Testemunho

Recebemos a notícia de um trágico acidente ocorrido com os filhos de um amigo de meu
esposo.
Trabalhando com plantadeira, na roça, o rapaz que dirigia não percebeu que seu irmão havia se
desiquilibrado e caído ao chão, e passou sobre ele com a enorme máquina. Foi desesperador.
Levado ao hospital de outra cidade, Ribeirão Preto/SP, seu estado era grave.
Ficou vários dias na UTI, e as esperanças de vida eram muito remotas.
No dia seguinte ao acidente, encontrei no jardim de minha residência o “Folheto da Aliança
de Amor”, certamente jogado ali por alguém.
Comecei imediatamente a pedir ao Padre José Kentenich pela vida desse rapaz.
Orava ao Padre José Kentenich, dia e noite, inúmeras vezes, para que nos alcançasse essa
graça, esse milagre, por intercessão da Virgem Santíssima, Mãe de Deus e nossa.
Com o coração transbordante de gratidão e amor, quero comunicar que o André já saiu do
coma e já passou pela primeira das inúmeras cirurgias que deverá fazer.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
Louvado seja o Padre José Kentenich.
Vera Lúcia Leme de Brito Cabianca - Pirassununga /SP

Com alegria,
festejamos o Natal!
No Santuário da Mãe e Rainha
de Schoenstatt em Atibaia/SP,
privilegiado neste Ano Jubilar
com a indulgência plenária,
rezamos nas intenções de sua
família e comunidade.
Desejamos um Natal
repleto de bênçãos e um
Ano Novo com a proteção
de Maria!
Irmãs de Maria de Schoenstatt - Atibaia/SP

D. Pai Eterno! Junto a Maria Imaculada queremos suplicar a vinda do
Salvador. Imploramos-te ardentemente que nos envies o Messias, aquele
que vem para nos libertar e salvar:
T. “Ó Belém, cidade do grande Deus. De ti sairá o guia do povo de Israel.
Será grande, será louvado em toda terra e haverá paz no mundo”
(Miq 5,1).

D. “O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória
que um Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e verdade” (Jo 1, 14).
T. Jesus, tu és a Palavra viva do Pai, a manifestação do seu amor por nós.
Amor que assumiu a forma humana e veio a esta terra para revelar-nos
o Pai. Dá que a luz da esperança brilhe claramente em nosso coração
e em nossa vida.
D. Maria, Estrela da Santa Esperança! Em teu coração todo dedicado ao
Senhor, ardia a esperança que a luz de Deus brilhasse no mundo. Cheia
de expectativa, suplicavas a vinda do Redentor. Desde que geraste a luz
para este mundo escuro, vive em ti o anseio de fazer a humanidade feliz,
no encontro com esta Luz eterna.
T. Mãe da Santa Esperança, a partir dos Santuários de Schoenstatt levas
a verdadeira Luz do mundo às famílias. Protege a humanidade neste
momento de grandes desafios e implora em favor dos mais necessitados.
D. Num tempo que desviou seu olhar do divino e eterno queres inflamar
novamente a luz da fé nos corações. Confiantes, nós te suplicamos:
T. “Com júbilo, imerge o Senhor em minha alma, para que em tudo a
ele eu seja semelhante como tu; torna-me portador de Cristo para o
nosso tempo, a fim de que resplandeça na mais clara luz do sol” (Pe. José

Necessita de uma
graça especial?
Reze com fé ao
Pe. José Kentenich!
Deus, nosso Pai! Atendenos 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

Kentenich).

D Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt
trazemos-te nossas contribuições ao Capital de Graças do teu Santuário.
T. Nesta preparação para o Santo Natal, como propósito, quero realizar
um gesto solidário para que meu próximo também possa experimentar
a realidade do Natal.
D. Confiantes na tua poderosa intercessão, renovamos a nossa consagração
a ti, cantando: Ó minha Senhora...
D. Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt,
T. Roga por nós e por nossas famílias.
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