Desde pequena, sonho em ser professora. Os anos se passaram e o
amor pela educação e pelo ato de ensinar só cresceram. Terminando
o ensino médio, no ano de 2016, iniciei a graduação em Pedagogia.

TESTEMUNHO

Durante o curso, aconteceram inúmeros desafios, mas com a graça
de Deus e minha perseverança, concluí a faculdade em 2019. Foi
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uma alegria sem fim! Naquele ano, eu estava trabalhando em
uma agência de viagens da minha cidade, onde amadureci e cresci
profissionalmente. Em 2020, enviei alguns currículos para várias
escolas, logo no início do ano, mas infelizmente sem nenhum retorno.
Para agravar a situação, a pandemia do COVID-19 chegou, fechando
igrejas, escolas e comércios. O ano foi passando, continuei me dedicando
ao meu emprego, agradecendo a Deus por permitir que eu estivesse empregada em
um ano no qual muitas pessoas perderam seus contratos e ficaram desempregadas. Mas, o sonho de
me tornar professora ainda estava dentro de mim. Realizei diversos concursos, processos seletivos,
entrevistas, mas devido à falta de experiência, não consegui nenhuma oportunidade. Fiquei sem
esperança. Cheguei a acreditar que Deus tinha outros planos para minha vida, mas continuei trabalhando,
estudando e me dedicando.
Em agosto de 2021, passei por algumas decepções que me deram um “empurrão” para correr atrás
do meu sonho. No último sábado de agosto, fui à Missa na minha paróquia e marquei uma intenção,
pedindo uma graça por intercessão do Padre José Kentenich, além disso, antes de iniciar a celebração
rezei a oração que havia no Folheto da renovação da Aliança de Amor. Pedi com todo o meu coração
e com muita fé, que por sua intercessão me auxiliasse a conseguir um emprego na minha área. Fiz a
promessa de rezar esta mesma oração por nove dias. Na segunda feira (3º dia da oração), fui a uma
escola e pedi para conversar com a coordenadora, entreguei meu currículo e conversamos um pouco.
Naquela mesma semana, o colégio me ligou para que eu realizasse uma entrevista com a diretora e a
presidenta da instituição, e por graça alcançada, consegui, em menos de 15 dias, o meu emprego dos
sonhos. Meu contrato se iniciou dia 09 de setembro de 2021 e se renovou para o ano de 2022, agora,
como professora efetiva. Além disso, naquela mesma semana, recebi outra ligação, comunicando que
eu havia passado em um dos processos seletivos que havia realizado em 2020 em uma cidade da região.
Com isso, tive a certeza de que tudo é no tempo de Deus. Com a intercessão da nossa Mãe e do Padre
José Kentenich, nossa oração e nossa fé se tornam ainda mais poderosas!! Hoje, o que se encontra em
meu coração é GRATIDÃO.
I. S. P. – São José do Rio Pardo/SP

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de
Schoenstatt, neste dia de graças nos unimos a ti para celebrar a
Aliança de Amor.
T. Nós te agradecemos, ó Mãe e Rainha! Tu sabes que todo o amor
que ofertamos a ti é expressão de nossa fé e confiança em Deus,
que te concedeu a nós como Mãe, no caminho de nossa vida!
D. Mãe Três Vezes Admirável, em teu Santuário, reúnes todas as
famílias brasileiras sob a proteção do teu manto; confiamos na tua
ajuda materna, para progredirmos como famílias missionárias de
Cristo.
T. Mãe e Rainha, faze-nos crescer ainda mais no amor a ti e a teu
Filho Jesus e na alegria em fazer tudo o que Ele nos disser (cf. Jo 2,5).
D. Mãe Peregrina, fica conosco! Tu visitas tantas pessoas e conheces a
realidade em que vive cada uma. Implora a bênção de Deus sobre
nós! Nossa família deseja dar-te um lugar de honra, acolhendo-te
em nosso coração.
T. Vem, transforma nossa casa em teu Santuário! Concede-nos
as graças do abrigo espiritual, da transformação interior e da
fecundidade apostólica.
D. Mãe de Deus e nossa Mãe, somos gratos por vivenciarmos
diariamente que teu olhar maternal nos guia e nos conduz em todos
os momentos de nossa vida! Aceita-nos em teu coração e protege
nossas famílias neste mundo conturbado.

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

T. Mãe Três Vezes Admirável, “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 (Pe. José Kentenich).”
D. Rainha da Aliança, assumimos com novo ardor o compromisso de
oferecer-te inúmeras contribuições ao Capital de Graças. Por isso,
nosso propósito será:
T. Saudar-te neste mês, rezando a “Ave Maria”, como família que te
agradece.
D. Unidos a todos os que já selaram sua Aliança de Amor, cantemos:

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

T. Ó minha Senhora...
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