Meu nome é Silaine, moro em Lagoa Santa – MG, recebo a Mãe e
Rainha todo dia primeiro de cada mês desde quando me casei, há
19 anos. Amo Nossa Senhora, minha mãezinha querida, que tenho
TESTEMUNHOS DE
a certeza de que sempre intercede por mim e minha família.
GRAÇA ALCANÇADA
No início do mês de Agosto/2017, levei meu filho de 12 anos
POR INTERCESSÃO DO
ao médico e foi diagnosticado uma doença que me deixou
PE. JOSÉ KENTENICH
completamente desesperada e aflita. A partir de então não
conseguia me controlar, perdia noites de sono, sentia muita
vontade de chorar o tempo todo, enfim, não conseguia ter forças para
enfrentar a situação. Foi então que ao encontrar com minha Tia Maria, Missionária na Igreja
do Campinho, contei a ela toda a situação e o momento difícil que estava enfrentado. Ela me
disse que fizesse a Novena da Mãe e Rainha de Schoenstatt, com muita fé, que meu filho por
intercessão de Maria, nossa Mãe, alcançaria a cura.
Naquele instante senti minhas forças e minha fé mais fortes e uma vontade imensa de iniciar
minha novena, mas algo parecia tentar me enfraquecer, pois não conseguia nem mesmo
encontrar o meu livro que há anos guardava no mesmo lugar,
mas não deixei me abater! Pesquisei na internet e imprimi
a novena da Mãe e Rainha e então fervorosa iniciei a
linda novena. No segundo dia de minha Novena, liguei
na clínica médica para marcar o retorno do meu filho
que foi agendado exatamente no dia em que terminava
a minha Novena! Providência Divina! Tinha a certeza que
a cura já havia sido alcançada! Ao retornar à clínica, a
médica constatou que meu filho estava curado! E então
eu disse: A Mãe e Rainha passou na frente, de uma forma
tão misericordiosa, acolhedora, e por sua intercessão meu
filho alcançou a cura! E eu alcancei a alegria de ver meu
filho curado e o renascimento! Humildade, fidelidade,
confiança e amor incondicional à Maria. Ofereço ao
Capital de Graças toda a minha vida e de minha família,
com suas alegrias e tristezas, vitórias, derrotas, por meio
da Mãe e Rainha e para a maior Honra e Glória de Cristo.
Amém.
Silaine da Conceição - Lagoa Santa/ Minas Gerais

Irmãs de Maria de Schoenstatt

D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt.
Com alegria nos reunimos para renovar a Aliança de Amor - nossa entrega
filial a ti.
T. É uma aliança perene que tu selas conosco, um dom do teu amor, para
que possamos viver nossa aliança batismal.
D. É sempre uma nova decisão por Cristo e por seu Reino. É um
aprofundamento na comunhão de amor com o Deus Trino, um caminho
de santidade.
T. Querida Mãe de Deus, tudo deve pertencer a ti. Com ilimitada
confiança, esperamos tudo de ti, pois na Aliança de Amor assumes a
responsabilidade por nós.
D. “À aliança que selaste conosco e enriqueceste com tantas graças, sempre
manterás fidelidade, mesmo em tormentas e perigos.”1
T. Maria, portadora de Cristo, vivemos na atmosfera do 18º Congresso
Eucarístico Nacional com o tema “Pão em todas as mesas” e o lema
“Repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre eles”.
D. Concede-nos a graça de possuirmos um coração semelhante ao teu:
desprendido, que olha as necessidades dos outros, que vai ao encontro
do irmão que sofre.
T. Que, em Cristo, vivamos a comunhão e a partilha de nosso pão de cada
dia, para que não haja necessitados entre nós. Mãe e Rainha, teu Filho,
cheio de compaixão, tomou o pão, deu graças e o distribuiu à multidão
com fome.2 Que esta seja a nossa atitude.

Necessita de uma
graça especial?
Reze com fé ao
Pe. José Kentenich!
Deus, nosso Pai! Atendenos 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

D. Querida Mãe e Rainha de Schoenstatt, dá que sejamos sempre teus
instrumentos, levando a todos os que necessitam o pão de nosso amor,
o pão da palavra, mas também o pão material.
T. Que em nossa Comunidade se experimente o que vivia entre os
primeiros cristãos: dividiam seus bens com alegria (Cf. At2,45). Por isso,
neste mês, aceita como contribuição ao Capital de Graças o nosso
propósito de ajudar materialmente uma família que necessita.
D. Unidos a todos os que já selaram a sua Aliança de Amor, cantemos:
T. Ó minha Senhora..
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Kentenich, Rumo ao Céu, 14.
Cf. Oração para o 18º Congresso Eucarístico 2022.
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