Meu nome é Benedito Paulo Flausino, sou casado com Simone Eulália
dos Santos Flausino há 24 anos. Temos 4 filhos Brenda 23 anos, Sandy
21 anos, Bianca 17 anos e João Rafael 4 anos. É sobre a Bianca que vou
testemunhar o milagre que recebemos através da intercessão de nossa
querida Mãe Rainha.
TESTEMUNHOS DE
GRAÇA ALCANÇADA
Quando ela estava com três anos, pegou catapora, que era muito
comum nas crianças. Não foi tão simples, uma das marcas do rostinho dela
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começou a inflamar e isso fez com que procurássemos o seu pediatra, que
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imediatamente fazendo um rápido diagnóstico a internou. Minha esposa
ficou preocupada. Somente no hospital ficamos sabendo da gravidade
do fato, pois no segundo dia de internação a Bianca começou a inchar o
rosto, com dificuldades até para falar e comer; começaram a passar no quarto vários médicos pediatras,
infectologista e outros, pois tratava de algo raro. No hospital atuavam religiosas, a madre do hospital nos
deu a notícia que o quarto seria interditado pois se tratava de algo contagioso. Bateu um desespero, medo
de perder a nossa filha que no momento era a caçula. Eu e minha esposa, sempre com o terço na mão,
mas sem conseguir rezar, contávamos com orações de amigos e família.
A cada dia o desespero aumentava, pois a bactéria avança mais rápido por todo seu organismo. Trocava
de antibiótico e parecia que nada resolvia.
O medo de uma infecção generalizada era muito grande. As coisas começaram a mudar quando uma
enfermeira entrou no quarto com a imagem da Mãe Rainha nas mãos e nos perguntou se éramos católicos.
Dissemos que graças a Deus sim, então ela nos perguntou se queríamos ficar com a imagem no quarto até
o dia de ir embora. Minha esposa muito rápida disse que sim; a Bianca muito pequenininha já tinha um
carinho pela Mãe Rainha, quando com muita dificuldade viu a imagem tentou cantar o refrão do hino Mãe
Admirável, mas não conseguia.
A partir daquele momento uma paz pairou sobre aquele quarto e conseguíamos então rezar e pedir
orações para nossa família e amigos.
Numa terça feira à noite acontecia um grupo de oração em nossa cidade
e um amigo participava, nos contou que rezavam pela Bianca. Na manhã
seguinte a nossa filinha acordou se sentou na cama olhou para nós dois
e disse “mamãe Jesus me curou” e se deitou de novo. A partir daquele
momento a infecção começou a regredir e tudo começou a melhorar. Os
médicos não entendiam o que estava acontecendo, mas nós sim. Ficamos
por apenas nove dias internados, foi no ano de 2007, final do mês de
outubro, mês que comemoramos no dia 18, aquela que com certeza foi
a maior responsável pela cura de nossa filha, a Mae Rainha.
Bianca que hoje é muito devota de Nossa Senhora é uma linda menina,
atleta do futebol e que graças à intercessão poderosa da Mãe, Rainha Três
Vezes Admirável de Shoenstatt goza de uma excelente saúde.
Bianca
Benedito Paulo Flausino - São José do Rio Pardo/SP

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt.
Celebramos com alegria o dia da Aliança de Amor e como expressão de
nosso amor e fidelidade, renovamos nossa entrega filial a ti e a teu divino
Filho.

Necessita de uma
graça especial?
Reze com fé ao
Pe. José Kentenich!

T. Aceita, querida Mãe e Rainha, tudo o que somos e temos, especialmente
o nosso coração repleto de gratidão pelas inúmeras graças recebidas,
mas também este coração, às vezes inquieto, com tudo o que nos
preocupa e aflige. Confiamos em ti, pois nos prometes: “distribuir dons
e graças em abundância”.1

Deus, nosso Pai! Atendenos em nossas intenções,
por intercessão do Pe.
José Kentenich (pedir a

D. A partir de teus Santuários de Schoenstatt, lugar da Aliança, tu intercedes
por nós. Na tua Imagem Peregrina, vens ao encontro de nossas famílias,
paróquias e dioceses.
T. Desperta em nosso coração o impulso de sermos melhores, de realizar o
bem, de ajudar o próximo, de fazer sempre o que agrada ao bom Deus.
D. Rainha de Schoenstatt é mês de setembro. Celebramos a festa do teu
nascimento e do teu nome. O evangelista Lucas diz: “O nome da Virgem
era Maria”. (Lc 1, 27).
T. Fostes escolhida, chamada por Deus, predileta de Deus porque teu
coração era totalmente doado a Ele, aos seus mínimos desejos e
vontade.
D. Maria, quem nos dera ser como tu!

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. “Torna-nos semelhantes à tua imagem, como tu, passemos pela vida,
fortes e dignos, simples e bondosos, espalhando amor, paz e alegria.
Em nós percorre o nosso tempo, prepara-o para Cristo.”2
D. Querida Mãe de Deus, queremos viver como tu. Por isso, aceita como
contribuição ao Capital de Graças, nosso esforço de neste mês,
T. não reclamar, mas irradiar alegria!
D. Unidos a todos os que já selaram a sua Aliança de Amor, cantemos:
T. Ó minha Senhora..
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