
Irmãs de Maria de Schoenstatt

TESTEMUNHOS DE 
GRAÇA ALCANÇADA

POR INTERCESSÃO DO
 PE. JOSÉ KENTENICH

Eu e a minha irmã L. estávamos rezando a oração 
de beatificação de João Luiz Pozzobon pedindo a graça do 
sono  para o filho dela, G., que apesar de tomar remédios 
fortíssimos  há muitos anos, não tinha um sono regular, 
dormindo 2 a 3 horas a noite e às vezes não dormia, ficando 
agitado!  Atualmente, ele está conseguindo dormir 6 horas 
e até 8 horas, o que para nós é um verdadeiro milagre pois, 
só quem vivência essa situação, sabe o quanto é significativo 
a qualidade do sono, principalmente para um autista!  

Quando fizemos o pedido, disse a a minha irmã que iríamos alcançar a graça e daríamos 
o testemunho!  Hoje, podemos dizer que fomos atendidas!  

V. L. O/  SP

Quando fui convidada para receber a Mãe Peregrina em minha casa, eu não queria 
receber. A coordenadora falou comigo umas duas vezes, daí eu pensei melhor e aceitei. 
A partir das visitas da Mãe Peregrina em minha 
casa, eu me senti mais alegre com a vida, mais 
amável comigo e com as pessoas, me libertei de 
muitos ressentimentos e comecei a participar 
ativamente da Santa Missa. Quando recebo a visita 
da Mãe Peregrina em minha casa, meu marido e 
eu rezamos juntos o santo terço.

Durvalina Pinto da Silva, Paróquia São João Batista, 
comunidade São Brás - Patos de Minas - MG
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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, nós te saudamos neste dia em que celebramos a 
Aliança de Amor. Aqui chegamos, para renovar nossa entrega filial 
a ti e nossa confiança em teu poder de Rainha.

T.   Mãe de Deus nós te agradecemos tua presença constante em 
nossa vida. Estás sempre conosco nas horas de alegrias e de 
sofrimento que a vida nos traz, quando o “barco” da nossa família 
enfrenta tempestades e parece naufragar.

D.  És a Mãe Três Admirável que traz o Filho nos braços, o Príncipe da 
Paz, para o presentear a cada um de nós. És a Rainha da paz, aquela 
que acende a luz da paz nos corações. Com confiança volvemos 
nosso olhar a ti e cheios de confiança te pedimos: 

T.  Maria, acende a luz da paz nos países onde há guerra, onde existe 
o egoísmo, a falta de solidariedade, onde há escuridão pela falta 
de amor, de misericórdia, de perdão...

D.  Acende a luz da paz, Maria, também nos corações, que às vezes 
inquietos, não encontram repouso porque repletos de medo, de 
angústias. Acende a luz da paz onde não há lugar para Deus, por 
isso reinam insegurança e desespero.     

     Deixemos que a luz da paz inunde o nosso coração, rezando:

T.  “Maria, em teu coração, grava-me profundamente, com letras 
de sangue e fogo, pois sou teu para sempre. Em amor e gratidão, 
seja teu nome, ó Mãe, gravado em meu coração, eternamente”. 
Amém. 

D.  Rainha de Schoenstatt, confiantes, renovamos nosso compromisso 
contigo, de filialmente oferecer-te muitas contribuições ao Capital 
de Graças neste mês, especialmente:

T.  nosso esforço de falar com amor e respeito com as pessoas com 
as quais convivo.

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

T.  Ó minha Senhora...


