
Irmãs de Maria de Schoenstatt

TESTEMUNHO DE 
GRAÇA ALCANÇADA

POR INTERCESSÃO DO
 PE. JOSÉ KENTENICH

Meu nome é Geanine Rocha de Souza, pertenço ao 5° curso da União 
Apostólica de Mães de Schoenstatt, de Londrina/PR.

No ano de 2015 meu irmão foi diagnosticado com um linfoma agressivo 
de estágio 3 para 4. Quando recebemos a notícia, imediatamente o 
entreguei à Mãe de Deus e ao Pai e Fundador, Pe. José Kentenich. 

Pedi que fosse feito o melhor para vida dele. Esta entrega coloquei no 
Capital de Graças. Nessa época eu recebia a Mãe Peregrina e fizemos 

um propósito de rezar em família todos os dias  pela cura do meu irmão. 
Fizemos novena suplicando que a Mãe de Deus se glorificasse e que ela 

derramasse todas as bênçãos necessárias que ele tanto precisava.

Depois de todo o tratamento de quimioterapia ele precisou de um transplante de medula óssea, porém 
nunca perdemos a fé e nossa confiança na Mãe de Deus e em nosso Pai e Fundador.

Minha mãe foi até Curitiba onde meu irmão mora para acompanhá-lo nos 40 dias que ficou internado 
para realizar o transplante. Foram momentos difíceis; ele foi desenganado pelos médicos, pois a medula 
estava sendo rejeitada pelo organismo e ele estava com várias infecções; já não andava e não falava mais. 
E nós, de longe, junto ao meu Santuário-lar suplicávamos à Mãe de Deus que realizasse o milagre na vida 
dele, que não o desamparasse, que intercedesse junto ao seu Filho pela sua cura. 

No hospital aconteceu uma Cantata de Natal.  Minha mãe, naquele momento, estava na porta do quarto 
chorando por causa daquela situação. Veio uma religiosa com a imagem do Menino Jesus e o colocou nos 
braços de minha mãe. Naquela hora minha mãe entregou meu irmão à Mãe de Deus e pediu que fosse 
feita a vontade de Deus. Entregou a imagem para a Irmã e entrou no quarto; abençoou o meu irmão e 
adormeceu ao seu lado. 

No dia seguinte, era dia de Natal. Minha mãe levou o maior susto, pois meu irmão estava  sentado na 
cama. Ele chamou minha mãe e disse: mãe, a Mãe de Deus me curou. Meu irmão é evangélico e, mesmo 

assim, acredita em Maria e sabe que ela intercedeu 
por ele junto ao seu Filho Jesus. Meu irmão recebeu 
o maior milagre de sua vida no dia de Natal. Eu 
tinha certeza absoluta que minha Mãe Três Vezes 
Admirável iria realizar esse milagre na vida dele.

Esta é minha Aliança de Amor com a Mãe de Deus: 
confiança inabalável nela, no Capital de Graças e 
minha fé na intercessão de nosso Pai e Fundador. 
Como diz o Pe. José Kentenich:

“Eis aqui o grande segredo de minha tranquilidade: 
Eu selei uma ALIANÇA DE AMOR.”

Geanine Rocha de Souza  | Londrina/PR
Geanine
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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, 
vivendo o tempo pascal, renovamos hoje a Aliança de Amor, neste mês 
dedicado a ti. É mês de maio, mês de graças, de bênçãos. Agora é o tempo 
de proclamar-te Rainha de nossa vida e de nossa família, Rainha da Paz.

T.  O mundo precisa da paz, o homem necessita da paz porque seu coração 
tantas vezes está intranquilo com as preocupações e aflições do dia a 
dia. Rainha da Paz, vem ao nosso encontro e concede-nos a paz.

D.  Querida Rainha da Aliança, estamos no Ano Jubilar dos 75 anos do ideal  
Tabor.  Somos chamados para transfigurar a realidade, empenhando-
nos pela paz. Sozinhos não somos capazes, porém se tu vens ao nosso 
encontro, surgirá uma atmosfera de Tabor, de experiência de paz, da 
presença do Rei da Paz. Por isso, te suplicamos: onde houver discórdia e 
conflitos, intercede a paz, transfigura a realidade. 

T.  Recorremos a ti, Mãe de Deus, depositando no teu puro coração, medo e 
sofrimento, entregando-te nossa vida, os bens preciosos da fraternidade 
e da paz, tudo quanto temos e somos, para que sejas a Mãe a proteger-
nos e guardar-nos.(Cf. FRANCISCO, homilia na Celebração da Penitência , 25 
de março de 2022)

D.  Aceita, querida Mãe, nossas ofertas de amor e, a partir de teu Santuário 
de Schoenstatt, faze que a luz da paz brilhe nas nações que estão em 
guerra, nas famílias que não vivem em harmonia, nos corações atribulados 
porque não encontram segurança e paz. 

T.  Cada dia de maio, seja um dia de Maria, um dia de graças, um dia de 
Tabor! Um dia onde a escuridão é envolvida pela luz da paz que tu, 
Maria, intercedes por nós!

D.  Rainha de Schoenstatt, confiantes que tu estás conosco e atende 
nossas súplicas, renovamos nosso compromisso contigo, de filialmente 
oferecer-te muitas contribuições ao Capital de Graças neste mês de maio, 
especialmente:  

T.  rezando uma Ave Maria por alguém que tenho dificuldade na 
convivência. Neste momento quero rezar: ó Mãe, acende a luz da paz no 
coração dessa pessoa e transfigura a realidade. Ajuda-me ser portador 
da paz.

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

T.  Ó minha Senhora...


