Porque Aquele que merecestes trazer em vosso seio. Aleluia!
Ressuscitou como disse. Aleluia!
Rogai por nós a Deus. Aleluia!
Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia!
Porque o Senhor ressuscitou, verdadeiramente. Aleluia!
D. Neste tempo pascal, renovemos nossa Aliança de Amor, com a súplica para
que a Rainha do Céu nos ajude a experimentar as graças da ressurreição de
Jesus na esperança de caminharmos para uma vida nova.
T. Querida Mãe e Rainha, nós te pedimos, cheios de confiança: acolhe
o sofrimento de todas as famílias que padecem as consequências da
Pandemia, especialmente as famílias enlutadas, os doentes e todos os
que passam por dificuldades financeiras, no sustento de suas famílias.
Acompanha com teu olhar de ternura os profissionais da saúde. Fica
conosco e ajuda-nos a passar por todas as dificuldades deste tempo de
dor e escuridão.

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

D. Ao renovarmos nossa Aliança de Amor, entregamos nossas contribuições ao
Capital de Graças para que a vida nova, em Cristo ressuscitado, se torne fonte
de esperança para todos os que convivem conosco. Como propósito do mês,
assumimos o compromisso de rezar muitas vezes ao dia: Cristo ressuscitado,
quero ser testemunha do teu amor em minha família. Juntos renovemos
nossa Aliança de Amor cantando: Ó minha Senhora, ó minha Mãe...
D. Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt,
T. Roga por nós e por nossas famílias.
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