
Irmãs de Maria de Schoenstatt

Testemunho 

Os encontros on-line promovidos pelo Secretariado da Campanha da Mãe Peregrina de Atibaia/SP vêm 
trabalhando a realidade da família como: terra maravilhosa, lugar da escuta da Palavra de Deus, casa do 
Pão, casa do amor, porta aberta para a missão e Santuário de Deus. E já podemos compartilhar os frutos 
colhidos após a conclusão do primeiro ciclo de encontros.

Douglas Eduardo Berti e sua esposa Fabiana Lorenti, da cidade de Morro Agudo/SP, contaram sobre a 
experiência de participar dos encontros em família com a Campanha da Mãe Peregrina:

“Nossa participação nestes encontros foi essencial para a união da nossa família. É um compromisso que 
fizemos para aquisição de novos conhecimentos, também para o trabalho que desenvolvemos na coordenação 
da Campanha em nossa cidade, mesmo pelos meios de comunicação, já que a pandemia nos impede de nos 
reunirmos fisicamente.

Para cada encontro nos preparamos com muito amor a fim de vivenciá-lo como um momento precioso; 
adquirindo tantos valores virtuosos, que poderiam se perder em meio a tantos conflitos que estamos 
enfrentando. O tempo em que nos reunimos é tão pouco, mas, após cada encontro, percebemos o quanto 
ainda podemos aprender para sermos pessoas melhores, pessoas do bem.

O trabalho realizado neste ano tem sido fundamental para nossa família, pois em meio a tantos desafios, 
seguimos firmes e fortes pelo caminho que a Mãe de Deus e seu Filho Jesus nos conduzem. Buscamos uma 
proximidade cada vez maior com Deus, sem nos descuidarmos do olhar para o nosso próximo.

A cada dia, percebemos a importância da vida dedicada à família e à Campanha da Mãe Peregrina, pois 
nos momentos de angústia ou de alegria, sempre entregamos ao Capital de Graças. Temos a fé e a confiança 
de que ela sempre fará o melhor para nós.

Não deixem de participar destes encontros tão abençoados e cheios de ensinamentos, esta interação nos 
aproxima cada vez mais da Mãe de Deus, podemos 
sentir a presença dela em cada palavra das Irmãs de 
Maria e das famílias convidadas. A cada encontro, 
o amor ao próximo, a paz e a fé confortam nossos 
corações nestes tempos de aflições.

Participem da Campanha e poderão testemunhar 
a intercessão da Mãe de Deus nos momentos de 
dificuldades, as graças recebidas no decorrer do ano 
e principalmente os conhecimentos adquiridos que 
serão levados para o resto da vida; assim poderão 
transmitir para todos ao seu redor que só Deus é o 
caminho, e para percorrermos este caminho o amor 
é essencial.”
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Necessita de uma 
graça especial? 
Reze com fé ao 

Pe. José Kentenich!

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

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 

             (11) 4414-4249                   (11) 96861-9485

www.maeperegrina.org.br

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 presenteaste o Coração de Jesus: ao contemplarmos seu divino 
Coração, percebemos que dimana dele a fonte da infinita misericórdia 
para conosco!

D.  O Coração de Cristo está aberto para nos acolher. Ele é o bom Pastor 
que nos retira do deserto do sofrimento e da escuridão, para a luz do 
seu Coração repleto de amor e misericórdia, onde encontramos abrigo 
e proteção, a verdadeira vida.

T.  Jesus, Rei dos corações, confiamos em teu amor para conosco. Estás 
sempre pronto a nos acolher. Ao nos aproximarmos do teu Coração, 
percebemos que se irradia dele uma corrente de amor infinito por nós.

D.  “Assim como estamos abrigados no coração do Pai, também devemos 
estar abrigados no Coração de Jesus e da querida Mãe de Deus.” Pe. J. K. 

T.  Querida Mãe e Rainha de Schoenstatt, na escola do teu Imaculado 
Coração, queremos aprender a amar a Jesus, como tu o amas!

D. Mãe, dá-nos um coração semelhante ao teu, para que possamos amar e 
servir Jesus em nossos irmãos, especialmente aqueles que estão sofrendo 
e passando por dificuldades, para que todos os povos, em Cristo, tenham 
vida.

T. Aceita, querida Mãe e Rainha da Aliança, todos os trabalhos que fizemos 
com amor, nossas alegrias e sucessos, as orações e as obras, bem como 
os nossos sofrimentos, angústias e dores. Tudo depositamos em teu 
Imaculado Coração, como contribuição ao Capital de Graças, mas acima 
de tudo te entregamos o nosso coração.

D.  Querida Mãe Peregrina de Schoenstatt, ao celebrarmos a Aliança de 
Amor contigo, assumimos como propósito do mês, rezar diariamente a 
jaculatória: “Mãe, abre-me largamente o teu Coração e o Coração de 
teu Filho!” Neste espírito, nós nos consagramos a ti, 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.


