
Irmãs de Maria de Schoenstatt

Testemunho

No dia 3 de março de 2021, fui diagnosticada com covid-19. Após alguns dias, comecei a 
sentir-me mal, fraca, e não conseguia me alimentar. No dia 9 de março, dirigi-me ao hospital. 
Minha situação era crítica, com 75% dos pulmões comprometidos e com a saturação muito 
baixa. No dia 10 de março fui intubada. Nessa hora senti muito medo de não sobreviver e não 
poder acompanhar o crescimento das minhas filhas.

Minha família, em uma atitude de fé em Deus e na Mãe e Rainha, começou uma novena 
pedindo a restauração da minha saúde. Minha situação era gravíssima, com 90% dos pulmões 
comprometidos e com infecção hospitalar, os médicos já tinham feito tudo o que era possível.

Na manhã do dia 20 de março, toda a família peregrinou a pé, cerca de 40 km de Planaltina 
ao Santuário da Mãe e Rainha, 
em Brasília, para pedir o milagre 
da minha recuperação, por 
intercessão da Mãe de Deus. No 
mesmo dia da peregrinação, às 
12h, eu fui extubada. Esse dia 
ficará marcado para mim como o 
dia em que recebi uma nova vida.

Deus ainda continuou agindo. 
Meu sonho sempre foi regularizar 
o meu matrimônio. Meu marido 
Carlos Eduardo e eu tomamos 

a decisão de buscar a Igreja para realizar esse 
sonho. No dia 19 de junho, toda minha família 
e eu voltamos em peregrinação ao Santuário 
da Mãe e Rainha para agradecer o milagre e as 
bênçãos recebidas.

Yolanda Barbalho - Planaltina/DF
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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. Neste mês dedicado à Sagrada Escritura, iluminados com a luz da Palavra 
Viva, que é Cristo, celebramos a Aliança de Amor.

T. Pela escuta da Palavra, somos chamados a viver em Aliança com Deus, 
assim como o fez “a Virgem Maria que, com o seu sim à palavra da Aliança 
e à sua missão, realiza perfeitamente a vocação divina da humanidade” 
(Exortação Apostólica Pós-Sinodal Verbum Domini, 27).

D.  Neste dia da Aliança de Amor, nós te agradecemos pelos 71 anos abençoados 
da Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt, que celebramos no dia 10 
de setembro. Agradecemos que fazemos parte desta grande família da Mãe 
Peregrina!

D. Mãe Três Vezes Admirável, neste tempo de grande aflição!

T. Nós te agradecemos por tua maternal proteção!

D. Rainha da Família e da Saúde física e espiritual do mundo!

T.	 Nós	te	confiamos	todos	os	que	sofrem	no	corpo	e	na	alma!

D. Mãe Peregrina, que acompanhaste João Pozzobon na visita às famílias!

T.	 Nós	te	pedimos	que	a	Campanha	da	Mãe	Peregrina	de	Schoenstatt	renove	
a	sua	força	evangelizadora	e	continue	a	ser	para	as	famílias	visitadas,	sinal	
de esperança e conforto nas tribulações!

D. Querida Mãe Peregrina de Schoenstatt, hoje, de modo especial, nós te 
agradecemos que continuas chamando instrumentos que se empenham na 
evangelização das famílias, a exemplo do Servo de Deus João Luiz Pozzobon.

T. Agradecemos-te, querida Mãe e Rainha, pela vida dedicada dos missionários 
e coordenadores que te ajudam nesta grande missão. Fortalece a cada um 
deles	e	renova	em	seu	coração	o	ardor	missionário	e	a	fidelidade	ao	teu	
chamado. 

D. Neste dia da celebração da Aliança de Amor, queremos entregar-te tudo: 
nossa gratidão, nossas alegrias, a luta de cada dia. Aceita nossas contribuições 
para o teu Capital de Graças!

T.	 Novamente,	queremos	consagrar-nos	a	ti,	consagrar	também	toda	a	nossa	
família	e	todas	as	famílias	que	há	71	anos	recebem,	mensalmente,	tua	
Imagem de graças em seus lares. Especialmente nós te consagramos as 
famílias	que	ainda	não	te	conhecem	e	que	não	vivem	a	fé	em	teu	Divino	
Filho. Ó minha Senhora... 

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

T.	 Roga	por	nós	e	por	nossas	famílias.


