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D. Pai eterno, com alegria, reunimo-nos para celebrar a Aliança de Amor com a Mãe, Rainha e 
Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt. Tomados por sua mão, queremos trilhar o nosso 
caminho em família, a cada dia deste novo ano, sob o teu olhar e tua bênção. Com o Papa Francisco, 
elevamos nossa prece por todas as famílias do mundo inteiro:

T.  “Nós te pedimos pelas famílias consagradas no sacramento do matrimônio, para que possam 
redescobrir todos os dias a graça recebida e, como pequenas Igrejas domésticas, saibam 
testemunhar a tua Presença e o amor com o qual Cristo ama a Igreja.

D. Nós te pedimos pelas famílias que passam por dificuldades e sofrimentos, doença ou por problemas 
que só tu conheces: que tu as sustentes e as tornes conscientes do caminho de santificação ao qual 
as chamas, para que possam experimentar a tua infinita misericórdia e encontrar novos caminhos 
para crescer no amor.

T.  Nós te pedimos pelas crianças e jovens, para que possam encontrar-te e responder com alegria 
à vocação que planejaste para eles; por seus pais e avós, para que sejam conscientes de serem 
sinal da paternidade e maternidade de Deus no cuidado dos filhos e netos...” (Trechos da Oração 
para o X Encontro Mundial das Famílias)

D. Mãe e Rainha de Schoenstatt, reunimo-nos para celebrar o primeiro dia da Aliança de Amor deste 
novo ano. Consagramos aos teus cuidados nossas atividades familiares e profissionais e todos os 
nossos projetos e sonhos. Guia-nos e protege-nos neste novo tempo. 

T.  Volve a nós os teus olhos de misericórdia e ajuda-nos a cultivar a terra sagrada de nossa família 
como uma nova terra mariana, onde florescem frutos do amor e da compreensão, do respeito 
e da paz, o mais belo Jardim de Maria, para alegria do Pai Celestial.

D. Rainha da Aliança de Amor aceita nosso compromisso de oferecer-te muitas contribuições ao 
Capital de Graças! 

T. Como propósito deste mês, queremos rezar muitas por todos os Coordenadores e Missionários 
da Campanha da Mãe Peregrina a oração: Ave Maria, cheia de graça...

D. Com alegria e gratidão, nos consagramos à Mãe de Deus, cantando:

 Canto: Ó minha Senhora, ó minha Mãe...

D. Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt,

T. Rogai por nós e por nossas famílias.



Irmãs de Maria de Schoenstatt

Desde pequena, sonho em ser professora. Os anos se passaram e o 
amor pela educação e pelo ato de ensinar só cresceram. Terminando 

o ensino médio, no ano de 2016, iniciei a graduação em Pedagogia. 

Durante o curso, aconteceram inúmeros desafios, mas com a graça 
de Deus e minha perseverança, concluí a faculdade em 2019. Foi 
uma alegria sem fim! Naquele ano, eu estava trabalhando em 
uma agência de viagens da minha cidade, onde amadureci e cresci 

profissionalmente. Em 2020, enviei alguns currículos para várias 
escolas, logo no início do ano, mas infelizmente sem nenhum retorno. 

Para agravar a situação, a pandemia do COVID-19 chegou, fechando 
igrejas, escolas e comércios. O ano foi passando, continuei me dedicando 

ao meu emprego, agradecendo a Deus por permitir que eu estivesse empregada em 
um ano no qual muitas pessoas perderam seus contratos e ficaram desempregadas. Mas, o sonho de 
me tornar professora ainda estava dentro de mim. Realizei diversos concursos, processos seletivos, 
entrevistas, mas devido à falta de experiência, não consegui nenhuma oportunidade. Fiquei sem 
esperança. Cheguei a acreditar que Deus tinha outros planos para minha vida, mas continuei trabalhando, 
estudando e me dedicando. 

Em agosto de 2021, passei por algumas decepções que me deram um “empurrão” para correr atrás 
do meu sonho. No último sábado de agosto, fui à Missa na minha paróquia e marquei uma intenção, 
pedindo uma graça por intercessão do Padre José Kentenich, além disso, antes de iniciar a celebração 
rezei a oração que havia no Folheto da renovação da Aliança de Amor. Pedi com todo o meu coração 
e com muita fé, que por sua intercessão me auxiliasse a conseguir um emprego na minha área. Fiz a 
promessa de rezar esta mesma oração por nove dias. Na segunda feira (3º dia da oração), fui a uma 
escola e pedi para conversar com a coordenadora, entreguei meu currículo e conversamos um pouco. 
Naquela mesma semana, o colégio me ligou para que eu realizasse uma entrevista com a diretora e a 
presidenta da instituição, e por graça alcançada, consegui, em menos de 15 dias, o meu emprego dos 
sonhos. Meu contrato se iniciou dia 09 de setembro de 2021 e se renovou para o ano de 2022, agora, 
como professora efetiva. Além disso, naquela mesma semana, recebi outra ligação, comunicando que 
eu havia passado em um dos processos seletivos que havia realizado em 2020 em uma cidade da região. 
Com isso, tive a certeza de que tudo é no tempo de Deus. Com a intercessão da nossa Mãe e do Padre 
José Kentenich, nossa oração e nossa fé se tornam ainda mais poderosas!! Hoje, o que se encontra em 
meu coração é GRATIDÃO.

I. S. P. – São José do Rio Pardo/SP

TESTEMUNHO
ALIANÇA DE AMOR
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Deus, nosso Pai! Atende-
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por intercessão do Pe. 
José Kentenich (pedir a 
graça). 

Realiza sinais e milagres, 
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Concede-lhe, em breve, 
a honra dos altares, a fim 
de que muitas pessoas 
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por Cristo, nosso Senhor. 
Amém.
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D. Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt, neste dia de graças nos unimos a ti para celebrar a 
Aliança de Amor. 

T.  Nós te agradecemos, ó Mãe e Rainha! Tu sabes que todo o amor 
que ofertamos a ti é expressão de nossa fé e confiança em Deus, 
que te concedeu a nós como Mãe, no caminho de nossa vida!

D.  Mãe Três Vezes Admirável, em teu Santuário, reúnes todas as 
famílias brasileiras sob a proteção do teu manto; confiamos na tua 
ajuda materna, para progredirmos como famílias missionárias de 
Cristo.

T. Mãe e Rainha, faze-nos crescer ainda mais no amor a ti e a teu 
Filho Jesus e na alegria em fazer tudo o que Ele nos disser (cf. Jo 2,5).

D.  Mãe Peregrina, fica conosco! Tu visitas tantas pessoas e conheces a 
realidade em que vive cada uma. Implora a bênção de Deus sobre 
nós! Nossa família deseja dar-te um lugar de honra, acolhendo-te 
em nosso coração. 

T.  Vem, transforma nossa casa em teu Santuário! Concede-nos 
as graças do abrigo espiritual, da transformação interior e da 
fecundidade apostólica.

D. Mãe de Deus e nossa Mãe, somos gratos por vivenciarmos 
diariamente que teu olhar maternal nos guia e nos conduz em todos 
os momentos de nossa vida! Aceita-nos em teu coração e protege 
nossas famílias neste mundo conturbado.

T.  Mãe Três Vezes Admirável, “confio em teu poder e em tua bondade, 
em ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda a situação, 
Mãe, no teu Filho, e na tua proteção (Pe. José Kentenich).” 

D.  Rainha da Aliança, assumimos com novo ardor o compromisso de 
oferecer-te inúmeras contribuições ao Capital de Graças. Por isso, 
nosso propósito será: 

T.  Saudar-te neste mês, rezando a “Ave Maria”, como família que te 
agradece.

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

T.  Ó minha Senhora... 



Irmãs de Maria de Schoenstatt

TESTEMUNHO
ALIANÇA DE AMOR

Em 2019 meu esposo, Admilson, saiu de casa. Nesta ocasião nos-
so filho Pedro tinha  apenas 9 meses. Comecei a novena da Mãe 

Rainha em setembro, quando já fazia quase um mês que ele 
havia saído de casa. Fiz meu pedido na oração e no final deste 

mesmo mês, pelo motivo de forte depressão meu esposo 
tentou contra a própria vida.  Realizei o que a novena nos 
ensina, isto é, rezei até obter a graça, confiante na ajuda 
da Mãe Rainha.

Ainda no ano de 2019, em novembro, em nossa romaria dioce-
sana, estive no Santuário de Atibaia, com meu filho para clamar 

a intercessão da Mãe de Deus.

Em julho de 2020 meu esposo retornou para o nosso lar, muito mais próximo 
de Deus, dando testemunho do que viveu e simplesmente curado da depressão. 

Foram muitos votos com a Mãe e hoje cumpro um deles. Acabo de fazer a novena em grati-
dão pelo restabelecimento de minha família. Hoje colhemos os frutos:  meu esposo é ministro 
da palavra e temos mais um fruto, nossa filha Maria Clara de 7 meses. 

O Senhor dirige tudo para um bem maior. Hoje 
meu filho Pedro está com 3 anos e tem a graça de 
conviver com o pai. 

Obrigada Mãe de Deus, pela sua poderosa inter-
cessão. 

Estou imensamente feliz de poder ajudar anun-
ciar a missão que a Mãe de Deus tem junto às 
famílias.  

Caroline Lima da Silva - Cotia/ SP
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D.  Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
neste dia em que celebramos a Aliança de Amor, nos reunimos para 
renovar nossa entrega filial a ti. Elevamos a Cristo, nossa gratidão porque 
como expressão máxima do seu amor nos presenteou a ti, como Mãe e 
Educadora.

T.  Contemplamos a ti, Mãe de Deus, junto a cruz. Teu Filho diz ao discípulo 
que nos representava naquele momento: “Filho, eis aí tua Mãe!” E 
dirige-se ti dizendo: “Mãe, eis aí teu filho!’” (Jo 19, 26-27).

D.  É tempo de quaresma! É tempo de conversão! Por isso te pedimos: vem 
para junto de nossa família, ao nosso coração, permanece em nossa 
Comunidade e ensina-nos, ó Mãe e Educadora, a “falar com sabedoria e 
educar com amor!” (Pr 31,26).(Lema da Campanha da Fraternidade 2022)

T.  Fortalece-nos, para que sejamos corajosos na missão de educar para 
a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas 
escolas, nas universidades e em todos os ambientes.

D.  Querida Mãe de Deus, no teu lar de Nazaré reinou a harmonia porque 
soubeste educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade 
e da paz. (Cf. Oração da CF 2022)

T.  Concede-nos amar os membros de nossa família, com sua originalidade, 
ajudando que cada um cresça no amor. Que saibamos escutar o outro 
e quando for necessário corrigir, que o façamos com respeito e amor.

D.  Querida Mãe, em tua Imagem Peregrina visitas os nossos lares, encontras 
com nossa família e conheces nossa realidade. 

T.  Como outrora diz a teu Filho: “Senhor, eles não têm mais vinho,” falta 
o vinho do amor, do diálogo, da compreensão. Confiamos que Ele te 
atenderá.

D.  Querida Mãe e Rainha Educadora, na entrega filial a ti, renovamos nosso 
compromisso de oferecer-te muitas contribuições ao Capital de Graças, 
especialmente:  

T.  o esforço para ir ao encontro de algum membro de nossa família para 
dialogar.

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

T.  Ó minha Senhora...



Irmãs de Maria de Schoenstatt

TESTEMUNHO DE 
GRAÇA ALCANÇADA
POR INTERCESSÃO DO
 PE. JOSÉ KENTENICH

Eu, Maria Inez Gusmão da Silva, tenho 66 anos e resido na cidade de Pea-
biru/PR. No ano de 2019, no mês de outubro, durante um exame de ro-
tina, foi detectado um nódulo cancerígeno no seio. Fiz a cirurgia em 

novembro do mesmo ano e comecei o tratamento com quimioterapia 
no dia 3 de janeiro de 2020.

A cada 21 dias ia até Cascavel/PR para o tratamento, num total de 6 
sessões de quimioterapia. No mês de maio iniciei as 30 sessões de 
radioterapia. Durante 6 semanas, de segunda a sexta-feira permanecia 

em Cascavel/PR para o tratamento. 

Antes de cada sessão de quimioterapia, passava por consulta com a médica 
oncologista. Antes da quarta sessão, a médica que me atendeu naquele dia me 

perguntou: “a senhora vai fazer a primeira sessão?” Eu respondi que já era a quarta 
e ela se admirou, pois eu tinha uma aparência forte e corajosa, apesar do tratamento tão sofrido. Normal-
mente, os pacientes passam muito mal em consequência das diversas reações. Então, eu contei a ela o meu 
segredo: a vida de oração. Eu disse a ela que rezo sempre e tenho muita fé no Pe. José Kentenich, na Mãe e 
Rainha. Aproveitei a oportunidade e contei para ela um pouco sobre eles.

Agradeço todos os dias as graças recebidas em minha família. Desde que soube que teria que passar por 
esse tratamento, comecei a suplicar a intercessão do Pe. José Kentenich e da Mãe e Rainha da Misericórdia 
e do Acolhimento, em meu Santuário-Lar para que depois de cada sessão de quimio e radioterapia eu tivesse 

nenhuma reação ao voltar para casa. O trajeto de viagem de Peabiru a Cas-
cavel leva em torno de 5 horas. Eu viajava em silêncio, sempre em oração, 
com o rosário nas mãos.

Adquiri o hábito de rezar. Diariamente reservo 1 hora todos os dias, para estar 
em silêncio e em oração. Rezo muitas Ave-Marias e anoto para o Capital de 
Graças. Quando minha filha, que é Irmã de Maria de Schoenstatt, veio de 
férias, logo que terminei o tratamento, enviei por ela ao Santuário de Atibaia/
SP, um total de 10mil Ave-Marias que eu havia rezado em agradecimento.

Obrigada a Deus, nosso Pai, Jesus e sua Santíssima Mãe, Maria! Que do 
céu, o Pe. Kentenich nos acompanhe e conduza em todos os momentos 
de dificuldades! 

Que nos abençoem com saúde. Amém.

“Com vosso divino Filho, abençoai-nos ó Virgem Maria!”

Maria Inez Gusmão da Silva - Peabiru/PR
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D.  Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
neste dia da renovação da Aliança de Amor, contigo celebramos a vitória 
de Cristo, o Filho muito amado do Pai, que selou a nova e eterna aliança 
com o seu sangue.

T.  “Plena de júbilo, o vês transfigurado e belo, como nós, um dia, ao 
ressuscitarmos, nas alturas do céu. Dá que nossa alma se alegre nesta 
fé e arda em chamas nosso amor.” (Kentenich, Rumo ao céu, 351)

D.  Querida Rainha da Aliança, nós te agradecemos que tua presença em 
nosso lar, nos faz experimentar a atmosfera de transfiguração, de Tabor. 
Agradecemos-te que há 75 anos, no dia 20 de abril de 1947 nosso 
Fundador, o Pe. José Kentenich, confirmou aqui em terras brasileiras, 
em sua visita em Londrina, o que vivia na alma dos filhos de Schoenstatt 
brasileiros: 

T.  o Brasil deve ser transformado num Tabor das glórias de Cristo e Maria. 
Sim, a “Mãe de Deus quer revelar aqui suas glórias. Sua glória consiste 
em fazer com que Cristo possa subir novamente ao trono.” (Kentenich, 
José. Londrina\ Pr. 21.4.1947)

D.  Esta é a nobre tarefa da Mãe de Deus, na Aliança de Amor: conduzir-nos a 
Jesus até que Ele, o Rei da Paz, reine em nossa vida. Ela quer transfigurar 
a realidade, imprimindo no mundo os traços de Cristo. Por isso, confiantes 
nos dirigimos a ela, rezando:

T.  Ó Mãe, tu, estrela do mar, não nos deixes naufragar na tempestade 
da guerra; tu, Arca da Nova Aliança, inspira projetos e caminhos de 
reconciliação;(...) traze de volta ao mundo a concórdia de Deus; apaga 
o ódio, acalma a vingança, ensina-nos o perdão; liberta-nos da guerra, 
(...) Rainha do Rosário, desperta em nós a necessidade de rezar e amar; 
(...); Rainha da paz, alcança a paz para o mundo. (Cf. Ato de consagração 
ao imaculado coração de Maria,Roma 25.3. 2022)

D.  Querida Mãe e Rainha de Schoenstatt, na entrega filial a ti, renovamos 
nosso compromisso de oferecer-te muitas contribuições ao Capital de 
Graças, especialmente:  

T.  o esforço para transfigurar a realidade em que vivemos. Que a paz de 
Cristo se manifeste em nosso falar com o próximo.

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

T.  Ó minha Senhora...



Irmãs de Maria de Schoenstatt

TESTEMUNHO DE 
GRAÇA ALCANÇADA

POR INTERCESSÃO DO
 PE. JOSÉ KENTENICH

Meu nome é Geanine Rocha de Souza, pertenço ao 5° curso da União 
Apostólica de Mães de Schoenstatt, de Londrina/PR.

No ano de 2015 meu irmão foi diagnosticado com um linfoma agressivo 
de estágio 3 para 4. Quando recebemos a notícia, imediatamente o 
entreguei à Mãe de Deus e ao Pai e Fundador, Pe. José Kentenich. 

Pedi que fosse feito o melhor para vida dele. Esta entrega coloquei no 
Capital de Graças. Nessa época eu recebia a Mãe Peregrina e fizemos 

um propósito de rezar em família todos os dias  pela cura do meu irmão. 
Fizemos novena suplicando que a Mãe de Deus se glorificasse e que ela 

derramasse todas as bênçãos necessárias que ele tanto precisava.

Depois de todo o tratamento de quimioterapia ele precisou de um transplante de medula óssea, porém 
nunca perdemos a fé e nossa confiança na Mãe de Deus e em nosso Pai e Fundador.

Minha mãe foi até Curitiba onde meu irmão mora para acompanhá-lo nos 40 dias que ficou internado 
para realizar o transplante. Foram momentos difíceis; ele foi desenganado pelos médicos, pois a medula 
estava sendo rejeitada pelo organismo e ele estava com várias infecções; já não andava e não falava mais. 
E nós, de longe, junto ao meu Santuário-lar suplicávamos à Mãe de Deus que realizasse o milagre na vida 
dele, que não o desamparasse, que intercedesse junto ao seu Filho pela sua cura. 

No hospital aconteceu uma Cantata de Natal.  Minha mãe, naquele momento, estava na porta do quarto 
chorando por causa daquela situação. Veio uma religiosa com a imagem do Menino Jesus e o colocou nos 
braços de minha mãe. Naquela hora minha mãe entregou meu irmão à Mãe de Deus e pediu que fosse 
feita a vontade de Deus. Entregou a imagem para a Irmã e entrou no quarto; abençoou o meu irmão e 
adormeceu ao seu lado. 

No dia seguinte, era dia de Natal. Minha mãe levou o maior susto, pois meu irmão estava  sentado na 
cama. Ele chamou minha mãe e disse: mãe, a Mãe de Deus me curou. Meu irmão é evangélico e, mesmo 

assim, acredita em Maria e sabe que ela intercedeu 
por ele junto ao seu Filho Jesus. Meu irmão recebeu 
o maior milagre de sua vida no dia de Natal. Eu 
tinha certeza absoluta que minha Mãe Três Vezes 
Admirável iria realizar esse milagre na vida dele.

Esta é minha Aliança de Amor com a Mãe de Deus: 
confiança inabalável nela, no Capital de Graças e 
minha fé na intercessão de nosso Pai e Fundador. 
Como diz o Pe. José Kentenich:

“Eis aqui o grande segredo de minha tranquilidade: 
Eu selei uma ALIANÇA DE AMOR.”

Geanine Rocha de Souza  | Londrina/PR
Geanine
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D.  Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
vivendo o tempo pascal, renovamos hoje a Aliança de Amor, neste mês 
dedicado a ti. É mês de maio, mês de graças, de bênçãos. Agora é o tempo 
de proclamar-te Rainha de nossa vida e de nossa família, Rainha da Paz.

T.  O mundo precisa da paz, o homem necessita da paz porque seu coração 
tantas vezes está intranquilo com as preocupações e aflições do dia a 
dia. Rainha da Paz, vem ao nosso encontro e concede-nos a paz.

D.  Querida Rainha da Aliança, estamos no Ano Jubilar dos 75 anos do ideal  
Tabor.  Somos chamados para transfigurar a realidade, empenhando-
nos pela paz. Sozinhos não somos capazes, porém se tu vens ao nosso 
encontro, surgirá uma atmosfera de Tabor, de experiência de paz, da 
presença do Rei da Paz. Por isso, te suplicamos: onde houver discórdia e 
conflitos, intercede a paz, transfigura a realidade. 

T.  Recorremos a ti, Mãe de Deus, depositando no teu puro coração, medo e 
sofrimento, entregando-te nossa vida, os bens preciosos da fraternidade 
e da paz, tudo quanto temos e somos, para que sejas a Mãe a proteger-
nos e guardar-nos.(Cf. FRANCISCO, homilia na Celebração da Penitência , 25 
de março de 2022)

D.  Aceita, querida Mãe, nossas ofertas de amor e, a partir de teu Santuário 
de Schoenstatt, faze que a luz da paz brilhe nas nações que estão em 
guerra, nas famílias que não vivem em harmonia, nos corações atribulados 
porque não encontram segurança e paz. 

T.  Cada dia de maio, seja um dia de Maria, um dia de graças, um dia de 
Tabor! Um dia onde a escuridão é envolvida pela luz da paz que tu, 
Maria, intercedes por nós!

D.  Rainha de Schoenstatt, confiantes que tu estás conosco e atende 
nossas súplicas, renovamos nosso compromisso contigo, de filialmente 
oferecer-te muitas contribuições ao Capital de Graças neste mês de maio, 
especialmente:  

T.  rezando uma Ave Maria por alguém que tenho dificuldade na 
convivência. Neste momento quero rezar: ó Mãe, acende a luz da paz no 
coração dessa pessoa e transfigura a realidade. Ajuda-me ser portador 
da paz.

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

T.  Ó minha Senhora...
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Sou coordenadora da Imagem Peregrina de 
Schoenstatt e me chamo Aparecida Amparo Batista 
Martins. 

Em 2018, meu filho, Josiney Batisma acordava 
toda a noite com muita falta de ar e perdia o fôlego. 

Fez uma endoscopia e foi diagnosticado refluxo e 
medicado. Mesmo tomando a medicação por um 

bom tempo, não melhorava.

Um dia, no meu desespero, pedi ao Pe. Kentenich, rezando 
a oração pela beatificação que se encontrava no Folheto da Aliança: 

eu via ali o testemunho das pessoas. Por isso me senti motivada a confiar e 
rezar pedindo a ajuda do Pe. José Kentenich.

Desde o dia que rezei, nunca 
mais ele teve a crise de falta de ar 
e perder o fôlego.

Sou muito agradecida.

Aparecida Amparo Batista Martins
Peçanha/ MG
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D.  Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
Rainha da Aliança de Amor.  Mulher plena do Espírito Santo, totalmente 
aberta aos seus planos de amor, na qual Ele pode operar maravilhas. 

T.  “Vemos-te, Mãe, apressada, ir com Jesus, para servir na casa de Isabel 
que, jubilosa, é cumulada pelo Espírito Santo.” (RC 342) És Mãe da 
Igreja nascente a implorar a vinda do Paráclito: “Todos perseveravam 
unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas 
Maria, mãe de Jesus.” (Atos dos Apóstolos 2, 14) 

D.  “Maria está diante de nós como a mais perfeita imagem do Espírito Santo... 
do qual não só se irradia luz, mas de onde brota um calor abrasador. Assim 
vemos Nossa Senhora diante de nós, numa união imensamente profunda 
com a sabedoria eterna.” (JK – retiro para LAFS 6 a 9/9/1951)

T.  Mãe de Deus, suplica os dons e frutos do Espírito Santo a toda Santa 
Igreja e a cada uma de nossas famílias. Acende a luz da paz nos corações!

D.  Visita as nossas famílias preenchendo os nossos lares com a tua presença 
e a alegria do teu amor na fidelidade e no serviço desprendido.

T.  Visita os enfermos e os que mais sofrem e com sua presença consoladora 
abriga a todos em teu amoroso coração. 

D.  Acolhe e transforma o coração de cada peregrino que acorre ao teu 
Santuário ou que se volve à tua imagem de graças para renovar a Aliança 
de Amor.

T.   Aceita, querida Mãe, nossas contribuições ao Capital de Graças e, a 
partir do Santuário de Schoenstatt, implora para nós as luzes do Espírito 
Santo, pois quando Ele “faz a sua morada no nosso coração, infunde-nos 
consolação e paz”. (Papa FRANCISCO. Audiência Geral 11 de Junho de 2014)

D.  Rainha Da Aliança, nós te agradecemos tua presença maternal que nos 
acompanha e nos protege. Com gratidão renovamos nosso compromisso 
contigo, de filialmente oferecer-te muitas contribuições ao Capital de 
Graças neste mês, rezando:

T.  Vem Santo Espírito e ilumina o Santo Padre o Papa, nosso pároco, os 
governantes das nações e todas as famílias.

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

T.  Ó minha Senhora...
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Eu e a minha irmã L. estávamos rezando a oração 
de beatificação de João Luiz Pozzobon pedindo a graça do 
sono  para o filho dela, G., que apesar de tomar remédios 
fortíssimos  há muitos anos, não tinha um sono regular, 
dormindo 2 a 3 horas a noite e às vezes não dormia, ficando 
agitado!  Atualmente, ele está conseguindo dormir 6 horas 
e até 8 horas, o que para nós é um verdadeiro milagre pois, 
só quem vivência essa situação, sabe o quanto é significativo 
a qualidade do sono, principalmente para um autista!  

Quando fizemos o pedido, disse a a minha irmã que iríamos alcançar a graça e daríamos 
o testemunho!  Hoje, podemos dizer que fomos atendidas!  

V. L. O/  SP

Quando fui convidada para receber a Mãe Peregrina em minha casa, eu não queria 
receber. A coordenadora falou comigo umas duas vezes, daí eu pensei melhor e aceitei. 
A partir das visitas da Mãe Peregrina em minha 
casa, eu me senti mais alegre com a vida, mais 
amável comigo e com as pessoas, me libertei de 
muitos ressentimentos e comecei a participar 
ativamente da Santa Missa. Quando recebo a visita 
da Mãe Peregrina em minha casa, meu marido e 
eu rezamos juntos o santo terço.

Durvalina Pinto da Silva, Paróquia São João Batista, 
comunidade São Brás - Patos de Minas - MG
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D.  Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt, nós te saudamos neste dia em que celebramos a 
Aliança de Amor. Aqui chegamos, para renovar nossa entrega filial 
a ti e nossa confiança em teu poder de Rainha.

T.   Mãe de Deus nós te agradecemos tua presença constante em 
nossa vida. Estás sempre conosco nas horas de alegrias e de 
sofrimento que a vida nos traz, quando o “barco” da nossa família 
enfrenta tempestades e parece naufragar.

D.  És a Mãe Três Admirável que traz o Filho nos braços, o Príncipe da 
Paz, para o presentear a cada um de nós. És a Rainha da paz, aquela 
que acende a luz da paz nos corações. Com confiança volvemos 
nosso olhar a ti e cheios de confiança te pedimos: 

T.  Maria, acende a luz da paz nos países onde há guerra, onde existe 
o egoísmo, a falta de solidariedade, onde há escuridão pela falta 
de amor, de misericórdia, de perdão...

D.  Acende a luz da paz, Maria, também nos corações, que às vezes 
inquietos, não encontram repouso porque repletos de medo, de 
angústias. Acende a luz da paz onde não há lugar para Deus, por 
isso reinam insegurança e desespero.     

     Deixemos que a luz da paz inunde o nosso coração, rezando:

T.  “Maria, em teu coração, grava-me profundamente, com letras 
de sangue e fogo, pois sou teu para sempre. Em amor e gratidão, 
seja teu nome, ó Mãe, gravado em meu coração, eternamente”. 
Amém. 

D.  Rainha de Schoenstatt, confiantes, renovamos nosso compromisso 
contigo, de filialmente oferecer-te muitas contribuições ao Capital 
de Graças neste mês, especialmente:

T.  nosso esforço de falar com amor e respeito com as pessoas com 
as quais convivo.

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

T.  Ó minha Senhora...
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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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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)
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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.

Quando ela estava com três anos, pegou catapora, que era muito 
comum nas crianças. Não foi tão simples, uma das marcas do rostinho dela 
começou a inflamar e isso fez com que procurássemos o seu pediatra, que 

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. 

Benedito Paulo Flausino - São José do Rio Pardo/SP
Bianca
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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.

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

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!

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..

1  Documento de Fundação, 18.10.1914.
2  Kentenich, José. Rumo céu, 609.
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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 
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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.
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TESTEMUNHOS DE 
GRAÇA ALCANÇADA

POR INTERCESSÃO DO
 PE. JOSÉ KENTENICH

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 
a certeza de que sempre intercede por mim e minha família. 

 No início do mês de Agosto/2017, levei meu filho de 12 anos 
ao médico e foi diagnosticado uma doença que me deixou 

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
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Deus, nosso Pai! Atende-
nos em nossas intenções, 
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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.
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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.

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..

1  Kentenich, Rumo ao Céu, 14.
2  Cf. Oração para o 18º Congresso Eucarístico 2022.



Irmãs de Maria de Schoenstatt

Anderson Dantas, Brasília/DF

No mês de agosto de 2021, depois de ter passado por um quadro de covid 19, resolvi procurar um médico, 
pois estava com muito desconforto intestinal e consultei uma Gastro. Realizei um exame no dia 04/09/21 
e constatou-se um pólipo no intestino (reto). A doutora colocou a  possibilidade de ser um câncer. Quando 
se recebe tal notícia, o que vem à mente de imediato é: “pronto! estou condenado à morte”. Aguardamos 
sair a biópsia, tentando ser otimista diante de tudo que estava ocorrendo. 

Quando fomos à missa na nossa paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Sobradinho DF, minha 
esposa me pediu que eu falasse com nosso pároco, Pe. Ricardo Maria que logo pediu que eu colocasse meu 
pedido aos pés de Nossa Senhora, pois estávamos na novena dela e assim eu fiz. Ressalto que eu já estava 
no caminho de orações, caminhadas mensais para Mãe Rainha. 

Voltei à Gastro com os exames. E resolvi pedir uma segunda opinião, e ficou constado que era realmente 
pólipo no reto e todos os resultados das biopsias apontavam para um câncer benigno. Chegamos no consenso 
de fazer a cirurgia marcada para o dia 27/11/21. Recebi a unção dos enfermos para essa cirurgia. No dia 
de receber a alta médica, no dia 29/11/21, amanheci com fortes dores abdominais. Minha esposa relatou 
ao médico e, a partir de então, perdi a consciência. Foi constatado o rompimento dos pontos e infecção 
generalizada. 

Graças a Deus e Nossa Mãe da Igreja, minha esposa ligou para um dos vários amigos do trabalho (Anjos) e 
o Sérgio ao ter ciência de todo ocorrido ligou para nosso CEO da empresa que trabalhamos chamado Branco, 
que Deus usou como instrumento, que não mediu esforços não só afetivos, como também, financeiros, para 
fazer o que fosse necessário para a minha sobrevivência. 

Fiquei quarenta e dois dias intubado na UTI, mais trinta e cinco dias na semi UTI voltando a consciência 
somente no dia 10/01/22. Saí do hospital somente no dia 19/02/22, pesando 50kg e ainda sem andar, com 
amputações de todos os dedos da mão direita, três dedos da mão esquerda e todos os dedos dos pés devido 
a não circulação das extremidades. 

Para honra e gloria de Jesus Cristo, de Nossa senhora, Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt, fui salvo. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que 
rezaram por mim, minha esposa, Stela, que não deixou-se ser vencida 
com tudo que aconteceu; à minha mãe, Necy; aos meus irmãos, 
cunhados e a todos meus familiares. Já estou trabalhando, andando, 
falando, participando das caminhadas mesmo com as amputações de 
todos os dedos dos pés. O médico que me operou relatou à minha 
esposa que eu não iria sair do hospital nem andando e nem falando, 
mas para Deus nada é impossível. Prestes a completar um ano da 
cirurgia este é o meu testemunho de fé.”

Após o milagre de cura Anderson fez uma novena de meses e selou 
sua Aliança de Amor de Peregrino no dia 18 de outubro de 2022 no 
Santuário Tabor da Esperança, Brasília/DF com todo o seu grupo de 
devotos e de  caminhada a pé ao Santuário.

Natal – Festa do Amor de Deus!
 No Santuário da Mãe e Rainha de Schoenstatt em 

Atibaia/SP, rezamos nas intenções de sua família e 
comunidade. Feliz Natal repleto de bênçãos e um 
Ano Novo com a proteção de Maria
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D.  Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt. 
Celebramos o último dia da Aliança de Amor deste ano. Aqui chegamos 
para te agradecer por todas as graças recebidas: pela proteção, ajuda, 
consolo, alegrias e a confiança que colocas em nosso coração. És 
nossa Mãe que sempre caminhas conosco. Com o coração agradecido 
suplicamos para que o tempo de advento que estamos vivenciando, seja 
para nós e para nossas famílias, um tempo de renovação e da expectativa 
pela nova vinda de Jesus no Natal.

T. Virgem Santa, Mulher da expectativa, contemplamos a tua vida na 
espera do Salvador. O silêncio reinava em teu coração e adoravas aquele 
que trazias em teu ventre. 

D.  Maria, Virgem do silêncio e da santa espera! Ensina-nos a caminhar como 
tu. Desperta em nós um profundo anseio pela vinda do Salvador.

T.  “Vem, Jesus, ó Rei Divino, ao meu pobre coração. Eu te espero com 
saudade, alegria e gratidão. Se o mundo te rejeita com dureza e rigor, 
minha alma te acolhe, com ternura e amor”.

D.  Maria,  teu coração imaculado foi o “berço” onde pudeste acalentar o 
Menino Jesus para depois recliná-lo na manjedoura na noite santa do 
Natal. Hoje, nós te pedimos confiantes:

T.  que neste Natal, nossas famílias experimentem o quanto é felicitador 
vivenciar Natal. Conduze para Cristo todos os que padecem na noite escura 
do sofrimento. Só nele e com as graças do Santuário, podemos encontrar 
a cura para nossas enfermidades, a felicidade e a verdadeira paz.

D.  Mãe Imaculada, abrimos largamente as portas de nosso coração para 
ti. Ajuda-nos a viver em contínua conversão. Concede paz às famílias 
ameaçadas pela desunião, paz às nações e ao mundo.

T.  Aceita, querida Mãe e Rainha, nossas ofertas ao teu Capital de Graças: 
nossas orações e sacrifícios, especialmente o propósito de realizar 
um gesto solidário para que nosso próximo que sofre a falta do mais 
necessário, também possa experimente as alegrias do Santo Natal.

D.  Unidos na fé e na confiança que em nossa família 
 se realizará o Milagre da Noite Santa, 
 nos consagramos a ti, cantando:

T.  Ó minha Senhora...


