
Irmãs de Maria de Schoenstatt

TESTEMUNHOS DE 
GRAÇA ALCANÇADA

POR INTERCESSÃO DO
 PE. JOSÉ KENTENICH

Sempre fui devota da Mãe; frequentava o Santuário em Porto Alegre-RS, 
mas veio a pandemia, não conseguia fazer a renovação da Aliança de Amor. 
Encontrei o folheto virtual, disponibilizado pelo Santuário de Atibaia, desde 
então passamos a acessar e nos emocionar com as graças alcançadas pelas 
famílias, e não é que chegou a nossa vez de compartilhar a nossa história de 
fé e luta:

No dia 18/12/2021, recebemos a notícia definitiva da transferência ex officio 
do meu marido e que o seu pedido de reconsideração havia sido negado. Sendo assim precisaríamos 
nos mudar para a o Rio de Janeiro. Ele foi designado para o Hospital Central do Exército. Nem sempre 
entendemos, mas Deus organiza tudo e da melhor maneira. 

No dia 01/09/2022, meu mundo ruiu, pois descobri que estava com câncer de pele e do pior tipo, o 
melanoma. A Dra que me deu a notícia, não estava preparada e disse que nestes casos a taxa de sobrevida 
é de 5 anos; não sei como parei de chorar naquele dia, pois meu desespero foi grande. Quanto tempo eu 
teria? Quanto tempo destes 5 anos já haviam se passado? Na verdade, acho que ninguém está preparado 
para receber um diagnóstico de câncer e como lidar com isso? Somente pela fé inabalável na Mãezinha! 
Tenho um filho de pouco menos de 2 anos, recebi a triste notícia de câncer aos 37 anos e sem histórico 
na família. Confesso que no dia não conseguia pensar em nada. Mas isso não combinava comigo, desistir, 
sem nem ao menos tentar? Eu que sou devota da Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt, sempre alcancei as graças desejadas, não seria agora que a Mãe iria abandonar um filho. 
Eu estava muito aflita, cheia de medo, e, ao mesmo tempo, com uma vontade imensurável de viver, 
ver meu filho crescer. Organizei meus pensamentos e iniciei a Novena pela Canonização do Padre José 
Kentenich. Foram duas novenas para o Padre e uma para a Mãe Rainha 
e Vencedora; até o dia da minha cirurgia, foram 27 dias de muita fé 
e oração, para expulsar este intruso que não foi convidado, mas que 
agora estava sendo intimado a se retirar.

A cirurgia foi no dia 27/09/2022, tudo ocorreu da melhor maneira 
possível, graças a Deus e a Mãezinha! No dia seguinte, recebi alta e 
pude ir junto da minha família. Ainda estou no período de recuperação, 
mas já sou grata, posso dizer que venci esta batalha! Não posso deixar 
de registrar a minha gratidão a toda equipe do HCE. Em especial, ao 
médico que me operou, profissional capacitado, humano e acolhedor. 

Fui muito abençoada, contei ainda com a ajuda de uma “anja” que 
participou da cirurgia, como médica assistente, e em oração, para 
que tudo ocorresse bem, além de me apoiar incansavelmente no pré-
operatório. A gratidão tomou conta da minha vida. Obrigada Mãe Rainha 
e Vencedora por mais esta graça alcançada, obrigada por se encarregar 
de organizar tudo perfeitamente no caminho da sua filha!

Manoela Silveira Melo Barboza – Rio de Janeiro/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. Com um coração cheio de esperança nos aproximamos 
de ti para celebrar o primeiro dia da Aliança deste novo ano e colocar 
em teu coração maternal nossas expectativas, sonhos, projetos, a 
nossa família e as famílias do mundo inteiro.

T.  Nós te proclamamos Rainha do novo ano. Reina na Igreja em 
seu caminho sinodal, em nossas paróquias, em nossa Pátria e no 
coração de nossos governantes, a fim de que possam governar 
promovendo o bem e a dignidade de todos. 

D.  Rainha das Famílias, dirige os passos de nossas famílias. Tu que 
viveste na harmonia do lar de Nazaré, conheces as necessidades 
da vida familiar. Ensina-nos a superar as dificuldades e os desafios, 
a fim de vivermos uma vida mais feliz. 

T.  Rainha da Aliança, confiamos ao teu coração a Jornada 
Mundial da Juventude com o lema: “Maria levantou-se e partiu 
apressadamente” (Lc 1, 39). Tu, que partiste apressadamente para 
a montanha ao encontro de Isabel, faze-nos partir também ao 
encontro de tantos que nos esperam sedentos para acolher o 
Evangelho vivo: Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor! 

D. Iremos apressadamente, sem distração nem demora, com prontidão 
e alegria. Iremos serenamente, pois quem leva Cristo leva a paz. (Cf. 

Oração Oficial da JMJ em Lisboa)

T.  Querida Mãe e Rainha de Schoenstatt, aceita nossas ofertas ao 
teu Capital de Graças e a partir do teu Santuário conduz cada 
família, os jovens pelos caminhos da prontidão em servir. Neste 
mês, queremos diariamente, rezar uma Ave Maria pelos jovens e 
pela preparação da Jornada Mundial.

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

T.  Ó minha Senhora...


