Testemunho
A minha história com a Mãe Peregrina é muito forte e precisa ser compartilhada. Tenho 22 anos.
Eu nunca tive uma religião, durante anos frequentei o espiritismo, tinha uma postura vulgar e sem
discernimento da própria vida, perdia amigos e pessoas que eu amava. Aos 20 fui diagnosticada com
depressão e síndrome do pânico. Tentei suicídio 4 vezes em 2019.
Em 2020 eu comecei a frequentar a igreja católica de maneira firme, me mudei para uma casa em que
havia uma paróquia na esquina, me senti tocada pelo grupo de oração que acontecia às quintas-feiras. Eu
sabia que estava no lugar certo porque me trazia paz, mas eu não conhecia Deus e tampouco a sua Mãe.
Passei um período muito ruim, de cama com depressão, em meados da minha graduação de
Enfermagem, tranquei o Curso e não queria fazer mais nada. Foi então que decidi a não participar mais
na igreja. Porém, pela última vez, me arrumei e fui à Missa, numa segunda-feira.
No final da Missa recebi um folheto que mudou a minha vida. Eu me recordo de estar passando
por uma decepção amorosa muito dolorosa, um relacionamento tóxico que me destruiu muito. Eu
não conseguia aceitar o fim daquela relação e nesse folheto eu via a foto de um casal contando o seu
testemunho, um testemunho lindo que tocou o meu coração, eu queria viver uma história tão linda
como aquela. Levei para casa o folheto que dizia “Aliança de Amor”. Foi naquela noite que eu conheci
a Mãe Peregrina. Fui convidada por meio daquele folheto a uma vida nova! Quanto mais eu pesquisava
sobre a aliança de amor mais eu queria viver tudo aquilo, era tudo novo para mim!
E foi então quando eu tive o meu primeiro contato com o
Santuário Tabor da Esperança, em Brasília/DF. Logo em seguida
fiz a inscrição para a Preparação para a Aliança de Amor,
mas, descobri que primeiro eu deveria ser batizada. Devido
à pandemia, não havia catequese nas Paróquias. Mas, uma
formadora do Santuário conseguiu que eu pudesse fazer a
catequese e ser batizada. O meu batismo foi no dia 30 de maio
de 2021 e nesse mesmo dia selei a Aliança de Amor com a
Mãe e Rainha! É muito forte olhar para o passado e ver tantas
mudanças guiadas por uma Mãe, a Mãe Peregrina que me
educou novamente, me ensinou a vencer as adversidades e
continua me ensinando e me conduzindo! Obrigada, Mãe pela
tua intercessão em minha vida! Sei que sou a tua filha muito
amada! Eu renasci contigo!
Marina Martins - Brasília-Sobradinho/DF.

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Agradecemos, ó Deus, que quiseste permanecer em nosso meio,
perpetuando a tua aliança com a entrega total de teu Filho amado. Nele,
tu nos fizeste teus filhos e, pelo batismo, nos chamaste a viver em aliança
de amor contigo.

Necessita de uma
graça especial?
Reze com fé ao
Pe. José Kentenich!

T. Revelaste-nos a grande importância da família. É neste espaço sagrado
que nossa família se torna santuário da vida, escola do amor, protetora
da fé, guardiã da esperança.

Deus, nosso Pai! Atendenos em nossas intenções,
por intercessão do Pe.
José Kentenich (pedir a

D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável, unidos a ti
queremos agradecer a Deus pelo amor com que Ele chamou à vida nossa
família e cuida de nós até nas mínimas coisas de cada dia!
T. Mãe e Rainha da Aliança! Fortalece em nós a confiança e o amor a Deus
para que saibamos passar, fortes na fé e alegres na esperança, pelas
dificuldades que nossa família enfrenta com esta pandemia.
D. Como propósito deste mês, com o Papa Francisco e toda a Igreja
queremos rezar e celebrar a Jornada Mundial dos Avós e dos Idosos, no
próximo dia 25 de julho.
T. “Num período em que nos acostumamos a viver sozinhos, a não nos
abraçar, a considerar o outro como um perigo à nossa saúde, é uma
oportunidade de recordar o carinho para com as pessoas idosas, para
quem o coronavírus reservou um tratamento mais duro. O carinho pode
tornar-se um modo de ser.” (Site Oficial – Ano Família Amoris Laetitia)
D. Como Campanha da Mãe Peregrina, nos unimos à Família de Schoenstatt
do vasto mundo para recordar, agradecer e celebrar o aniversário da
ordenação sacerdotal do Pe. José Kentenich (08 de julho de 1910),
fundador do Movimento Apostólico de Schoenstatt.

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. Querida Mãe de Deus, aceita nossa gratidão expressa nesta oração:
Ave Maria, cheia de graça...
D. Mãe e Rainha, trazemos-te nossas contribuições ao Capital de Graças:
alegrias, conquistas, sofrimentos, lutas e, especialmente, te oferecemos
nosso acolhimento para com os idosos em nossa família.
Renovamos agora nossa Aliança de Amor contigo, cantando: Ó minha
Senhora...
D. Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt,
T. Roga por nós e por nossas famílias.

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