
Irmãs de Maria de Schoenstatt

Testemunho

Envio esse testemunho ao Santuário da Mãe e Rainha de Schoenstatt para contar a minha 
história: no Folheto da Aliança de Amor do mês de janeiro de 2020 li o relato de um testemunho 
de graça alcançada por intercessão do Padre Jose Kentenich e fiquei encantada.

Minha filha foi dispensada do escritório de arquitetura onde trabalhava. Pensei: “Meu Deus, 
somente eu trabalhando em casa, meu esposo sem emprego, tantas contas para pagar... E 
agora?”

Foi então que me lembrei do folheto no qual estava o testemunho do mês de janeiro de 2020. 
Já estávamos enfrentando a pandemia, havia uma grande dificuldade de encontrar um novo 
emprego para minha filha. Isso foi maio de 2020, peguei o folheto de janeiro mais uma vez e 
conversei com o Padre José Kentenich. Se ele intercedesse a Deus para a minha filha Andressa 
encontrar um emprego, eu iria enviar o testemunho para o Santuário. 

A partir do mês de maio, rezei a oração que estava no folheto todos os dias. No mês de junho, 
minha filha fez uma entrevista, por vídeo conferência. Eu não sabia dessa entrevista e ela não 

sabia também que eu estava rezando por ela a Oração 
pela beatificação do Pe. José Kentenich. No mês de 
junho, ela fez a última entrevista e foi contratada. O mais 
comovente é que, devido à pandemia, ninguém podia 
sair de casa. Então, um “anjo” chamado Adriana, veio 
trazer o contrato de emprego aqui em casa. A Andressa 
está trabalhando até hoje, está formada e muito feliz 
com o emprego.

Obrigada Padre José Kentenich por sua intercessão!

Andressa de Almeida Silva e 

Rita Maria de Almeida Silva

Cotia/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.  Senhor, nosso Deus, profunda alegria brota dos nossos corações ao nos 
colocarmos diante de ti para celebrarmos os 107 anos da Aliança de 
Amor, selada no Santuário de Schoenstatt, em 18 de outubro de 1914.

T.  Manifestamos, Senhor, nossa gratidão pelas graças que continuamente 
queres nos conceder por intercessão de Maria, nossa Mãe e Rainha da 
Aliança. 

D.  Mãe de Deus, pela Aliança de Amor, selada em 18 de outubro de 1914, 
confiaste ao Pe. José Kentenich uma missão especial para este tempo: 
por meio dos Santuários de Schoenstatt, conduzir-nos à Aliança contigo, 
para que em ti e por ti, cheguemos mais seguramente ao coração de 
Deus. Na mesma confiança do Pe. Kentenich, rezamos:

T. Mãe e Rainha, selaste conosco uma Aliança de Amor: Aliança que 
enlaçou para sempre o nosso coração com o teu, tornando-nos uma 
unidade de amor.

D.  Mãe e Rainha da Aliança de Amor, nós te pertencemos para sempre, 
somos tua propriedade.

T.  Jamais estaremos sozinhos, pois teu olhar vela por nós, teu coração 
pulsa com o nosso, partilhas de nossa vida e de nosso sofrer.

D.  A ti pertence o nosso coração, este coração pequenino e fraco, mas 
portador de um grande amor a ti.

T.  A ti pertencem os nossos olhos que, a partir de agora, serão os teus 
olhos a irradiar ao mundo a luz de Cristo.

D.  A ti pertence a nossa boca, que ela seja mensageira do teu amor e da 
tua bondade.

T.  A ti pertencem os nossos ouvidos. Ajuda-nos a ouvir a tua voz que nos 
ensina a fazer o que o Jesus nos disser.

D.  Rainha da Aliança de Amor, novamente nos consagramos a ti e te 
ofertamos nossas contribuições ao Capital de Graças: nossos trabalhos, 
sacrifícios e nossas orações, as alegrias e os sofrimentos, nossa própria 
vida. Aceita-nos em teu coração e faze que teu Santuário seja lar e fonte 
de graças para todos nós. Cuida da nossa formação e transformação 
espiritual. Renovamos nossa entrega 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.


