
Irmãs de Maria de Schoenstatt

TESTEMUNHOS DE 
GRAÇA ALCANÇADA

POR INTERCESSÃO DO
 PE. JOSÉ KENTENICH

Sou Michele Felipe Da Silva Galioti, da cidade de Caçapava.  Vou falar 
um pouco do meu testemunho. A minha história começou com as 
bênçãos da Mãe e Rainha. No dia 18/09/2016 conheci meu marido, 
através de uma missionária da imagem da Mãe e Rainha. Começamos 
a namorar, noivamos e nos casamos no dia 24/02/2018.

Depois que nos casamos, planejamos que nos primeiros anos 
queríamos ser pais. No início, não conseguia engravidar. Pensei que 
poderia ser por conta da minha idade, pois estava com 35 anos, 
na época. Então resolvi procurar um médico. Fiz alguns exames e 

descobri que eu tinha um ovário micro policístico. Foi bem difícil, pois 
no começo precisaria me cuidar com remédio contínuo e fazer tratamento. 

O médico falou que teria chance mínima de ser mãe por ter descoberto com a idade avançada.

Durante o primeiro tratamento, passei por muitas dificuldades por não conseguir engravidar. Eu e 
meu marido, até pensamos em adotar uma criança. Rezava todos os dias para Deus me dar forças para 
não desistir do meu sonho de ser mãe. Com o passar do tempo consegui engravidar, mas infelizmente 
perdi nos 3 meses de gestação. Tive uma gravidez embrionária, que a gestação não vai para frente.

Nesse aborto espontâneo, tive que fazer alguns exames para saber se estava tudo bem comigo, e no 
resultado desses exames o médico falou que o ovário micro policístico tinha desaparecido e disse ainda 
que seria mais fácil de engravidar novamente. Foi quando a Mãe e Rainha e seu Filho Jesus me deram 
mais força para nunca perder a Esperança de um dia ser mãe.

No dia 18 de maio, fui à Missa e nesse dia era para ofertar rosas para a Mãe e Rainha. Entreguei à 
Mãe o meu pedido ofertando duas rosas, uma 
para a Maria e a outra para o seu Filho Jesus. 
Por meio dessas duas rosas que entreguei, recebi 
duas bençãos em minha vida. A Mãe me deu a 
graça em dobro. Tive a resposta que seria mãe de 
dois meninos, gêmeos. Nas minhas orações eu 
sempre colocava que, se eu tivesse menino seria 
Miguel e Gabriel. Vieram dois anjos, abençoados 
pela Mãe e Rainha e seu Filho Jesus, que hoje eu 
somente tenho que agradecer à querida Mãe e 
Rainha pelas graças alcançadas! Que a Mãe e 
Rainha sempre abençoe a minha família. Amém! 

Michele Felipe Da Silva Galioti - Caçapava/SP
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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 alegria, nos reunimos para renovar a Aliança de 
Amor, neste mês dedicado a ti. 

T.  Cada dia de maio seja um dia de bênçãos e alegrias, que nos 
presenteias a partir de teu Santuário!

D.  Vivemos num tempo de tantas dificuldades. Enfrentamos muitos 
desafios, sofremos com nossos irmãos que experimentam a 
guerra, com aqueles que buscam o sustento para sua família e não 
conseguem, com os doentes, enfim, com todos os que sofrem.

T.  Maria, recorremos a ti e confiamos em tua intercessão! Leva 
nossas necessidades ao Salvador e teremos a certeza de que Ele 
nos atenderá. Tu és nossa Mãe e a Rainha do mundo. 

D.  São João, que nos representou ao pé da cruz, te levou, ó Maria, 
para sua casa (Cfr. Jo 19,27). Neste mês de maio, queremos acolher 
tua Imagem Peregrina com um amor ainda maior.

T.  Mãe de Deus, abrimos as portas de nosso lar e de nosso coração 
para ti. Guia-nos pelos caminhos do amor: a uma profunda união 
familiar e a um maior amor a Deus.

D.  “Queremos renovar nosso amor filial. Quer eu seja jovem ou 
idoso, quer seja homem ou mulher, quer eu seja velho ou jovem 
(...) queremos permanecer e desejamos nos tomar sempre mais 
filhos da querida Mãe de Deus.” (Kentenich, José.17.6.1962)

T.  Rainha da Aliança, renovamos nossa Aliança de Amor e 
assumimos com novo ardor o compromisso de oferecer-te 
inúmeras contribuições ao Capital de Graças – como flores de 
maio - especialmente nosso esforço de rezar diariamente ao 
menos uma Ave Maria em família. 

D.  Com gratidão e cheios de confiança, nos consagramos a ti, 
cantando: 

T.   Ó minha Senhora...  


