
Irmãs de Maria de Schoenstatt

TESTEMUNHOS DE 
GRAÇA ALCANÇADA

POR INTERCESSÃO DO
 PE. JOSÉ KENTENICH

Em setembro de 2017, minha filha Priscila de 27 anos, 
começou a se sentir mal com tosse e muita fraqueza. 
Foi internada com urgência e fazendo os exames 
descobriram um tumor no estômago. Foi submetida 
a uma intervenção cirúrgica retirando todo o 
estômago e em seguida sofreu muitas complicações 

decorrentes da cirurgia. Ficou na UTI por muito tempo, 
passou por mais de 30 cirurgias e procedimentos, 

sepse, entubação, respiração mecânica, hemodiálise e tantas coisas mais.
Desde o início de tudo me ajoelhava e rezava a Oração da Confiança, sempre 

pedindo a Mãe Rainha que intercedesse por minha filha e lhe desse coragem, 
fé e condições para enfrentar tudo e aceitar a vontade de Deus. Com as visitas 
constantes da imagem de Nossa Mãe em minha casa não cansei de pedir. Durante 
todo o tempo de internação minha família e 
amigos ficavam na recepção do hospital todos os 
dias rezando o terço às 18:00 h e uma corrente de 
oração foi formada por muitas pessoas pedindo 
por ela e pelos médicos, para que tivessem 
sabedoria em cuidar dela corretamente. Foram 
mais de 2 anos de luta!

Nossa Senhora sempre me ouvia e eu pedia 
a Jesus Misericordioso que operasse milagres 
todos os dias na vida da minha filha e ela foi se 
recuperando.

Hoje, com uma vida normal, minha filha é casada, 
trabalha o dia inteiro e se alimenta normalmente e 
eu não canso de agradecer a Jesus e a Mãe Rainha!

Vanderlea Vargas Freitas Gomes – Petrópolis – RJ
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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. 
Saudamos-te no mês dedicado a ti, mês da Aliança de Amor! Volvemos 
nosso olhar e coração ao 18 de Outubro de 1914, quando a antiga 
Capelinha de S. Miguel, pela intervenção divina, torna-se lugar da Aliança, 
tua morada.

T.  Com um coração grato revivemos esta hora de graças. Tu vens ao 
encontro dos teus filhos e lhes ofereces abrigo espiritual, transformação 
interior e fecundidade apostólica.

D.  Nós te agradecemos, pois não quiseste apenas te estabelecer no Santuário 
Original, em Schoenstatt, Alemanha, mas aceitaste o convite e ergueste 
o teu trono de graças em inúmeros Santuários espalhados pelo mundo, 
Santuários-lares, Santuários paroquiais e o mais belo, em milhares de 
corações. 

T.  Teu coração maternal é imenso como o mar. Conheces as nossas 
necessidades, por isso também na tua Imagem Peregrina, trazes até as 
nossas famílias, as graças do teu Santuário. 

D.  Hoje, nos dizes, como dia 18 de Outubro de 1914:  “Não vos preocupeis 
com a realização do vosso desejo. Amo aos que me amam. Provai primeiro 
que realmente me amais e tomais a sério os vossos propósitos.”1

T.   Maria, queremos provar que te amamos no dia a dia. Por isso, aqui 
estamos a fim de receber novas forças para realizar teus desejos e causar 
alegrias ao Pai. 

D.  Abre largamente as portas do teu coração e acolhe as aflições que 
trazemos, nossas preocupações, nossos medos, mas também nossas 
alegrias e gratidão. Confiamos em ti e caminhamos na tua presença.

T.  Aceita, querida Mãe e Rainha, nossas contribuições ao Capital de Graças, 
como prova de nosso amor. Neste mês queremos cada dia renovar a 
nossa entrega filial a ti, rezando um mistério do terço, confiando a nossa 
vida, nossa família e todo o povo brasileiro aos teus cuidados maternais.  

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

T.  Ó minha Senhora..

1  Kentenich, José. Documento de Fundação, 11.


