
Irmãs de Maria de Schoenstatt

TESTEMUNHOS DE 
GRAÇA ALCANÇADA

POR INTERCESSÃO DO
 PE. JOSÉ KENTENICH

Na oportunidade da missa de um ano do falecimento de minha 
mãe na Paróquia Nossa Senhora da Esperança em Brasília, lá 
estava a Imagem da Mãe Peregrina. O padre que celebrava a 
missa nos convidou a fazer uma oração e também um pedido por 
um milagre. Fiz o meu pedido com fé. No dia seguinte fiz uma 
ligação para resolver um problema financeiro e fui informada 
de que um valor alto seria descontado da minha conta sem 
chance de negociação. Após esta informação a funcionária 
pediu um tempo para verificar algo e retornou informando que 
havia um valor a ser resgatado por mim. Valor da minha dívida.  
Este valor a ser resgatado não estava previsto, nunca soube desta 

possibilidade e nunca tinha sido avisada desta possibilidade. Fico muitíssimo grata por esta Graça!

Ana Maria dos Santos Gehrke   |  Brasília/ DF

Em junho 2021 no auge da pandemia quando muitas pessoas estavam morrendo e outras 
ficando muito doentes devido ao covid - 19, acabei 
contraindo a doença também. Porém graças a Deus 
meus sintomas foram leves. No entanto após o fim 
do período agudo comecei a sofrer com sintomas que 
não havia sentido antes. Sabendo que ainda é algo 
muito novo para a ciência e como já estava fazendo 
tratamento em Araraquara - SP, resolvi aproveitar e 
passar no Santuário de Schoenstatt, e pedi a ajuda da 
Mãe e Rainha para que intercedesse por mim e pelo 
fim da pandemia. Após muita persistência e fé no amor 
de mãe de Nossa Senhora, hoje praticamente não sinto 
mais nada.

Que Deus abençoe a todos! Salve maria!

Jonatã Soares Itápolis/ SP
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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 em que celebramos a Aliança de Amor volvemos a ti nosso 
olhar e nosso coração repleto de gratidão por todas as graças que, 
continuamente, teu amor maternal intercede por nós.

T.  Caminhas conosco e nas horas difíceis estás ao nosso lado nos 
protegendo e nos incentivando. Tua mão sempre nos sustenta e teu 
coração nos abriga.

D.  Querida Mãe de Deus, vocacionada do Pai! Neste mês dedicado às 
vocações, cheios de confiança, recorremos a ti.  Nós nos unimos a toda 
Igreja do Brasil e afirmamos: “Cristo Vive! Somos suas testemunhas”1. 
E em nossa caminhada sinodal rezamos:

T.  “Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
diante da graça da eleição e do chamado à santidade, nós te imploramos: 
com teu Filho, realiza o milagre das vocações em toda a santa Igreja.

D.  Desperta no coração dos jovens o grande anseio de colaborar na difusão 
do Reino de Cristo, em todo o mundo.

T.  Na Escola de teu Santuário, educa e forma discípulos-missionários que 
te sigam fielmente, numa entrega total à vida consagrada e nos diversos 
carismas da Igreja.

D.  Mãe e Rainha de todos os vocacionados, concede a graça do ardor 
pela missão e a fidelidade para todos os que já foram chamados e se 
consagraram, numa vocação de especial serviço, na Igreja. Amém!”2

T.  Que a teu exemplo, “querida Mãe Maria, tenhamos a sensibilidade de 
nos colocar à disposição da promoção de uma cultura vocacional na 
Igreja e na sociedade”3.

D.  Como expressão de nosso empenho, aceita nossas contribuições ao 
Capital de Graças, especialmente nosso esforço de neste mês, 

T.  rezar uma Ave Maria suplicando boas vocações para toda a Igreja.

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

T.  Ó minha Senhora...

1  Tema do mês vocacional /Agosto 2022 - CNBB/ SAV-PV
2  Irmãs de Maria de Schoenstatt - Atibaia/SP
3  Oração pelas vocações (SAV)


