
Irmãs de Maria de Schoenstatt

TESTEMUNHO DE 
GRAÇA ALCANÇADA
POR INTERCESSÃO DO
 PE. JOSÉ KENTENICH

Eu, Maria Inez Gusmão da Silva, tenho 66 anos e resido na cidade de Pea-
biru/PR. No ano de 2019, no mês de outubro, durante um exame de ro-
tina, foi detectado um nódulo cancerígeno no seio. Fiz a cirurgia em 

novembro do mesmo ano e comecei o tratamento com quimioterapia 
no dia 3 de janeiro de 2020.

A cada 21 dias ia até Cascavel/PR para o tratamento, num total de 6 
sessões de quimioterapia. No mês de maio iniciei as 30 sessões de 
radioterapia. Durante 6 semanas, de segunda a sexta-feira permanecia 

em Cascavel/PR para o tratamento. 

Antes de cada sessão de quimioterapia, passava por consulta com a médica 
oncologista. Antes da quarta sessão, a médica que me atendeu naquele dia me 

perguntou: “a senhora vai fazer a primeira sessão?” Eu respondi que já era a quarta 
e ela se admirou, pois eu tinha uma aparência forte e corajosa, apesar do tratamento tão sofrido. Normal-
mente, os pacientes passam muito mal em consequência das diversas reações. Então, eu contei a ela o meu 
segredo: a vida de oração. Eu disse a ela que rezo sempre e tenho muita fé no Pe. José Kentenich, na Mãe e 
Rainha. Aproveitei a oportunidade e contei para ela um pouco sobre eles.

Agradeço todos os dias as graças recebidas em minha família. Desde que soube que teria que passar por 
esse tratamento, comecei a suplicar a intercessão do Pe. José Kentenich e da Mãe e Rainha da Misericórdia 
e do Acolhimento, em meu Santuário-Lar para que depois de cada sessão de quimio e radioterapia eu tivesse 

nenhuma reação ao voltar para casa. O trajeto de viagem de Peabiru a Cas-
cavel leva em torno de 5 horas. Eu viajava em silêncio, sempre em oração, 
com o rosário nas mãos.

Adquiri o hábito de rezar. Diariamente reservo 1 hora todos os dias, para estar 
em silêncio e em oração. Rezo muitas Ave-Marias e anoto para o Capital de 
Graças. Quando minha filha, que é Irmã de Maria de Schoenstatt, veio de 
férias, logo que terminei o tratamento, enviei por ela ao Santuário de Atibaia/
SP, um total de 10mil Ave-Marias que eu havia rezado em agradecimento.

Obrigada a Deus, nosso Pai, Jesus e sua Santíssima Mãe, Maria! Que do 
céu, o Pe. Kentenich nos acompanhe e conduza em todos os momentos 
de dificuldades! 

Que nos abençoem com saúde. Amém.

“Com vosso divino Filho, abençoai-nos ó Virgem Maria!”

Maria Inez Gusmão da Silva - Peabiru/PR
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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.  Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
neste dia da renovação da Aliança de Amor, contigo celebramos a vitória 
de Cristo, o Filho muito amado do Pai, que selou a nova e eterna aliança 
com o seu sangue.

T.  “Plena de júbilo, o vês transfigurado e belo, como nós, um dia, ao 
ressuscitarmos, nas alturas do céu. Dá que nossa alma se alegre nesta 
fé e arda em chamas nosso amor.” (Kentenich, Rumo ao céu, 351)

D.  Querida Rainha da Aliança, nós te agradecemos que tua presença em 
nosso lar, nos faz experimentar a atmosfera de transfiguração, de Tabor. 
Agradecemos-te que há 75 anos, no dia 20 de abril de 1947 nosso 
Fundador, o Pe. José Kentenich, confirmou aqui em terras brasileiras, 
em sua visita em Londrina, o que vivia na alma dos filhos de Schoenstatt 
brasileiros: 

T.  o Brasil deve ser transformado num Tabor das glórias de Cristo e Maria. 
Sim, a “Mãe de Deus quer revelar aqui suas glórias. Sua glória consiste 
em fazer com que Cristo possa subir novamente ao trono.” (Kentenich, 
José. Londrina\ Pr. 21.4.1947)

D.  Esta é a nobre tarefa da Mãe de Deus, na Aliança de Amor: conduzir-nos a 
Jesus até que Ele, o Rei da Paz, reine em nossa vida. Ela quer transfigurar 
a realidade, imprimindo no mundo os traços de Cristo. Por isso, confiantes 
nos dirigimos a ela, rezando:

T.  Ó Mãe, tu, estrela do mar, não nos deixes naufragar na tempestade 
da guerra; tu, Arca da Nova Aliança, inspira projetos e caminhos de 
reconciliação;(...) traze de volta ao mundo a concórdia de Deus; apaga 
o ódio, acalma a vingança, ensina-nos o perdão; liberta-nos da guerra, 
(...) Rainha do Rosário, desperta em nós a necessidade de rezar e amar; 
(...); Rainha da paz, alcança a paz para o mundo. (Cf. Ato de consagração 
ao imaculado coração de Maria,Roma 25.3. 2022)

D.  Querida Mãe e Rainha de Schoenstatt, na entrega filial a ti, renovamos 
nosso compromisso de oferecer-te muitas contribuições ao Capital de 
Graças, especialmente:  

T.  o esforço para transfigurar a realidade em que vivemos. Que a paz de 
Cristo se manifeste em nosso falar com o próximo.

D.  Unidos a todos os que já selaram sua Aliança de Amor, cantemos: 

T.  Ó minha Senhora...


