
Irmãs de Maria de Schoenstatt

Testemunho
“Meu esposo e eu morávamos em um apartamento localizado no segundo andar, porém queríamos 

vendê-lo para comprar outro no térreo ou no primeiro andar. Devido a uma ruptura do menisco no 
joelho direito, devia evitar as escadas e por isso, não pude sair de casa. 

Fiz muitas, orações e novenas, coloquei o apartamento à venda com vários corretores. As pessoas 
se interessavam, mas não conseguíamos concluir a venda. Até que em julho de 2020 aconteceu um 
fato que abriu os meus olhos:  ao ler o testemunho do folheto da Aliança de Amor, de uma mulher 
que queria vender o apartamento senti no meu coração que não era para eu vender esse apartamento 
que eu morava, e sim mudar para outro que temos localizado no primeiro andar, mas que precisava 
de uma reforma. Tenho o meu Santuário Lar e não queria que a Mãe e Rainha morasse num lugar que 
não fosse acolhedor e digno.  

Sempre em oração e oferecendo tudo ao Capital de Graças, tomei coragem e resolvi mudar em 
23 de julho de 2020. Logo que mudei, queria fazer um empréstimo para fazer a reforma, porém não 
consegui, pois sou aposentada e não tinha margem consignável.  Certo dia recebi um telefonema do 
banco, oferecendo o adiantamento do décimo terceiro.  Eu aceitei, e vi aí a possibilidade de fazer a 
troca dos pisos, iniciando a reforma em agosto, nessa ocasião voltei a fazer a Novena do Cetro.  

Cheguei a coroá-la como Rainha da Reforma do apartamento e então as coisas começaram a acon-
tecer: inexplicavelmente foi entrando recurso financeiro.  Meu marido, apesar de não estar viajan-
do, passou a vender mais.  Senti que era o momento de fazer o que tinha que ser feito.  

Antes de fazer pedia permissão à Mãe de Deus e fazia a minha entrega, sempre na confiança e 
contando com o seu auxílio. Costumo fazer a lista dos compromissos a serem pagos e colocar em cima 
do Santuário Lar para que ela nos ajude a honrar todos eles. E assim foi acontecendo, aos poucos todo 
o apartamento foi reformado. 

Hoje o meu apartamento está aconchegante e 
acolhedor, digno da Mãe e Rainha. Ela é Vencedo-
ra de todas as batalhas. Senti o atuar dela, guiando e 
dirigindo a minha vida e da minha família. Ela cuidou, 
intercedeu, conduziu-me pelos caminhos. Hoje posso até 
dizer que o meu apartamento está um Schoenstatt – Belo 
Lugar.  À Mãe e Rainha a nossa gratidão!  

Carmen Tereza V.  Hofmann- Campo Grande/MS  
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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
 

D. Querida Mãe Três Vezes Admirável, celebrando o primeiro dia da Aliança 
de Amor deste ano, volvemos nosso olhar e nosso coração ao teu Santuário 
para suplicar graças e bênçãos para nossa caminhada de fé em família.

T. Acolhemos com grande alegria o convite do Papa Francisco para meditar 
nas virtudes e exemplo de São José e a celebrar 2021 como um ano dedicado 
à família. 

D. Queremos olhar para “a família de Jesus, a de Nazaré que é a família modelo, 
em que todas as famílias do mundo podem encontrar o seu ponto de 
referência seguro e uma inspiração segura. Em Nazaré brotou a primavera 
da vida humana do Filho de Deus, quando Ele foi concebido pela ação do 
Espírito Santo no seio virginal de Maria.” (Papa Francisco, 27.12.2021)

T. “Podemos experimentar uma comunhão sincera quando também a nossa 
família é casa de oração, quando os afetos são sérios, profundos, puros, 
quando o perdão prevalece sobre a discórdia, quando a dureza cotidiana do 
viver é amenizada pela ternura recíproca e pela serena adesão à vontade 
de Deus”. (cf. Papa Francisco 27.12.2021)

D. Querida Rainha da Aliança, nós te pedimos “que as famílias de todo o 
mundo fiquem cada vez mais fascinadas pelo ideal evangélico da Sagrada 
Família, para assim se tornar fermento de nova humanidade e de uma nova 
solidariedade concreta e universal.”

T. Aceita, querida Mãe e Rainha, nossas ofertas em teu Capital de Graças. 
Como propósito deste mês queremos nos empenhar para rezar a Oração 
a São José, suplicando sua proteção para todas as famílias. Rezemos 
especialmente pelos pais desempregados:

Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria! 
A vós, Deus confiou o seu Filho; em vós, 
Maria depositou a sua confiança; 
convosco, Cristo tornou-Se homem.

Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para 
nós e guiai-nos no caminho da vida. 
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, 
e defendei-nos de todo o mal. Amém.

D. Com alegria, amor e gratidão, unimo-nos a toda Família de Schoenstatt, 
consagramos à Mãe e Rainha, todas as famílias, cantando: Ó minha Senhora...

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

T. Roga por nós e por nossas famílias.

             (11) 4414-4249                   (11) 96861-9485

www.maeperegrina.org.br



Irmãs de Maria de Schoenstatt

Testemunho
Meu nome é Anna Maria e resido em Santos/SP. Pertenço à Liga de Famílias de Schoenstatt, desde 

1997, e faço parte da Campanha da Mãe Peregrina. Em julho de 2019, minha nora, grávida de gêmeos 
univitelinos, me disse que a ultrassonografia daquele dia mostrava um problema gravíssimo: restrição 
de crescimento intrauterina, que poderia levar a óbito um ou os dois bebês. Chorosa, ela afirmou: “Deus 
me deu dois filhos. Eu agora quero os dois”. Ela estava na 17ª semana de gestação e o bebê menor 
não tinha 300g. Os exames, feitos com equipes especializadas, mostravam índices de fluxo sanguíneo 
alarmantes para o bebê menor, tornando o quadro nada favorável. Ao chegar em casa, diante de nosso 
Santuário-lar “Família Tabor”, rezei o terço e a oração de canonização do Pe. José Kentenich, pedindo 
fervorosamente que intercedesse junto à Mãe de Deus por um milagre. Meu marido e eu passamos 
a rezar a oração da canonização diariamente. Minha nora não poderia tomar medicamentos, pois o 
que melhoraria o fluxo sanguíneo do bebê menor, prejudicaria o outro. Se o quadro fosse no 6º ou 7º 
mês de gestação, mais comum, o parto poderia ser antecipado. Minha nora e meu filho ouviram outro 
médico que disse ser necessária uma intervenção cirúrgica imediata para tentar salvar o bebê maior. 
Eles permaneceram, porém, com a equipe médica que vinha acompanhando o caso e os orientava a 
viver “um dia de cada vez” (ao que eu acrescentava: “e um milagre a cada dia”). 

Poucas semanas depois, porém, ao realizar mais uma ultrassonografia, essa equipe médica viu que 
a cirurgia seria inevitável e deveria ocorrer nos próximos dias. Desesperada, e com a frase de minha 
nora em meu coração, intensifiquei a corrente de orações, que incluía parentes, pessoas que rezam o 
terço na Ermida Tabor da Acolhida, em Santos, as Irmãs de Maria de Atibaia e da Vila Mariana e amigos 
schoenstattianos. Muitos rezavam a oração de canonização do Padre José Kentenich. Contando apenas 
com as orações, poucos dias depois, o novo exame de ultrassom apontou estabilidade no quadro. 
Exame após exame, a cirurgia foi sendo adiada até ser descartada.

Nossos bebês nasceram na noite de 12.11.2019, com 33 semanas de gestação (muito além do 
esperado até pela equipe médica). João Marcos, o mais 
velho, nasceu com 2,395 k (APGAR 9 10) e teve alta no dia 
30 do mesmo mês. Lucas, com 1,495 k (APGAR 10 10), teve 
alta quando completou um mês. Ambos são saudáveis do 
ponto de vista físico e neurológico. Agradecemos a Deus 
esta graça (para nós, milagre), por intercessão do Padre 
José Kentenich.

Anna Maria Coelho Silva de Campos - Santos/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
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D.  Querida Mãe e Rainha de Schoenstatt, celebrando o dia da Aliança de Amor, 
queremos preparar o nosso coração com toda a santa Igreja para viver este 
tempo forte de conversão, a Quaresma, tempo propício de solidariedade e 
de paz!

T. Celebrar a Aliança de Amor é atender ao convite: “Em nome de Cristo, 
pedimo-vos: reconciliai-vos com Deus” (2 Cor 5, 20)

D.  Mãe e Rainha de Schoenstatt, guia os passos de nossas famílias para que, nas 
pegadas do teu divino Filho, encontrem o caminho ao coração misericordioso 
de Deus Pai.

T.  Celebrar a Aliança de Amor é se colocar a caminho: Deus precisa de pessoas 
que curem feridas, que saibam escutar, acolher, visitar.

D.  Querida Mãe e Rainha, em meio a tantos perigos e desafios, experimentar o 
abrigo no teu coração nos impulsiona a transformar o mundo ao nosso redor, 
descobrindo como e onde podemos nos colocar a serviço da sociedade e das 
pessoas que estão sofrendo.

T.  “Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, 
em especial, aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos 
testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas 
alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus 
Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém.” 
(Trecho da Oração da Campanha da Fraternidade 2021)

D.  Neste tempo quaresmal, queremos oferecer como contribuição ao Capital 
de Graças, uma ação concreta a serviço do próximo, de modo especial, de 
quem mais necessita, dentro do nosso grupo de trinta famílias.

T.  Querida Mãe de Deus, conheces as necessidades do nosso povo, suas lutas, 
descrenças, desesperanças, seus projetos e sonhos, leva-nos a peregrinar 
ao encontro daqueles que mais precisam do nosso serviço.

D.  Com alegria, amor e gratidão, unidos a toda a Família de Schoenstatt, 
consagramos à Mãe e Rainha todas as famílias, cantando: Ó minha Senhora...

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

T.  Roga por nós e por nossas famílias.



Irmãs de Maria de Schoenstatt

Testemunho
Meu nome é Glaucia, tenho 18 anos e moro na cidade de Santo André, São Paulo. Venho dar meu 

testemunho de fé, pois recebi da Mãe a graça que tanto esperava.

Participo, desde criança, da capela São Francisco de Assis e Santa Rita de Cássia, aqui na minha 
cidade, e há tempos estava necessitando de um emprego para poder pagar minha faculdade, porém 
a graça parecia nunca chegar.

Comentei sobre isso com uma amiga da comunidade e ela me entregou 
o folhetinho da Aliança de Amor da Mãe e Rainha, cujo testemunho do 
mês contava a história de uma jovem que havia alcançado a graça de 
um emprego por intermédio da Mãe de Schoenstatt. Mesmo passando 
por tempos difíceis, comecei a pedir à Mãe que também me concedesse 
esta graça.

Realizei várias novenas, porém não conseguia um emprego. Impaciente, 
pensei várias vezes em desistir, mas então lembrei que Nossa Senhora 
nunca desiste de nós e continuei pedindo que intercedesse por mim e 
olhasse com carinho para minha prece. 

Então, no dia 16 de outubro de 2020, dois dias antes da festa da Mãe 
e Rainha de Schoenstatt, recebi uma ligação, agendando uma entrevista 
de emprego em uma grande empresa na área de alimentação. Compareci 
à entrevista, nunca deixando de rogar à Mãe por mim e, no dia 9 de 
novembro, alcancei a graça do meu primeiro emprego com carteira 

registrada.

Hoje, estou em meu segundo mês de experiência na empresa, restando apenas mais um mês para 
concluí-la, mas não temo, pois sei que a Mãe está comigo por onde eu for, me protegendo e rogando a 
Deus por mim. Deus nunca falha, tudo acontece com um propósito e no tempo dele. Obrigada, Mãe e 
Rainha por mais esta graça alcançada!

Glaucia Fernandes Martins -Santo André/SP

19 de Março de 2021 às 20h

Em Roma, o Papa Francisco dará início ao “Ano Família Amoris Laetitia”.
Em sintonia com o Santo Padre, o Secretariado da Campanha da Mãe 
Peregrina fará um momento especial para as famílias com o lançamento 
do estudo:
 

“Minha família, terra maravilhosa”
 

http://encurtador.com.br/nuyO9
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Pe. José Kentenich!
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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
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D. Querida Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt, neste dia em que 
celebramos a Aliança de Amor, peregrinamos espiritualmente ao teu 
Santuário, lugar de graças, onde encontramos abrigo no teu coração e no 
coração do teu divino Filho Jesus!

T.  No Santuário, também encontramos a figura paternal de São José, cuja festa 
celebraremos no dia 19 de março, para quem, a convite do Papa Francisco, 
toda a Igreja se volta neste ano a ele dedicado. 

D.  Neste tempo de grandes desafios, a vida e o exemplo de São José iluminam 
nossa peregrinação na terra: “Ele nos ensina que ter fé em Deus inclui também 
acreditar que Ele pode intervir, inclusive através dos nossos medos, das nossas 
fragilidades, da nossa fraqueza. E ensina-nos que, no meio das tempestades 
da vida, não devemos ter medo de deixar a Deus o timão da nossa barca” 
(Papa Francisco, Carta Apostólica Patris Corde).

T.  “Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós e guiai-nos no 
caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-
nos de todo o mal. Amém” (Idem).

D.  Também o Fundador da Obra de Schoenstatt, que traz o nome José, 
manifestou muitas vezes em sua vida uma devoção particular ao Esposo da 
Virgem Maria: “Sempre me sobrevêm uma silenciosa admiração quando, já 
desde as primeiras páginas do Novo Testamento, o evangelista São Mateus 
nos revela como vivia São José: cumprindo a vontade divina” (Livro Santidade 
de Todos os Dias).

T.  Como São José, o Pe. José Kentenich seguiu e cumpriu em sua vida a vontade 
de Deus: “Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe” (Mt 2, 13). Pela Aliança 
de Amor, ele nos indica o caminho que, por Maria, nos conduz a Jesus e ao 
Pai celestial.

D.  Mãe de Deus, Rainha da Aliança de Amor, como propósito deste mês, 
queremos rezar diariamente a São José, pedindo a sua intercessão por todas 
as famílias, especialmente por aquelas que sofrem as consequências da 
pandemia. 

 Aceita, querida Mãe e Rainha, nossas contribuições ao Capital de Graças 
e acolhe em teu coração de Mãe os nossos pedidos. (pausa). Cantemos: Ó 
minha Senhora...

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

T. Roga por nós e por nossas famílias.



Irmãs de Maria de Schoenstatt

Testemunho 
Quero relatar o poder da atuação da Mãe Peregrina de Schoenstatt na minha vida. 

Eu tinha uma filha, Laila Righetti que, aos 23 anos, teve um surto de uma doença neurológi-
ca, desmielinizante e degenerativa que a acometeu em dezembro de 2011, deixando-a paraplégica. 
A partir de 2015, houve uma piora significativa e depois de uma internação de seis meses, voltamos 
para casa com ela totalmente acamada e fazendo uso regular de morfina. Porém, ela nunca per-
deu a sua fé. Apesar de tanto sofrimento, continuava serena. Acredito fielmente que o poder das 
orações nos sustentou nesses oito anos, inclusive, muitas pessoas do Santuário rezavam por ela. 
Uma amiga, que é nossa missionária, Fátima Teixeira, sugeriu fazer a novena com a oração do Confio, 
escrita pelo Pe. José Kentenich; perguntei à Laila se poderíamos fazer a novena e ela aceitou. 

Foi então que começou o milagre. Ela não voltou a andar e suas dores não cessaram, porém aconteceu 
um milagre espiritual! Passamos a nos reunir uma vez por semana em volta de sua cama e rezamos 

muitas vezes o Confio. Quando ela era internada, o nosso grupo continuava 
firme na oração. Foi a preparação para a volta à casa do Pai de minha filha. 

No dia 27 de janeiro de 2020, foi preciso fazer uma cirurgia de emergência 
que, infelizmente, não surtiu o resultado esperado; ela saiu do centro 
cirúrgico em estado grave, em coma induzido e intubada. Do dia 28 de 
janeiro até o dia 13 de fevereiro, fui todos os dias para o CTI e rezava o 
terço em voz alta junto dela.

A visita da Mãe Peregrina na minha casa acontece no dia 12 de cada 
mês. Então, no dia 12 de fevereiro de 2020, antes de sair para a visita 
no hospital, me pus a rezar e supliquei a Ela que intercedesse junto ao 

seu Filho Jesus pela Laila, somente Ele sabia qual 
o “vinho” necessário. À noite, fui fazer as minhas 
orações, repeti a minha súplica à Mãe Peregrina. Pedi 
que intercedesse junto ao seu Filho Jesus pela minha 
filha Laila. Acordei um pouco antes das 3h da manhã 
e não dormi mais. Rezei novamente o terço e fiquei 
ansiosa para ir ao hospital. Quando o médico me ligou 
para eu ir mais cedo para lá, pois ela estava partindo, 
eu já estava a caminho. Às 3h seus rins paralisaram 
e, então, ela retornou para a casa do Pai às 14h. 
O meu testemunho é sobre a importância da fé, que 
todos os dias deve ser regada. A Mãe Peregrina nos 
ajuda a ficarmos mais firmes em Jesus, em todas as 
situações.

Valéria Pinho Righetti – Rio de Janeiro/RJ
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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
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D. Estimados irmãos e irmãs, na atmosfera da Páscoa do Senhor, que ressuscitou 
dos mortos para dar-nos a vida e a paz, reunimo-nos para celebrar a Aliança 
de Amor.

T. Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente! Este fato enche de 
esperança os nossos corações ao celebrarmos o mistério da nossa Redenção. 
Cristo vive e reina em nosso meio para sempre! No tempo pascal, somos 
convidados a dar testemunho desta verdade, em meio ao mundo sedento 
de Deus.

D. Imploremos a plenitude dos dons pascais, por intercessão de Maria que, 
depois de ter compartilhado os sofrimentos da paixão e crucifixão do seu 
Filho inocente, também experimentou a alegria inefável da sua ressurreição:

T.  Rainha dos céus, alegrai-vos. Aleluia!  
Porque Aquele que merecestes trazer em vosso seio. Aleluia!  
Ressuscitou como disse. Aleluia!  
Rogai por nós a Deus. Aleluia!  
Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia!  
Porque o Senhor ressuscitou, verdadeiramente. Aleluia!

D. Neste tempo pascal, renovemos nossa Aliança de Amor, com a súplica para 
que a Rainha do Céu nos ajude a experimentar as graças da ressurreição de 
Jesus na esperança de caminharmos para uma vida nova.

T. Querida Mãe e Rainha, nós te pedimos, cheios de confiança: acolhe 
o sofrimento de todas as famílias que padecem as consequências da 
Pandemia, especialmente as famílias enlutadas, os doentes e todos os 
que passam por dificuldades financeiras, no sustento de suas famílias. 
Acompanha com teu olhar de ternura os profissionais da saúde. Fica 
conosco e ajuda-nos a passar por todas as dificuldades deste tempo de 
dor e escuridão.

D. Ao renovarmos nossa Aliança de Amor, entregamos nossas contribuições ao 
Capital de Graças para que a vida nova, em Cristo ressuscitado, se torne fonte 
de esperança para todos os que convivem conosco. Como propósito do mês, 
assumimos o compromisso de rezar muitas vezes ao dia: Cristo ressuscitado, 
quero ser testemunha do teu amor em minha família. Juntos renovemos 
nossa Aliança de Amor 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.



Irmãs de Maria de Schoenstatt

Testemunho 

Somos da cidade de São Bernardo do Campo/SP, mudamos para essa cidade em maio de 1998. 
Logo que mudamos, meu marido Jailton sofreu um grave acidente de carro. Estávamos sozinhos nessa 
cidade, não conhecíamos ninguém. Numa tarde, veio até nós duas senhoras segurando uma Imagem. 
Apresentaram-se e pediram licença para saber o que havia acontecido conosco, pois observavam que dia 
sim e outro não a ambulância e o carro de resgate paravam em nossa porta. Queriam saber se estávamos 
precisando de ajuda. Ofereceram-nos a Imagem para que passasse uma noite conosco. Meu marido e eu 
não conhecíamos o Movimento de Schoenstatt, mas aceitamos ficar com a Imagem da Mãe Peregrina 
em nossa casa naquele dia. No dia seguinte, as mesmas senhoras vieram e a levaram. Nós ficamos muito 
felizes com a visita da Mãe de Deus e com a atenção que recebemos das vizinhas. A Imagem nos visitou 
no mês seguinte e logo passamos a fazer parte do grupo de 30 famílias, recebendo-a mensalmente. 
Foi assim que começamos a fazer parte da Campanha da Mãe Peregrina, rezávamos todos os meses 
em família e, na despedida, ficávamos ansiosos para a próxima visita. Devido ao acidente, meu marido 
retornava muitas vezes ao hospital, ao todo passou por 18 procedimentos cirúrgicos. Muitas vezes em 
que ele estava internado, a Imagem da Mãe Peregrina chegava em casa e rezávamos juntos, com nossos 
filhos: Danilo, na época com 5 anos e Mariana com 06 meses. 

Numa dessas noites, assisti na TV um comercial sobre casas próprias. Olhei para a Imagem da Mãe e 
Rainha e fiz uma oração no coração. Mesmo com uma condição financeira difícil, tínhamos um sonho de 
termos nossa casa. Comentei com meu marido sobre o anúncio da TV, mas por causa da situação, ele não 
se animou. Mesmo assim, combinamos de ir ao local, sem compromisso. No final, acabamos fechando 
o negócio. Vendemos o carro para dar de entrada, alguns amigos juntavam alimentos e até mesmo 
dinheiro para nos ajudar. Confiávamos na Mãe e Rainha e em sua intercessão. Meu marido conseguiu 

um benefício. Só tinha dois modos para pegar a casa no 
sistema de cooperativa: por um lance (descartado por 
nós) ou sorteio (ser sorteado com fé). E no final de 1999, 
fomos sorteados! Mesmo sem planejar, no dia da nossa 
mudança, a Imagem da Mãe e Rainha estava conosco. Ela 
viajou na frente do carro com o caminhão de mudança 
atrás. Descarregamos tudo, e chegou o momento de 
grande emoção: tínhamos que nos despedir da Imagem 
da Mãe e Rainha, pois ela iria voltar para o nosso antigo 
bairro. Rezamos em família, e fiz uma promessa que não 
ficaríamos nunca sem recebê-la em casa. O número da 
nossa casa era 18, o último modelo que estava disponível! 

A Mãe e Rainha reina, vence e triunfa em nossas vidas!

Ana Célia do Nascimento Silva – São Bernardo do Campo/SP
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D.  Neste dia em que celebramos a Aliança de Amor, peregrinamos 
espiritualmente ao Santuário e, com Maria, nossa Mãe, Rainha e Vencedora 
Três Vezes Admirável de Schoenstatt, rendemos gratidão ao Pai eterno pelo 
seu imenso amor e sua misericórdia para com a humanidade.

T.  Querida Mãe e Rainha de Schoenstatt, saudamos-te como a grande Rainha 
de Maio. Em cada um dos 31 dias deste mês queremos te saudar: Ó Maria, 
tu és a Mãe e Rainha do mundo, a Rainha de nossos corações e de nossas 
famílias!

D.  Mãe, olha para nós, os teus filhos, que percorremos o caminho da fé. 
Conheces as dificuldades que temos de enfrentar para manter viva a chama 
da fé na escuridão do tempo atual. Contigo rezamos ao Pai:

T.  Senhor, “nós te pedimos pelas famílias consagradas no sacramento do 
matrimônio, para que possam redescobrir todos os dias a graça recebida 
e, como pequenas Igrejas domésticas, saibam testemunhar a tua Presença 
e o amor com o qual Cristo ama a Igreja.” (Oração do X Encontro Mundial das 
Famílias, junho de 2022).

D.  Mãe, tu que és a Peregrina das Famílias, sabes quais são as dificuldades em 
nossa família. Ilumina nossos corações, ajuda-nos a reconquistar a alegria e 
a beleza de ser família, fortalece nossa fé!

T.  Querida Mãe e Rainha da Família, hoje, espiritualmente no teu Santuário, 
entrego o meu lar aos teus cuidados! Confio que me ajudarás a edificar 
minha casa sobre uma rocha firme. A redescobrir as pequenas fontes de 
alegria e de amor verdadeiro que fortalece o vínculo familiar. Faze-nos viver 
sob a bênção dos sacramentos, como fonte de forças e de santificação. Mãe 
e Rainha da família, como sabes, nem sempre é fácil manter a harmonia no 
lar! E nessas horas vem a tentação de abandonar tudo! Por isso, te pedimos: 
com teu divino Filho reina, vence e triunfa em nossa família! Cobre com 
teu manto protetor o nosso lar!

D.  Rainha da Aliança de Amor, como propósito deste mês de maio, queremos 
entregar-te a coroa muitas vezes durante o dia, principalmente diante de 
alguma dificuldade ou aflição. Este será nosso oferecimento consciente para 
o teu Capital de Graças: cada prece, cada súplica, cada boa obra será uma 
rosa que te entregaremos como sinal de nosso amor filial. Juntos renovemos 
nossa Aliança de Amor, 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.



Irmãs de Maria de Schoenstatt

Testemunho 

Os encontros on-line promovidos pelo Secretariado da Campanha da Mãe Peregrina de Atibaia/SP vêm 
trabalhando a realidade da família como: terra maravilhosa, lugar da escuta da Palavra de Deus, casa do 
Pão, casa do amor, porta aberta para a missão e Santuário de Deus. E já podemos compartilhar os frutos 
colhidos após a conclusão do primeiro ciclo de encontros.

Douglas Eduardo Berti e sua esposa Fabiana Lorenti, da cidade de Morro Agudo/SP, contaram sobre a 
experiência de participar dos encontros em família com a Campanha da Mãe Peregrina:

“Nossa participação nestes encontros foi essencial para a união da nossa família. É um compromisso que 
fizemos para aquisição de novos conhecimentos, também para o trabalho que desenvolvemos na coordenação 
da Campanha em nossa cidade, mesmo pelos meios de comunicação, já que a pandemia nos impede de nos 
reunirmos fisicamente.

Para cada encontro nos preparamos com muito amor a fim de vivenciá-lo como um momento precioso; 
adquirindo tantos valores virtuosos, que poderiam se perder em meio a tantos conflitos que estamos 
enfrentando. O tempo em que nos reunimos é tão pouco, mas, após cada encontro, percebemos o quanto 
ainda podemos aprender para sermos pessoas melhores, pessoas do bem.

O trabalho realizado neste ano tem sido fundamental para nossa família, pois em meio a tantos desafios, 
seguimos firmes e fortes pelo caminho que a Mãe de Deus e seu Filho Jesus nos conduzem. Buscamos uma 
proximidade cada vez maior com Deus, sem nos descuidarmos do olhar para o nosso próximo.

A cada dia, percebemos a importância da vida dedicada à família e à Campanha da Mãe Peregrina, pois 
nos momentos de angústia ou de alegria, sempre entregamos ao Capital de Graças. Temos a fé e a confiança 
de que ela sempre fará o melhor para nós.

Não deixem de participar destes encontros tão abençoados e cheios de ensinamentos, esta interação nos 
aproxima cada vez mais da Mãe de Deus, podemos 
sentir a presença dela em cada palavra das Irmãs de 
Maria e das famílias convidadas. A cada encontro, 
o amor ao próximo, a paz e a fé confortam nossos 
corações nestes tempos de aflições.

Participem da Campanha e poderão testemunhar 
a intercessão da Mãe de Deus nos momentos de 
dificuldades, as graças recebidas no decorrer do ano 
e principalmente os conhecimentos adquiridos que 
serão levados para o resto da vida; assim poderão 
transmitir para todos ao seu redor que só Deus é o 
caminho, e para percorrermos este caminho o amor 
é essencial.”
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D. Deus eterno, selaste uma Aliança de Amor com a humanidade. Tu mesmo 
anunciaste: “Pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta? E 
mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás 
gravado na palma de minhas mãos...” (Is 49,15).

T.  Quiseste revelar ao mundo e à humanidade a tua misericórdia, por isso 
nos presenteaste o Coração de Jesus: ao contemplarmos seu divino 
Coração, percebemos que dimana dele a fonte da infinita misericórdia 
para conosco!

D.  O Coração de Cristo está aberto para nos acolher. Ele é o bom Pastor 
que nos retira do deserto do sofrimento e da escuridão, para a luz do 
seu Coração repleto de amor e misericórdia, onde encontramos abrigo 
e proteção, a verdadeira vida.

T.  Jesus, Rei dos corações, confiamos em teu amor para conosco. Estás 
sempre pronto a nos acolher. Ao nos aproximarmos do teu Coração, 
percebemos que se irradia dele uma corrente de amor infinito por nós.

D.  “Assim como estamos abrigados no coração do Pai, também devemos 
estar abrigados no Coração de Jesus e da querida Mãe de Deus.” Pe. J. K. 

T.  Querida Mãe e Rainha de Schoenstatt, na escola do teu Imaculado 
Coração, queremos aprender a amar a Jesus, como tu o amas!

D. Mãe, dá-nos um coração semelhante ao teu, para que possamos amar e 
servir Jesus em nossos irmãos, especialmente aqueles que estão sofrendo 
e passando por dificuldades, para que todos os povos, em Cristo, tenham 
vida.

T. Aceita, querida Mãe e Rainha da Aliança, todos os trabalhos que fizemos 
com amor, nossas alegrias e sucessos, as orações e as obras, bem como 
os nossos sofrimentos, angústias e dores. Tudo depositamos em teu 
Imaculado Coração, como contribuição ao Capital de Graças, mas acima 
de tudo te entregamos o nosso coração.

D.  Querida Mãe Peregrina de Schoenstatt, ao celebrarmos a Aliança de 
Amor contigo, assumimos como propósito do mês, rezar diariamente a 
jaculatória: “Mãe, abre-me largamente o teu Coração e o Coração de 
teu Filho!” Neste espírito, nós nos consagramos 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.



Irmãs de Maria de Schoenstatt

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.
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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. 

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. 

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. 

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.



Irmãs de Maria de Schoenstatt

Testemunho 

Casada há 8 anos, tinha muito o desejo de ser mãe, porém tinha endometriose e cistos nos ovários; 
as dores eram muito intensas. Em consequência do tratamento, não consegui engravidar. Em maio de 
2019, fui ao Santuário da Mãe e Rainha em Atibaia/SP e pedi que ela intercedesse pelo meu sonho. 
Embora tivesse o desejo de recebê-la em minha casa, no bairro onde moro ainda não existia a Campanha 
da Mãe Peregrina de Schoenstatt.

Em março de 2020, deu-se a pandemia. Minha mãe, coordenadora da Mãe Peregrina em sua 
comunidade, recebeu a orientação para que as imagens não circulassem naquele período. Com isso ela 
ficou com duas imagens em sua residência e perguntou se eu gostaria de ficar com uma. Sem hesitar, 
respondi que sim, pois, até então, nunca tinha recebido a Mãe Peregrina em minha casa.

Em abril, iniciei a novena à Mãe Peregrina, mas a princípio achei que a Mãe não me atenderia. Todos 
os dias rezava a oração: “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!”

Em junho, comecei a fazer alguns exames para iniciar um novo tratamento. Um dos exames era 
abortivo e a médica deixou bem claro que era necessário ter certeza de que eu não estava grávida para 
poder realizá-lo.

Os dias foram passando e meu fluxo não chegava. Estava preocupada e aflita, pois a data do exame 
estava se aproximando. No dia 28 de julho, tive um sonho, no qual Deus me falou que eu estava grávida! 
A emoção tomou conta de mim, mas ainda não conseguia acreditar! Recebi meu maior presente de 

aniversário: já estava grávida e não sabia!

Da mesma forma, precisava fazer o teste de gravidez para ter 
total certeza, pois o referido exame estava marcado para aquela 
semana. No dia 03 de agosto de 2020, recebi o resultado do teste 
de gravidez e o resultado deu positivo! Senti muito forte no meu 
coração que era uma menina. E por gratidão à Mãe, ela carregaria 
o nome de Maria! Passei minha gestação inteira com a Mãe 
Peregrina em minha casa, pois ainda estávamos em pandemia.

Minha filha Maria Liz nasceu em 14 de março de 2021, forte 
e saudável. Uma menina muito alegre que carrega a ternura da 
Mãe em seu olhar. Agradeço à Mãe Peregrina por sua intercessão 
para que acontecesse este grande milagre em minha vida! Mãe, 
Rainha e Vencedora, Três Vezes Admirável de Schoenstatt, rogai 
por nós!

Alessandra Maria Macedo Lisboa – Sorocaba/SP
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D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
com alegria, reunimo-nos para celebrar a Aliança de Amor, neste mês 
em que a Igreja celebra todas as vocações como dom precioso!

T.  Ó Mãe da Igreja, Mãe de todos os vocacionados, Rainha das famílias! 
Celebrar a Aliança de Amor é suplicar a graça de ser fiel à vocação que 
Deus nos chama a realizar!

D.  Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
neste tempo tão difícil para toda a humanidade, confiamos aos teus 
cuidados todas as famílias. Renova e santifica-as para que sejam escola 
do amor, berço de vocações, lar onde se experimenta abrigo e proteção. 
Contigo, Mãe, pedimos ao teu divino Filho:

T.  “Senhor Jesus, louvamos a tua presença em nossa família, Igreja 
doméstica, e te pedimos: dá-nos teu olhar atencioso para que ninguém 
possa se sentir sozinho por causa de nossa atitude, pela falta de um 
abraço de acolhida, por uma palavra errada. Dá-nos a capacidade de 
nos determos e de doar com alegria um momento de escuta, um gesto 
de acolhida, um sinal de misericórdia e de perdão. Amém” (Subsídios 
para o Ano Família Amoris Laetitia – site Oficial)

D.  Mãe e Rainha das Vocações, colocamos também sob teu cuidado maternal 
todos os sacerdotes, os leigos consagrados e todos os vocacionados que 
são chamados a dar continuidade à missão de teu divino Filho.

T.  Rainha da Aliança de Amor, aceita nossas contribuições ao Capital de 
Graças, alegrias, sofrimentos, orações, sacrifícios, fraquezas e desilusões 
e todo o bem que conseguimos realizar! Assumimos como propósito 
deste mês o empenho em reunir-nos e rezar para que nossa família 
realize a missão ideada por Deus, a nosso respeito.

D. Unidos a todas as famílias de nossa comunidade, renovemos nossa 
Aliança de Amor com a Mãe e Rainha de Schoenstatt, suplicando amor, 
paz, alegria e felicidade familiar. 

Cantemos: Ó minha Senhora...

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

T. Roga por nós e por nossas famílias.



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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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.



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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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.



Irmãs de Maria de Schoenstatt

Testemunho 

Minha história com a Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt é muito 
forte e precisa ser compartilhada.

Desde a primeira vez que a Mãe Peregrina chegou à minha casa tenho recebido muitas 
bênçãos. Hoje vou dar meu testemunho da última graça que recebi. Durante a pandemia, 
nosso filho Rafael foi o primeiro a pegar Covid-19, foi um caso leve e ele se recuperou em 
poucos dias. Alguns dias depois, também manifestei os sintomas e fui internada com muita 
falta de ar. Precisava de uma vaga na UTI e como não havia em nossa cidade, estava muito difícil 
conseguir uma vaga em outra cidade, mas depois de muita oração, pedindo a intercessão da 
Mãe e Rainha conseguimos a vaga e fui entubada. Os médicos disseram para minha família que 
meu caso era grave e era preciso rezar. Nesse período, meu esposo também pegou Covid-19 
de forma leve.

Minha família, o casal missionário e todos os que participam do Grupo Confiança da Mãe 
Peregrina estavam rezando para que a Mãe e Rainha cuidasse de mim. Devido à pandemia, 
eles rezavam pelo WhatsApp, todos os dias, pedindo a minha cura milagrosa e imediata.

Fiquei 10 dias entubada e quando saí da UTI eu não falava e não andava. Com dois dias 
comecei a falar e depois de uma semana voltei a andar. Eu não me lembro de nada do que 
passei, lembro-me apenas da figura de uma enfermeira que cuidava de mim com muito carinho, 

me virava com tanta leveza, não tenho nem 
palavras para explicar aquele grande amor 
que ela tinha por mim. Sentia muito forte a 
presença da Mãe e Rainha ali ao meu lado.

Muito obrigada, Mãe, Rainha e Vence-
dora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
por cuidar de mim, com tanto amor e 
carinho, e da minha família.

Magna Rodrigues Alves Marques e 
Lázaro Eurípedes Marques. 

Tupaciguara/MG.
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D. Cristo é Rei e está vivo, presente entre nós na Eucaristia, com o seu 
santíssimo corpo, sangue, alma e divindade. É Ele quem nos revigora 
na fé, fortalece-nos nas dificuldades, sustenta-nos nos desafios que 
a vida nos traz.

T. Somos gratos pela vivência da Aliança de Amor, pela qual Maria, 
nossa Mãe e Rainha nos aponta para Cristo, como Rei e Senhor de 
nossa vida.

D. “Jesus virá no fim dos tempos para julgar todas as nações, mas vem 
ao nosso encontro todos os dias, de muitas maneiras, e pede-nos que 
o acolhamos. A Virgem Maria nos ajude a encontrá-lo e a recebê-lo 
na sua Palavra e na Eucaristia, e ao mesmo tempo nos irmãos e nas 
irmãs que sofrem a fome, a doença, a opressão e a injustiça. Que 
os nossos corações o acolham no hoje da nossa vida, para sermos 
por Ele recebidos na eternidade do seu Reino de luz e de paz.” (Papa 
Francisco, Oração do Angelus 26/11/2017)

T. Querida Mãe de Deus, és nossa Rainha e poderosa intercessora 
junto ao trono de teu Filho, Rei e Senhor do Universo. Reina, Mãe 
e Rainha, em nossas famílias!

D. Mãe e Rainha da Aliança, recordamos neste mês o aniversário 
natalício do Pe. José Kentenich, Fundador do Movimento Apostólico 
de Schoenstatt. Agradecemos sua vida fecunda e seu sacerdócio 
abençoado. Agradecemos que ele, juntamente com os seminaristas, 
selou contigo uma Aliança de Amor no dia 18 de outubro de 1914. 
E unidos a todos os filhos de Schoenstatt entregamos ao Capital 
de Graças nossa luta diária pela conquista da santidade, alegrias e 
sofrimentos, as orações e as boas obras.

T. Tudo te ofertamos como prova de nosso amor a ti e a teu Filho, 
nosso Rei. Entregamos também nosso propósito de sermos mais 
pacientes, em nosso lar, para servirmos Cristo nos membros de 
nossa família.

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.



Irmãs de Maria de Schoenstatt - Atibaia/SP

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!
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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 
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.


