TESTEMUNHO
ALIANÇA DE AMOR

Em 2019 meu esposo, Admilson, saiu de casa. Nesta ocasião nosso filho Pedro tinha apenas 9 meses. Comecei a novena da Mãe
Rainha em setembro, quando já fazia quase um mês que ele
havia saído de casa. Fiz meu pedido na oração e no final deste
mesmo mês, pelo motivo de forte depressão meu esposo
tentou contra a própria vida. Realizei o que a novena nos
ensina, isto é, rezei até obter a graça, confiante na ajuda
da Mãe Rainha.
Ainda no ano de 2019, em novembro, em nossa romaria diocesana, estive no Santuário de Atibaia, com meu filho para clamar
a intercessão da Mãe de Deus.

Em julho de 2020 meu esposo retornou para o nosso lar, muito mais próximo
de Deus, dando testemunho do que viveu e simplesmente curado da depressão.
Foram muitos votos com a Mãe e hoje cumpro um deles. Acabo de fazer a novena em gratidão pelo restabelecimento de minha família. Hoje colhemos os frutos:  meu esposo é ministro
da palavra e temos mais um fruto, nossa filha Maria Clara de 7 meses.
O Senhor dirige tudo para um bem maior. Hoje
meu filho Pedro está com 3 anos e tem a graça de
conviver com o pai.
Obrigada Mãe de Deus, pela sua poderosa intercessão.
Estou imensamente feliz de poder ajudar anunciar a missão que a Mãe de Deus tem junto às
famílias.

Caroline Lima da Silva - Cotia/ SP

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt,
neste dia em que celebramos a Aliança de Amor, nos reunimos para
renovar nossa entrega filial a ti. Elevamos a Cristo, nossa gratidão porque
como expressão máxima do seu amor nos presenteou a ti, como Mãe e
Educadora.
T. Contemplamos a ti, Mãe de Deus, junto a cruz. Teu Filho diz ao discípulo
que nos representava naquele momento: “Filho, eis aí tua Mãe!” E
dirige-se ti dizendo: “Mãe, eis aí teu filho!’” (Jo 19, 26-27).
D. É tempo de quaresma! É tempo de conversão! Por isso te pedimos: vem
para junto de nossa família, ao nosso coração, permanece em nossa
Comunidade e ensina-nos, ó Mãe e Educadora, a “falar com sabedoria e
educar com amor!” (Pr 31,26).(Lema da Campanha da Fraternidade 2022)
T. Fortalece-nos, para que sejamos corajosos na missão de educar para
a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas
escolas, nas universidades e em todos os ambientes.
D. Querida Mãe de Deus, no teu lar de Nazaré reinou a harmonia porque
soubeste educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade
e da paz. (Cf. Oração da CF 2022)
T. Concede-nos amar os membros de nossa família, com sua originalidade,
ajudando que cada um cresça no amor. Que saibamos escutar o outro
e quando for necessário corrigir, que o façamos com respeito e amor.
D. Querida Mãe, em tua Imagem Peregrina visitas os nossos lares, encontras
com nossa família e conheces nossa realidade.

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. Como outrora diz a teu Filho: “Senhor, eles não têm mais vinho,” falta
o vinho do amor, do diálogo, da compreensão. Confiamos que Ele te
atenderá.
D. Querida Mãe e Rainha Educadora, na entrega filial a ti, renovamos nosso
compromisso de oferecer-te muitas contribuições ao Capital de Graças,
especialmente:
T. o esforço para ir ao encontro de algum membro de nossa família para
dialogar.
D. Unidos a todos os que já selaram sua Aliança de Amor, cantemos:
T. Ó minha Senhora...

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