
Irmãs de Maria de Schoenstatt

TESTEMUNHO DE 
GRAÇA ALCANÇADA

POR INTERCESSÃO DO
 PE. JOSÉ KENTENICH

Sou coordenadora da Imagem Peregrina de 
Schoenstatt e me chamo Aparecida Amparo Batista 
Martins. 

Em 2018, meu filho, Josiney Batisma acordava 
toda a noite com muita falta de ar e perdia o fôlego. 

Fez uma endoscopia e foi diagnosticado refluxo e 
medicado. Mesmo tomando a medicação por um 

bom tempo, não melhorava.

Um dia, no meu desespero, pedi ao Pe. Kentenich, rezando 
a oração pela beatificação que se encontrava no Folheto da Aliança: 

eu via ali o testemunho das pessoas. Por isso me senti motivada a confiar e 
rezar pedindo a ajuda do Pe. José Kentenich.

Desde o dia que rezei, nunca 
mais ele teve a crise de falta de ar 
e perder o fôlego.

Sou muito agradecida.

Aparecida Amparo Batista Martins
Peçanha/ 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, 
Rainha da Aliança de Amor.  Mulher plena do Espírito Santo, totalmente 
aberta aos seus planos de amor, na qual Ele pode operar maravilhas. 

T.  “Vemos-te, Mãe, apressada, ir com Jesus, para servir na casa de Isabel 
que, jubilosa, é cumulada pelo Espírito Santo.” (RC 342) És Mãe da 
Igreja nascente a implorar a vinda do Paráclito: “Todos perseveravam 
unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas 
Maria, mãe de Jesus.” (Atos dos Apóstolos 2, 14) 

D.  “Maria está diante de nós como a mais perfeita imagem do Espírito Santo... 
do qual não só se irradia luz, mas de onde brota um calor abrasador. Assim 
vemos Nossa Senhora diante de nós, numa união imensamente profunda 
com a sabedoria eterna.” (JK – retiro para LAFS 6 a 9/9/1951)

T.  Mãe de Deus, suplica os dons e frutos do Espírito Santo a toda Santa 
Igreja e a cada uma de nossas famílias. Acende a luz da paz nos corações!

D.  Visita as nossas famílias preenchendo os nossos lares com a tua presença 
e a alegria do teu amor na fidelidade e no serviço desprendido.

T.  Visita os enfermos e os que mais sofrem e com sua presença consoladora 
abriga a todos em teu amoroso coração. 

D.  Acolhe e transforma o coração de cada peregrino que acorre ao teu 
Santuário ou que se volve à tua imagem de graças para renovar a Aliança 
de Amor.

T.   Aceita, querida Mãe, nossas contribuições ao Capital de Graças e, a 
partir do Santuário de Schoenstatt, implora para nós as luzes do Espírito 
Santo, pois quando Ele “faz a sua morada no nosso coração, infunde-nos 
consolação e paz”. (Papa FRANCISCO. Audiência Geral 11 de Junho de 2014)

D.  Rainha Da Aliança, nós te agradecemos tua presença maternal que nos 
acompanha e nos protege. Com gratidão renovamos nosso compromisso 
contigo, de filialmente oferecer-te muitas contribuições ao Capital de 
Graças neste mês, rezando:

T.  Vem Santo Espírito e ilumina o Santo Padre o Papa, nosso pároco, os 
governantes das nações e todas as famílias.

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

T.  Ó minha Senhora...


