Testemunho
Somos da cidade de São Bernardo do Campo/SP, mudamos para essa cidade em maio de 1998.
Logo que mudamos, meu marido Jailton sofreu um grave acidente de carro. Estávamos sozinhos nessa
cidade, não conhecíamos ninguém. Numa tarde, veio até nós duas senhoras segurando uma Imagem.
Apresentaram-se e pediram licença para saber o que havia acontecido conosco, pois observavam que dia
sim e outro não a ambulância e o carro de resgate paravam em nossa porta. Queriam saber se estávamos
precisando de ajuda. Ofereceram-nos a Imagem para que passasse uma noite conosco. Meu marido e eu
não conhecíamos o Movimento de Schoenstatt, mas aceitamos ficar com a Imagem da Mãe Peregrina
em nossa casa naquele dia. No dia seguinte, as mesmas senhoras vieram e a levaram. Nós ficamos muito
felizes com a visita da Mãe de Deus e com a atenção que recebemos das vizinhas. A Imagem nos visitou
no mês seguinte e logo passamos a fazer parte do grupo de 30 famílias, recebendo-a mensalmente.
Foi assim que começamos a fazer parte da Campanha da Mãe Peregrina, rezávamos todos os meses
em família e, na despedida, ficávamos ansiosos para a próxima visita. Devido ao acidente, meu marido
retornava muitas vezes ao hospital, ao todo passou por 18 procedimentos cirúrgicos. Muitas vezes em
que ele estava internado, a Imagem da Mãe Peregrina chegava em casa e rezávamos juntos, com nossos
filhos: Danilo, na época com 5 anos e Mariana com 06 meses.
Numa dessas noites, assisti na TV um comercial sobre casas próprias. Olhei para a Imagem da Mãe e
Rainha e fiz uma oração no coração. Mesmo com uma condição financeira difícil, tínhamos um sonho de
termos nossa casa. Comentei com meu marido sobre o anúncio da TV, mas por causa da situação, ele não
se animou. Mesmo assim, combinamos de ir ao local, sem compromisso. No final, acabamos fechando
o negócio. Vendemos o carro para dar de entrada, alguns amigos juntavam alimentos e até mesmo
dinheiro para nos ajudar. Confiávamos na Mãe e Rainha e em sua intercessão. Meu marido conseguiu
um benefício. Só tinha dois modos para pegar a casa no
sistema de cooperativa: por um lance (descartado por
nós) ou sorteio (ser sorteado com fé). E no final de 1999,
fomos sorteados! Mesmo sem planejar, no dia da nossa
mudança, a Imagem da Mãe e Rainha estava conosco. Ela
viajou na frente do carro com o caminhão de mudança
atrás. Descarregamos tudo, e chegou o momento de
grande emoção: tínhamos que nos despedir da Imagem
da Mãe e Rainha, pois ela iria voltar para o nosso antigo
bairro. Rezamos em família, e fiz uma promessa que não
ficaríamos nunca sem recebê-la em casa. O número da
nossa casa era 18, o último modelo que estava disponível!
A Mãe e Rainha reina, vence e triunfa em nossas vidas!
Ana Célia do Nascimento Silva – São Bernardo do Campo/SP

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Neste dia em que celebramos a Aliança de Amor, peregrinamos
espiritualmente ao Santuário e, com Maria, nossa Mãe, Rainha e Vencedora
Três Vezes Admirável de Schoenstatt, rendemos gratidão ao Pai eterno pelo
seu imenso amor e sua misericórdia para com a humanidade.
T. Querida Mãe e Rainha de Schoenstatt, saudamos-te como a grande Rainha
de Maio. Em cada um dos 31 dias deste mês queremos te saudar: Ó Maria,
tu és a Mãe e Rainha do mundo, a Rainha de nossos corações e de 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

D. Mãe, olha para nós, os teus filhos, que percorremos o caminho da fé.
Conheces as dificuldades que temos de enfrentar para manter viva a chama
da fé na escuridão do tempo atual. Contigo rezamos ao Pai:

graça).

T. Senhor, “nós te pedimos pelas famílias consagradas no sacramento do
matrimônio, para que possam redescobrir todos os dias a graça recebida
e, como pequenas Igrejas domésticas, saibam testemunhar a tua Presença
e o amor com o qual Cristo ama a Igreja.” (Oração do X Encontro Mundial das

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

Famílias, junho de 2022).

D. Mãe, tu que és a Peregrina das Famílias, sabes quais são as dificuldades em
nossa família. Ilumina nossos corações, ajuda-nos a reconquistar a alegria e
a beleza de ser família, fortalece nossa fé!
T. Querida Mãe e Rainha da Família, hoje, espiritualmente no teu Santuário,
entrego o meu lar aos teus cuidados! Confio que me ajudarás a edificar
minha casa sobre uma rocha firme. A redescobrir as pequenas fontes de
alegria e de amor verdadeiro que fortalece o vínculo familiar. Faze-nos viver
sob a bênção dos sacramentos, como fonte de forças e de santificação. Mãe
e Rainha da família, como sabes, nem sempre é fácil manter a harmonia no
lar! E nessas horas vem a tentação de abandonar tudo! Por isso, te pedimos:
com teu divino Filho reina, vence e triunfa em nossa família! Cobre com
teu manto protetor o nosso lar!

Realiza sinais e milagres,
como testemunho de sua
santidade.

D. Rainha da Aliança de Amor, como propósito deste mês de maio, queremos
entregar-te a coroa muitas vezes durante o dia, principalmente diante de
alguma dificuldade ou aflição. Este será nosso oferecimento consciente para
o teu Capital de Graças: cada prece, cada súplica, cada boa obra será uma
rosa que te entregaremos como sinal de nosso amor filial. Juntos renovemos
nossa Aliança de Amor, cantando: Ó minha Senhora, ó minha Mãe...
D. Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt,
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T. Roga por nós e por nossas famílias.
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