
Irmãs de Maria de Schoenstatt

Testemunho 

Casada há 8 anos, tinha muito o desejo de ser mãe, porém tinha endometriose e cistos nos ovários; 
as dores eram muito intensas. Em consequência do tratamento, não consegui engravidar. Em maio de 
2019, fui ao Santuário da Mãe e Rainha em Atibaia/SP e pedi que ela intercedesse pelo meu sonho. 
Embora tivesse o desejo de recebê-la em minha casa, no bairro onde moro ainda não existia a Campanha 
da Mãe Peregrina de Schoenstatt.

Em março de 2020, deu-se a pandemia. Minha mãe, coordenadora da Mãe Peregrina em sua 
comunidade, recebeu a orientação para que as imagens não circulassem naquele período. Com isso ela 
ficou com duas imagens em sua residência e perguntou se eu gostaria de ficar com uma. Sem hesitar, 
respondi que sim, pois, até então, nunca tinha recebido a Mãe Peregrina em minha casa.

Em abril, iniciei a novena à Mãe Peregrina, mas a princípio achei que a Mãe não me atenderia. Todos 
os dias rezava a oração: “Confio em teu poder e em tua bondade. Em ti confio com filialidade. Confio 
cegamente em toda a situação, Mãe, no teu Filho, e na tua proteção!”

Em junho, comecei a fazer alguns exames para iniciar um novo tratamento. Um dos exames era 
abortivo e a médica deixou bem claro que era necessário ter certeza de que eu não estava grávida para 
poder realizá-lo.

Os dias foram passando e meu fluxo não chegava. Estava preocupada e aflita, pois a data do exame 
estava se aproximando. No dia 28 de julho, tive um sonho, no qual Deus me falou que eu estava grávida! 
A emoção tomou conta de mim, mas ainda não conseguia acreditar! Recebi meu maior presente de 

aniversário: já estava grávida e não sabia!

Da mesma forma, precisava fazer o teste de gravidez para ter 
total certeza, pois o referido exame estava marcado para aquela 
semana. No dia 03 de agosto de 2020, recebi o resultado do teste 
de gravidez e o resultado deu positivo! Senti muito forte no meu 
coração que era uma menina. E por gratidão à Mãe, ela carregaria 
o nome de Maria! Passei minha gestação inteira com a Mãe 
Peregrina em minha casa, pois ainda estávamos em pandemia.

Minha filha Maria Liz nasceu em 14 de março de 2021, forte 
e saudável. Uma menina muito alegre que carrega a ternura da 
Mãe em seu olhar. Agradeço à Mãe Peregrina por sua intercessão 
para que acontecesse este grande milagre em minha vida! Mãe, 
Rainha e Vencedora, Três Vezes Admirável de Schoenstatt, rogai 
por nós!

Alessandra Maria Macedo Lisboa – Sorocaba/SP
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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. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
com alegria, reunimo-nos para celebrar a Aliança de Amor, neste mês 
em que a Igreja celebra todas as vocações como dom precioso!

T.  Ó Mãe da Igreja, Mãe de todos os vocacionados, Rainha das famílias! 
Celebrar a Aliança de Amor é suplicar a graça de ser fiel à vocação que 
Deus nos chama a realizar!

D.  Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
neste tempo tão difícil para toda a humanidade, confiamos aos teus 
cuidados todas as famílias. Renova e santifica-as para que sejam escola 
do amor, berço de vocações, lar onde se experimenta abrigo e proteção. 
Contigo, Mãe, pedimos ao teu divino Filho:

T.  “Senhor Jesus, louvamos a tua presença em nossa família, Igreja 
doméstica, e te pedimos: dá-nos teu olhar atencioso para que ninguém 
possa se sentir sozinho por causa de nossa atitude, pela falta de um 
abraço de acolhida, por uma palavra errada. Dá-nos a capacidade de 
nos determos e de doar com alegria um momento de escuta, um gesto 
de acolhida, um sinal de misericórdia e de perdão. Amém” (Subsídios 
para o Ano Família Amoris Laetitia – site Oficial)

D.  Mãe e Rainha das Vocações, colocamos também sob teu cuidado maternal 
todos os sacerdotes, os leigos consagrados e todos os vocacionados que 
são chamados a dar continuidade à missão de teu divino Filho.

T.  Rainha da Aliança de Amor, aceita nossas contribuições ao Capital de 
Graças, alegrias, sofrimentos, orações, sacrifícios, fraquezas e desilusões 
e todo o bem que conseguimos realizar! Assumimos como propósito 
deste mês o empenho em reunir-nos e rezar para que nossa família 
realize a missão ideada por Deus, a nosso respeito.

D. Unidos a todas as famílias de nossa comunidade, renovemos nossa 
Aliança de Amor com a Mãe e Rainha de Schoenstatt, suplicando amor, 
paz, alegria e felicidade familiar. 

Cantemos: Ó minha Senhora...

D.  Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt,

T. Roga por nós e por nossas famílias.


