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MOVIMENTO APOSTÓLICO DE SCHOENSTATT 

 
TRÍDUO EM PREPARAÇÃO AO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2018  

50 ANOS DA VOLTA DE NOSSO PAI E FUNDADOR, PADRE JOSÉ 
KENTENICH AO LAR ETERNO 

 
Este material é uma oferta da Central de Assessores, para ajudar cada 
local na celebração jubilar. 
 
TEMA TRANVERSAL DO TRÍDUO:  
Dilexit Ecclesiam – Ele amou a Igreja 
 
Objetivo central: divulgar a pessoa, o carisma, a pedagogia, a santidade 
do Pe. José Kentenich, reforçando a Família por ele criada, que ele 
ofertou à Igreja, formando sacerdotes, consagrados, leigos como 
autênticos cristãos, prontos para assumir a missão de batizados, de 
filhos e filhas de Deus Pai, forma de comprovar a inscrição que está em 
sua sepultura: Dilexit Ecclesiam. 
 
Orientações aos dinamizadores: 

 A cada dia do tríduo, acender uma tocha, simbolizando o fogo 
do amor do Padre Kentenich pela Igreja, por Maria, pelos quais 
ele deu sua vida. 

 Distribuir a “Oração para o Ano Jubilar” (pode ser encomendada 
ou fazer cópias). 

 Distribuir papel para as pessoas escreverem sua contribuição ao 
Capital de Graças; os papéis com as contribuições escritas serão 
queimados na pira de José Engling (onde houver) ou conforme a 
criatividade do local. 

 Lembrete: o quadro ou banner do Padre Kentenich, não pode ser 
colocado no presbitério (altar), pois ele ainda está em processo 
de beatificação. 
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  Tríduo: o Tríduo pode ser feito uma vez por mês, ou uma vez 
por semana, ou três dias em seguida. Cada local pode escolher 
como fica melhor. 

 Observar que, para cada dia, é necessário providenciar algumas 
coisas. 

 A oração inicial do tríduo é a mesma para os três dias. 
 Além dos objetos descritos para cada dia, o ambiente pode ser 

ornamentado com a bandeira do Movimento, réplica do 
Santuário, Aliança, flores, velas e etc.  

 Os cantos podem ser escolhidos pela equipe. 
 
 

Oração inicial para todos os dias do Tríduo 
  
Hino do instrumento  
(Livro Rumo ao Céu, nº 606 – 611 Padre Kentenich) 
 
606 Mãe Três Vezes Admirável, 

dá que sejamos sempre teus instrumentos; 

com amor, hoje e sempre 

nos consagremos ao teu serviço. 

 Usa-nos, como agrada a Deus, 

 inteiramente para o teu Reino de Schoenstatt. 

607 Toma nosso coração e nossa vontade, 

como tua inteira propriedade; 

ao teu aceno e à tua palavra 

eles se inclinam cegamente. 

A honra e a glória do instrumento 

é ser tua inteira propriedade,  

608 pronto a servir sem reservas 

a tua Obra de Schoenstatt. 

Envia-nos sofrimento, conduze-nos à luta, 

faze que conquistemos a plena vitória. 

Contra a astúcia e a fúria do demônio, 
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dá-nos luz e  fortalece nosso ânimo. 

609 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. 

610 Ainda que nos ameacem o mundo e o demônio  

e sobre nós se abatam tempestades, 

tu rompes vitoriosa todas as barreiras 

e nos concedes tua “onipotência”. 

Teu coração, porta do céu, 

seja para nós o refúgio seguro.  

611 Se permanecermos fiéis, como teus instrumentos,  

jamais haveremos de perecer, 

tu nos ajudas, a cada instante, 

a produzir abundantes frutos. 

Pela tua mão, caminhemos alegres 

rumo ao eterno Schoenstatt. Amém. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 
 

PRIMEIRO DIA DO TRÍDUO 
Em preparação à celebração dos 50 anos da volta do Padre Kentenich 

ao lar eterno. 
15 de setembro de 1968 – 15 de setembro de 2018 

 
TEMA: Conhecer um Fundador 

 
PROVIDENCIAR: 

 Quadro da Mãe e Rainha,  
 foto ou banner do Padre Kentenich,  
 tocha, fósforo,  
 músicas,  
 três leitores,  
 banner do gráfico da estrutura da Obra de Schoenstatt (figura 

em anexo),  
 papeizinhos para o Capital de Graças. 

 
Leitor 1 
Com vosso divino Filho, abençoai-nos ó Virgem Maria! 
Sejam todos bem-vindos!  
Com alegria e gratidão, queremos nos unir com todos os filhos de 
Schoenstatt que se preparam para celebrar os 50 anos da volta de nosso 
Fundador, Padre Kentenich, ao coração de Deus Pai (15/09/1968 – 
15/09/2018). 
 
Leitor 2  
O tema de hoje: “Conhecer o Fundador” quer nos ajudar a conhecer um 
pouco mais sobre o Padre José Kentenich. Ele que, em 18 de outubro de 
1914, convidando a Mãe de Deus a estabelecer o seu trono de graças na 
capelinha de Schoenstatt, sela uma Aliança de Amor e nela nos inclui, 
para que possamos vivenciar, no dia a dia, a sua presença, a partir das 
graças do Santuário. 
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(Momento junto à estátua do Fundador ou num local previamente 
preparado com um banner com a foto do Fundador. 
Acender solenemente a tocha) 
 
Leitores 1 e 2. Dá-nos de seu fogo! Dá-nos de seu espírito de Fundador! 
 
(Ainda na frente da estátua ou banner cantar ou colocar o CD) 
 
Dm                   C                                                       Dm 
Filialidade provada fez-se filho pra ser Pai também. 
         Dm                           C                                        Dm 
Com grande amor a Maria educou-se em sua missão. 
      C                      Dm             C7                              F 
Ouvindo o seu chamado, intérprete da voz de Deus, 
   Gm                 Dm              Gm                    A7 
exemplo de bondade, modelo dos filhos seus. 
Dm            C                                                               Dm 
Pai, Pai, Pai Fundador, seu carisma por nós é vivido, 
                                                            C 
alguns viram, outros não, não importa, 
                                                       Dm 
somos Tabor de uma mesma Família. 
  
 Dm                            C                                                  Dm 
Paternidade espontânea, profunda, consciente e forte. 
       Dm                                  C                                                           Dm 
A história marcou sua presença; presenteou-nos com a fundação. 
      C                             Dm                      C7                 F 
Espelho da Mãe Admirável, sempre Pai das gerações. 
Gm                              Dm                  Gm                           A7 
Sente-se agora mais forte a importância das vinculações. 
 
Leitor 2 
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Iniciamos, hoje, o tríduo em memória dos 50 anos de falecimento do Pe. 
José Kentenich, ocorrido a 15 de setembro de 1968.  
Nós todos, seus amigos e seguidores, reconhecemos nele uma 
personalidade sacerdotal que viveu integralmente o plano que Deus 
previu para ele. O bom Deus permitiu vivências em sua vida que lhe 
possibilitaram entender o tempo em que vivia, sobretudo a alma 
humana. A partir disso, atento aos sinais de Deus, pôde oferecer, por 
meio de seu carisma, uma maneira de expressar e viver a fé em Jesus 
Cristo, inspirando muitos na tarefa evangelizadora, por uma zelosa vida 
de oração e ações concretas, sob a proteção de Maria Santíssima.  
Na pedra de seu túmulo se lê: Dilexit Ecclesiam. De fato, sua vida de 
sacerdote, pastor e fundador comprova: ele amou a Igreja.  
 
Todos: Filialidade provada, fez-se filho pra ser Pai também.  Com 
grande amor a Maria, educou-se em sua missão. 
 
Leitor 1  
Um fundador é forjado na vida. Os fundadores, na Igreja, sempre foram 
inspirados por Deus, na força do Espírito Santo, para enriquecer a 
espiritualidade da Igreja. Como outros fundadores de nosso tempo, o 
Pe. Kentenich foi formado por Deus para uma missão: ensinar ao mundo 
de hoje uma maneira de viver, expressar e testemunhar a fé.  
 
Todos: Ouvindo o chamado de Deus, interpretando a voz de Deus, foi 
exemplo de bondade, modelo aos filhos seus. 
 
Leitor 2  
O Pe. Kentenich respondeu com sua vida aos apelos de Deus, viveu 
previamente o que nos ensina a viver. Ele foi e continua sendo um 
educador, um pai espiritual que deixou uma grande obra que dá frutos 
para a Igreja: santos da vida diária, impulsionados pela missão; pessoas 
que se deixam guiar pela Providência Divina, sob a proteção da Mãe de 
Deus. 
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Todos: Espelho da Mãe Admirável, sempre Pai das gerações. Sentimos 
agora mais forte a importância das vinculações. 
 
Entra o quadro da Mãe e Rainha durante o canto 
 
Canto (cantar ou CD): Ele amou a Maria 
Pe. Antônio Maria Borges 
 
Ele amou a Maria, nós amamos também. 
Ele amou a Igreja, nós amamos também. 
Conhecemos seu segredo, assumimos a missão, 
sua voz em nós se ouça, seu carisma nossa força. 
 
Seu carisma nossa força, rumo aos tempos que virão. 
Santuário, Mãe, Família e ao Pai vinculação. 
Seu amor um compromisso, seu saber é que nos guia, 
seu clamor é de profeta, um profeta de Maria. 
 
Seu carisma nossa força, construindo um novo mundo, 
nova ordem social, que nasce do mais profundo 
do coração que se entrega e que se deixa moldar, 
pelas mãos de uma Rainha que tem o dom de educar. 
 
Todos: Deus, nosso Pai, tu nos concedeste na pessoa do Pe. Kentenich 
um pai e profeta abrasado do Espírito Santo, testemunha e 
mensageiro do teu Evangelho para nosso tempo. Dá-nos de seu fogo! 
Dá-nos de seu espírito de Fundador! 
 
Comentarista: 
Do início ao fim de sua vida, o Pe. Kentenich deu um SIM generoso ao 
chamado de Deus. Como um servidor do Reino de Cristo, interpretou e 
viveu todos os acontecimentos que envolveram sua vida como 
permissões e presentes de Deus para moldá-lo, a fim de que fosse um 
Profeta abrasado, que anunciasse o Evangelho para o homem atual. 
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Todas as alegrias, as provas e os sofrimentos vividos por ele, ajudaram 
a ser um grande Fundador de 32 comunidades que enriquecem a Igreja.  
 
Todos: Ele amou a Igreja 
 
Leitor 1  
Padre Kentenich foi agraciado por Deus, pois estando sempre com o 
ouvido no coração de Deus, mas também com a mão no pulso do tempo, 
foi chamado a trazer à vida esta Obra abençoada, que forma a grande 
Família de Schoenstatt.  
 
Leitor 2 
À medida que vamos montando o gráfico, podemos contemplar esta 
grande Obra da qual também fazemos parte. 
 
Montar o banner da obra de Schoenstatt – gráfico 
 
Comentarista: 
(Montar o 1º grande círculo com 12 aberturas.) 
Schoenstatt em saída. Um Movimento Apostólico a serviço da Igreja e 
da sociedade.  
(Montar o 2º círculo) 
Aqui o Movimento popular de Peregrinos. Todos nós somos peregrinos 
desde o momento em que colocamos os pés e o coração em direção ao 
Santuário.  
(Montar o 3º círculo) 
Aqui estão as Ligas. Todas as pessoas que, pela Aliança de Amor, 
abraçam a missão de Schoenstatt. 
(Montar o 4º círculo) 
Aqui estão as comunidades da União que, pela Aliança de Amor, querem 
se aprofundar mais na espiritualidade de Schoenstatt e estar a seu 
serviço. 
(Montar o 5º círculo grande) 



 
 

11 
 

Aqui estão as comunidades dos Institutos que, pela Aliança de Amor, se 
colocam inteiramente a serviço da Obra de Schoenstatt. 
(Montar o 6º círculo Santuário) 
Todos esses Ramos e Comunidades têm seu fundamento no Santuário 
de nossa Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt. Sem esta fonte de graças não podemos viver, por isso o 
Santuário está no centro de toda a Obra.  
 
Canto: 
 
Leitor 2. Aqui podemos contemplar a Obra de Schoenstatt fundada pelo 
Padre Kentenich. Formamos uma Família, pois temos um pai comum, 
uma mãe comum que é nossa Mãe e Rainha, um lar comum que é o 
Santuário de Schoenstatt e os irmãos, pois todos nós que selamos 
Aliança de Amor, somos irmãos na Aliança. 
 
Leitor 1. Assim como o céu quis também ser família, Padre Kentenich, 
inspirado na graça divina, reza: “Teu Santuário é nossa Nazaré onde o 
Sol de Cristo irradia seu calor. Com sua luz clara e transparente forma a 
santa história da Família, desperta a silenciosa e forte santidade da vida 
diária, na feliz união familiar” (Rumo ao Céu, 191 e 192). 
  
Leitor 2. Seu amor indiviso a Jesus e Maria imprimiram nele um coração 
harmonioso que orientou e continua a orientar a muitos, entre aqueles 
que desejam ser seus filhos espirituais. A Obra que fundou é um 
sustento, um caminho e uma grande bênção para todos os que a ela se 
vinculam e até entregam suas vidas, numa expressão de fé e amor. 
 
Todos: Ele amou a Igreja 
 
Leitor 1 
Um fundador entrega sua vida pela sua obra. O Pe. Kentenich viveu 
exemplarmente o que ensinava, para ser modelo e poder educar 
aqueles que viam na Obra que fundara, um sentido e uma missão para 
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suas vidas. Já são muitos os schoenstattianos candidatos aos altares, 
pois seguiram fielmente os princípios e ensinamentos do Fundador.  
 
Todos: Ele amou a Igreja e sua Família  
 
Canto (cantar ou ouvir no CD): É mais que mar 
Ir. Paula Maria Graminho 
 
É mais que o mar, mais que o infinito, 
O teu amor, ó Pai, é bem maior que o céu. 
 
Em tua mão a minha mão, no teu pensar o meu. 
E dentro do teu coração meu coração filial. 
 
Em pequenez, simplicidade, 
entrego o meu ser, a vida toda a ti. 
 
Não mais a minha, mas tua vontade 
se faça sempre em mim, na doação total. 
 
REFLEXÃO: 
Leitor 2 
Vamos refletir sobre um trecho da homilia de Dom Tenhumbreg de 
20/09/1968 em Schoenstatt, por ocasião do sepultamento do Padre 
Kentenich. 
 
Leitor 3 
Padre José Kentenich, sua vida uma carta de Deus para nós! 
 
“Sua mensagem sobre Deus: Nosso Deus é um Deus da vida, um Deus 
vivo!... Deus é um Deus da vida! Nesta linha, experimentava, de certa 
forma, em cada instante a realidade divina. Nunca conheci alguém que 
estivesse perceptivelmente, a cada instante e a tal ponto, em escuta, na 
escuta de Deus e fosse, por isso, profundamente obediente. Ele 
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reconhecia a Palavra de Deus a partir de três grandes fontes de 
reconhecimento, das quais nos falava frequentemente:  
- Reconhecia a vontade de Deus a partir dos ensinamentos da Igreja; 
captava neles as palavras da Escritura e as interpretava no espírito da 
Igreja. Mas também captava a vontade de Deus através do Magistério 
da Igreja, de cuja validade nos ensinou a nunca duvidar. 
- Lia a Palavra de Deus também no hálito e no atuar do Espírito Santo no 
momento atual e ensinou-nos a reconhecer os sinais dos tempos, a 
interpretá-los, seguindo um discernimento correto e a realizar a vontade 
de Deus da melhor forma possível. 
- E também reconhecia a vontade de Deus através da misteriosa 
linguagem do Espírito de Deus nos corações, por isso respeitava todos, 
também os mais miseráveis, porque via neles a realização de uma ideia 
e a representação de uma mensagem divina. 
Não nos surpreende que também buscasse continuamente reconhecer a 
mensagem de Deus para hoje através da história da Igreja. Era fiel à 
Sagrada Tradição e por isso igualmente capaz de interpretar o futuro. 
Apoiava a autoridade humana e eclesial mediante a humilde vinculação 
a Deus e o singelo esforço por ser um reflexo do Pai Celeste. Deus é o Pai 
da Vida! Nosso Deus é um Deus vivo! ” 
 
Leitor 3  
Podemos agora partilhar um pouco sobre o texto que ouvimos. A vida 
do Padre Kentenich foi esta carta de Deus para nós, que nós também 
possamos ser uma carta de Deus para o mundo. 
 
Momento de partilha, de mais ou menos cinco minutos. 
 
Leitor 1 
Assim podemos dizer que: a mão no pulso do tempo e o ouvido no 
coração de Deus define a pessoa do Pe. Kentenich e a sua missão. Como 
Fundador da Obra de Schoenstatt, dedicou-se a educar para a liberdade 
os que o seguiam, para que cada pessoa tomasse consciência da sua 
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originalidade e fosse sujeito de sua própria história, aberta ao Deus da 
vida e em solidariedade com os outros.  
 
Leitor 2 
O mais importante para ele era viver a integralidade do amor, sempre e 
em toda a parte. A fé, para ele, não podia ser separada da vida familiar, 
do trabalho, da amizade, das preocupações econômicas, da arte e da 
política, da ciência. Ensinava que devemos construir pontes entre a 
realidade quotidiana e a realidade sobrenatural. O amor, nesse sentido, 
é a expressão do encontro com o Deus da vida e da história e com o 
próprio homem.    
 
Leitor 1 
Nós, que amamos a Mãe e Rainha, somos convidados a pedir uma graça 
especial por intercessão do Padre Kentenich e rezar por sua 
beatificação. É importante depois enviar o relatório da graça alcançada, 
pois isso contribui muito para o andamento do processo de sua 
beatificação. 
 
Leitor 2 
Com muita alegria e ardor pela missão, queremos rezar juntos esta 
oração que rezamos durante todo este ano, em preparação ao dia 15 de 
setembro. Assim estamos sempre unidos pela Aliança de Amor com 
todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo.  Queremos mais uma 
vez assumir o carisma e a missão do Fundador. Rezemos: 
 
Oração para o ano Jubilar 
 
Deus, nosso Pai, tu nos concedeste  
na pessoa do Pe. Kentenich um pai e 
profeta abrasado no Espírito Santo, 
testemunha e mensageiro do teu 
Evangelho para o seu tempo. 
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Dá-nos de seu fogo! 
Dá-nos de seu espírito de Fundador! 
Faze que seu carisma esteja tão vivo 
em nós, que possamos plasmar o 
futuro da Igreja e da sociedade. 
 
Sua visão seja nossa visão: que na 
força da Aliança de Amor surja um  
mundo novo, no qual possamos gerar 
uma cultura da Aliança em todos os  
lugares onde vivemos e atuamos. 
 
Pai do Céu, nos te pedimos: 
inclui o Pe. Kentenich nas fileiras dos 
santos reconhecidos pela Igreja. 
Abre as portas para ele e sua missão 
em todos os lugares, para que ele 
possa conduzir muitas pessoas no 
caminho à plenitude da vida, o caminho para ti. 
 
Nós te pedimos, unidos a Maria, nossa 
Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes 
Admirável de Schoenstatt,  
por Cristo nosso Senhor. Amém!  
 
Canto:  
 
Leitor 1 
Nestes papeizinhos que recebemos, queremos anotar nossas 
contribuições ao Capital de Graças e trazer no dia da celebração jubilar. 
 
 
 
Leitor 2 
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Encerrando nosso primeiro dia do tríduo, queremos agradecer a Deus 
Pai, por este presente que Ele nos deu na pessoa de nosso Fundador. 
Agradecemos também à nossa querida Mãe e Rainha que selou uma 
Aliança com ele e o educou em sua escola, o Santuário. Hoje queremos 
renovar nossa Aliança, nosso amor à Mãe e Rainha de Schoenstatt, 
cantando a Consagração:  
 
Canto: Ó minha Senhora... 
 
Leitor 1 
Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, rogai 
por nós. 
 
Leitor 2 
Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
abençoai a nossa Pátria. 
 
Leitor 1 
Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
abençoai o mundo inteiro. 
 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Canto: 
 
Avisar o local, dia e horário do tríduo. 
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SEGUNDO DIA DO TRÍDUO 
Em preparação à celebração dos 50 anos da volta do Padre Kentenich 

ao lar eterno. 
15 de setembro de 1968 – 15 de setembro de 2018 

 
 

TEMA: Seguir um profeta  
 
 

PROVIDENCIAR: 
 Imagem da MTA  
 Fitas coloridas, de bom comprimento, de preferência nas cores: 

branca, azul e amarela  (simbolizam as Graças do Santuário), 
próximas ou presas à Imagem.  

 Distribuir a oração do ano jubilar. 
 Banner ou foto do Padre Kentenich. 
 Se houver sacerdote presente e for de interesse do local, o 

sacerdote pode, em algum momento, benzer as fitas que, ao 
final, podem ser cortadas em pequenos pedaços e cada pessoa 
leva como recordação.  

 Tocha.  
 
 
Leitor 2 
Com vosso divino Filho, abençoai-nos, ó Virgem Maria. 
Sejam todos bem-vindos!  
 
Leitor 1 

Caros irmãos e irmãs na Aliança de Amor, com muita alegria, reunimo-

nos para o segundo dia do tríduo, preparando-nos para recordar, no dia 

15 de setembro, a volta de nosso Pai e Fundador, Pe. José Kentenich, ao 

lar eterno. 
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Leitor 2 

Com muita devoção, recebamos primeiramente a Imagem da Mãe Três 

Vezes Admirável, cantando: 

 

Entra o quadro da Mãe e Rainha 

 

Canto:  

Mãe Admirável, ó Mãe Peregrina, a tua visita aquece e ilumina,  

pois trazes contigo teu Filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz.   

 

Por nossa Judeia, ó Mãe, com carinho, tu vens apressada, estás a 

caminho.  

E onde tu chegas, a paz faz morada; as portas te abrimos, em cada 

chegada. 

 

Leitor 1 

Com amor de filhos e filhas, recebemos a foto (ou banner) do Pe. José 

Kentenich, cantando: 

 

Entra o quadro do Padre Kentenich 

 

Canto:  

Ele amou a Maria, nós amamos também.  

Ele amou a Igreja, nós amamos também.  

Conhecemos seu segredo, assumimos a missão!  

Sua voz em nós se ouça: seu carisma, nossa força!   

 

Seu carisma, nossa força, rumo aos tempos que virão.  

Santuário, Mãe, Família, e ao Pai vinculação.  

Seu amor, um compromisso! Seu saber é que nos guia.  
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Seu clamor é de profeta, um profeta de Maria!  

 

Leitor 2 

Nesse tríduo, nossa intenção especial é agradecer pelo dom da vida do 

Pe. José Kentenich, sacerdote que amou a Igreja, conforme suas 

próprias palavras: DILEXIT ECCLESIAM! Pela Igreja, com a Igreja e para a 

Igreja, Pe. Kentenich viveu seu sacerdócio.  

 

Leitor 1 

Neste segundo dia do tríduo, queremos meditar sobre o tema: “Seguir 

um profeta”. Sim, seguir um profeta mariano, que nos apresenta Maria 

como Mãe, Rainha e Educadora. 

 

Entra a tocha 

 

Leitores 1 e 2. Dá-nos de seu fogo! Dá-nos de seu espírito de Fundador! 
 
Canto:  
 

Leitor 2 

Sim! Hoje reconhecemos que o Pai e Fundador foi um profeta. 

Conforme suas próprias palavras, em 16 de novembro de 1958, ele 

anuncia sua missão pessoal: 

 

Voz masculina: “A minha tarefa é anunciar a Mãe de Deus, revelá-la ao 

nosso tempo como a Auxiliar permanente do Salvador em toda a Obra 

da Salvação, (...) com a missão específica que ela possui para o tempo 

atual, a partir do seu Santuário de Schoenstatt”. 

 

Leitor 1 
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Pe. José Kentenich reconheceu sua missão, ao dizer: “A minha missão 

foi e é anunciar ao mundo o mistério de Maria”.  

 

Leitor 2 

Eis um trecho das palavras que o Bispo Auxiliar, D. Tenhumberg, 

pronunciou, na Igreja da Santíssima Trindade, antes do sepultamento 

do Pai e Fundador:  

 

Voz masculina: “A vida de nosso Pai e Fundador é uma Carta de Deus.  

Sua biografia é nosso livro de Deus.  Neste momento, não podemos 

ainda ler cada linha e cada página desse livro. Mas podemos considerar 

(...) a mensagem que ele nos deixou do Deus da Aliança, da nossa 

Aliança de Amor com a Mãe e Rainha Três Vezes Admirável de 

Schoenstatt”.   

 

Leitor 1 

Queremos, então, seguir um profeta mariano que nos apresenta Maria 

como Mãe, Rainha e Educadora.  Ele mesmo disse: 

 

Voz masculina: “Eu me entreguei a Maria e ela se entregou a mim como 

Mãe! ” 

 

Leitor 2 

Como Maria se entrega a nós como Mãe?  Como Maria se entrega a 

você, como Mãe?  Para que isso aconteça, o Pe. José Kentenich nos 

aponta o caminho: 

 

Voz masculina: “É necessário manter uma união profunda com Maria, 

para que ela me tome pela mão, me acolha em seu Coração e me 

conduza profundamente ao Coração de Jesus e de Deus Pai”.   
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Leitor 1 

Queremos seguir esse carisma mariano de nosso Pai e Fundador!  Por 

isso, rezemos a oração para o Ano Jubilar: 

 

Os três leitores juntos: “Faze que seu carisma esteja tão vivo em nós, 

que possamos plasmar o futuro da Igreja e da sociedade”.  

 

Leitor 2 

Com nosso Pai e Fundador, queremos tornar o Brasil uma terra mariana, 

por isso repetimos:  

 

Os três leitores juntos: “Faze que seu carisma esteja tão vivo em nós, 

que possamos plasmar o futuro da Igreja e da sociedade”.  

 

Leitor 1 

Queremos viver na mesma certeza que tinha o Pe. José Kentenich: 

 

Voz masculina: “Maria cuidará que meu coração se torne sempre mais 

semelhante ao seu”.  Por isso, repetimos novamente: 

 

Os três leitores juntos: “Faze que seu carisma esteja tão vivo em nós, 

que possamos plasmar o futuro da Igreja e da sociedade”.  

 

Leitor 2 

Em outra parte da “oração para o Ano Jubilar” rezamos: “Sua visão seja 

a nossa visão: que na força da Aliança de Amor surja um mundo novo, 

no qual possamos gerar uma cultura da Aliança em todos os lugares 

onde vivemos e atuamos”. 
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Leitor 1 

Neste Ano do Laicato, seguindo os passos do Fundador, queremos viver 

intensamente na Igreja, com a Igreja e pela Igreja, porque somos 

Schoenstatt em saída!   

 

Canto:  

 

REFLEXÃO: 
 
Leitor 2 
Agora vamos ouvir um trecho da homilia de Dom Tenhumbreg de 
20/09/1968 em Schoenstatt, por ocasião do sepultamento do Padre 
Kentenich. 
 
Leitor 3 
 
Padre José Kentenich, sua vida uma carta de Deus para nós! 
“A mensagem do Deus da Aliança; nossa Aliança de Amor com a Mãe e 
Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt! 
Ainda criança, aos nove anos de idade, consagrou-se à Mãe Celeste. E 
em 18 de outubro de 1914 desdobrou esta consagração a Maria com a 
jovem Congregação, na antiga capelinha de São Miguel, lá embaixo no 
Vale, selando a Aliança de Amor com a Mãe Três Vezes Admirável, como 
pai de uma comunidade incipiente. Arauto da Consagração a Maria, 
chamou um número incontável de pessoas à inserção nesta poderosa e 
real forma de renovação da aliança com Deus, selada no Antigo 
Testamento por nossos pais na fé e levada à plenitude no Novo 
Testamento, no sangue de Cristo.  
Ensinou-nos assim a ver nossa consagração a Maria, nossa Aliança de 
Amor como realização de nossas promessas batismais, como inserção 
na Sagrada Aliança, graças à qual Cristo desposou a sua Igreja, e a 
humanidade inteira pertence ao Deus Trino. Manifestava grande 
respeito por cada sinal de amor a Maria e a fé em Maria, também nas 
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delicadas formas dos singelos costumes da fé popular. Não destruiu 
nada! Ao contrário, procurava enobrecer e reconduzir tudo à 
concretização da mensagem mariana da bíblia: “Fazei tudo o que ele vos 
disser! ” (Jo 2,5) .... Estava profundamente convicto de que a Igreja na 
nova e novíssima margem dos tempos deveria estar particularmente sob 
o sinal de Maria. Não nos surpreende, pois, que Nossa Senhora, nossa 
Mãe e Rainha chamasse seu servo e mensageiro fiel ao reino celeste no 
dia de sua festa, e ainda no dia da ressurreição, domingo”. 
 

Leitor 1. Queremos partilhar o que ouvimos neste texto tão belo sobre 

o Padre Kentenich. Vemos como ele foi esta carta de Deus para nós. 

 

Momento de partilha, mais ou menos cinco minutos. 

 

Leitor 2. Padre Kentenich, uma carta de Deus, para nós! Na vivência da 
Aliança de Amor, podemos cada dia ler esta carta de Deus. Com certeza, 
sua vida nos traz muitos exemplos e ensinamentos que nos ajudaram 
em nossa caminhada e, de modo especial, nos estimulam a contribuir 
para sua beatificação. 
 

Leitor 2: Agora vamos segurar um lugarzinho nas fitas que saem da 

Imagem da Mãe e Rainha e rezar juntos a oração do ano jubilar; com ela 

assumimos o compromisso de contribuir para a beatificação do Padre 

Kentenich. Pedimos a Maria, sua única Educadora, que interceda por 

nós junto a Deus. 

 

(Todos seguram na fita) 

 

Todos: Oração para o ano Jubilar 
 
Deus, nosso Pai, tu nos concedeste 
na pessoa do Pe. Kentenich um pai e 
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profeta abrasado no Espírito Santo, 
testemunha e mensageiro do teu 
Evangelho para o seu tempo. 
 
Dá-nos de seu fogo! 
Dá-nos de seu espírito de Fundador! 
Faze que seu carisma esteja tão vivo 
em nós, que possamos plasmar o 
futuro da Igreja e da sociedade. 
 
Sua visão seja nossa visão: que na 
força da Aliança de Amor surja um  
mundo novo, no qual possamos gerar 
uma cultura da Aliança em todos os  
lugares onde vivemos e atuamos. 
 
Pai do Céu nos te pedimos: 
inclui o Pe. Kentenich nas fileiras dos 
santos reconhecidos pela Igreja. 
Abre as portas para ele e sua missão 
em todos os lugares, para que ele 
possa conduzir muitas pessoas no 
caminho à plenitude da vida, o caminho para ti. 
 
Nós te pedimos, unidos a Maria, nossa 
Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes 
Admirável de Schoenstatt,  
por Cristo nosso Senhor. Amém!  
 

Canto:  

Ele amou a Maria, nós amamos também.   
Ele amou a Igreja, nós amamos também.   
Conhecemos seu segredo, assumimos a missão!  
Sua voz em nós se ouça: seu carisma, nossa força!   
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Seu carisma, nossa força, construindo um novo mundo,  
nova ordem social que nasce do mais profundo  
do coração que se entrega e que se deixa moldar,  
pelas mãos de uma Rainha que tem o dom de educar. 
 
Seu carisma, nossa força, a família construindo;  
berço da humanidade, que por ela vai surgindo,  
membros vivos da Igreja e fecundos no atuar,  
dando testemunho vivo vão o mundo abrasar. 
 

L2. Encerrando nosso segundo dia do tríduo, agradecemos a todos pela 
participação e pedimos à nossa Mãe e Rainha que nos abençoe hoje e 
sempre. Renovemos nossa Aliança, cantando a consagração. 
 
Canto: Ó minha Senhora... 
 
L1. Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
rogai por nós. 
 
L2.  Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
abençoai a nossa Pátria. 
 
L1. Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
abençoai o mundo inteiro. 
 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 

Avisar o local, dia e horário do tríduo. 
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TERCEIRO DIA DO TRÍDUO 
Em preparação à celebração dos 50 anos da volta do Padre Kentenich 

ao lar eterno. 
15 de setembro de 1968 – 15 de setembro de 2018 

 
 

TEMA: Encontrar um Pai! 

Providenciar:  

 Três leitores, testemunho,  

 heróis (fotos ou nome),  

 tocha,  

 foto/banner do Padre Kentenich, MTA,  

 música,  

 crianças, dois jovens e uma família. 

 

Música instrumental 

L1. Com vosso divino Filho, abençoai-nos, ó Virgem Maria. 
Sejam todos bem-vindos!  
 
L2. Ano do Padre Kentenich! 
 
L1. Estamos no terceiro dia do tríduo em preparação à celebração dos 
50 anos da volta do Padre Kentenich ao lar eterno. 
 
L2.  Hoje o nosso tema é: “Encontrar um pai”! 
 
Música instrumental 

L1. Padre Kentenich, um sacerdote fiel à Igreja, que se deixou conduzir 

pela Divina Providência, pois nada em sua vida foi considerado por 

acaso, mas tudo pela bondade e amor de Deus, que é Pai. 
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L2. Em sua caminhada, desde a infância até a morte, foi marcado pela 

presença de Maria. Ele mesmo diz que ninguém teve uma influência 

mais profunda em sua educação, em sua vida, apenas a Mãe de Deus. 

Ela, sua Mãe e Educadora. 

L3. Nas horas obscuras, encontra sempre uma luz que vem daquela 

que ele tanto amou, Maria.  

L1. Nos momentos de alegria, sabe retribuir à Senhora e Rainha do seu 

coração. 

L2. Nas provações do Campo de Concentração de Dachau, do exílio em 

Milwaukee, Pe. Kentenich não deixa que passe despercebida sua missão 

de anunciar Maria. Ele mesmo diz: se Paulo tinha a missão de anunciar 

o mistério de Cristo, eu tenho a missão de anunciar o mistério de Maria. 

L3. Padre Kentenich: um fundador, um profeta, um pai.  

Entram duas crianças levando a foto do Padre Kentenich  

Canto 

L1. “Schoenstatt tem a tarefa de mostrar ao mundo a face de Deus Pai 

através das pessoas e criaturas e, por isso, Deus nos deu um Fundador, 

cujo carisma pessoal foi o de irradiar essa face do Pai” (Livro: Um Fundador, 

um pai, uma missão). 

L2. Estando o Padre Kentenich em Milwaukee, alguém lhe perguntou 

com que palavra poderia definir-se a si mesmo, expressar o que ele era. 

Ele respondeu: “Com uma só palavra: pai. Esse é o sentido de minha 

vida, ser sempre e somente pai”. 

L3. Isso se comprovou durante toda a sua vida, pois as pessoas que se 

aproximavam dele, sempre o encontravam como um pai.  

Leitores 1, 2 e 3: Pai e Fundador! 

Estamos aqui, vamos contigo! 
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Nosso coração no teu coração, 

nosso pensamento no teu pensamento, 

nossa mão na tua mão, 

Pai, tua herança nossa missão. 

 

Canto: 

 

L1. Na escola do Padre Kentenich cresceram grandes heróis que hoje 

podemos contemplar como exemplos nas fileiras de Schoenstatt, pois 

foram conduzidos por ele à grande Educadora, nossa Mãe e Rainha. 

 

L2. Eis alguns deles: José Engling, Beato Carlos Laisner, Irmã M. Emilie, 

João Pozzobon e outros. 

 

Enquanto vai falando o nome dos heróis, entram as crianças levando 

fotos ou os nomes dos heróis. 

 

L3. Conhecemos o testemunho do João Pozzobon: “(...) Desde que eu 

entendi, fiquei sempre ligado à fonte original, imaginando esses Heróis 

e o Fundador... Então me sentia, assim, como um pequeno aluno, um 

‘aluninho’ junto ao Fundador Padre Kentenich...” 

 

L1. E hoje somos nós que frequentamos esta escola, e nossa Mãe e 

Educadora, como boa mestra, nos conduz sempre ao coração do Pai, 

assim como conduziu nosso Pai e Fundador a um grande amor à Igreja 

e a Deus Pai. 

 

L2. Alguns testemunhos mostram que muitas pessoas hoje também 

encontram no Fundador a presença de um pai. 

  

Testemunhos (2 ou 3 testemunhos escritos, estão no final do livreto) 

Canto: 
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L3. Pai e Fundador, sua visão seja nossa visão! Seu carisma nossa 

missão! Dá-nos de seu fogo! Dá-nos de seu espírito de Fundador! 

 

Tocha levada por uma família 

Música instrumental enquanto entra a tocha  

 

L1. Quando em 18 de outubro de 1914, Padre José Kentenich convida a 

Mãe de Deus a se estabelecer no Santuário de Schoenstatt, ele está 

convicto de que Maria, a partir dali, quer iniciar um trabalho, pois “onde 

a Mãe e Rainha se estabelece, ali atua especialmente como educadora. 

Seus Santuários são lugares de desenvolvimento e oficinas do novo 

homem e da nova ordem social, a fim de que a Igreja possa cumprir 

perfeitamente sua missão...” (1954). 

 

L2. Padre Kentenich, imbuído da missão que Deus lhe confiara, diz: 
“Nossa missão mariana nunca me deixou em paz, mas me deu força e 
coragem para percorrer o mundo inteiro, buscando aliados que me 
ajudem a realizar plenamente essa missão”.  

L3. E por esta missão, estamos também nós aqui hoje, para dar 

continuidade, pois sua missão é nossa missão. 

 

L1. Seu programa de vida é também nosso: “Sob a proteção de Maria, 

queremos aprender a nos educar para sermos personalidades firmes, 

livres e sacerdotais”. 

 

Enquanto canta, entra o quadro da Mãe e Rainha de Schoenstatt 

trazida por dois jovens. 
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L2. “Como instrumentos de nossa Mãe Três Vezes Admirável, nossa Mãe 

e Rainha Celeste, queremos empenhar todas as nossas forças na 

renovação religiosa e moral do mundo em Cristo” (Uma vida pela Igreja). 

 

L3. E assim pedimos: “Torna-nos semelhantes a 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” (Rumo ao Céu, 609). 

 

Canto: 

 

L1. Querida Mãe e Rainha de Schoenstatt, nosso Fundador tinha um 

grande amor a ti e à Igreja. No seu sarcófago, como ele desejou, está 

escrito: Dilexit Ecclesiam – Amou a Igreja. Sim, ele amou a Igreja e por 

ela fez tudo, e nos ensinou como um pai ensina seus filhos, que o amor 

é o dom maior, pois nossa vocação principal é o amor. E assim como ele 

queremos amar nossa Igreja. 

 

L2. Unidos a todos os filhos de Schoenstatt, expressamos:  

 

L3. Pai do céu, nós te pedimos: inclui o Padre Kentenich nas fileiras dos 

santos reconhecidos pela Igreja.  

 

L1. Sim! Acreditamos que ele é um grande santo mariano de nosso 
tempo, pois sua vida foi pautada no amor a Maria. Seu coração, uma 
carta aberta onde se pode ler: “Como sinal da Redenção, levarei aos 
povos a cruz e a imagem de Maria, para que jamais seja separado o 
que o plano de amor do Pai concebeu como unidade” (Rumo ao Céu, 

332). 
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L2. Abre as portas para ele e sua missão em todos os lugares, para que 

ele possa conduzir muitas pessoas no caminho à plenitude da vida, o 

caminho para ti.  

 

L3. Sua missão, nossa missão! Somos seus filhos espirituais, pois 

bebemos de seu carisma e queremos testemunhar em nosso dia a dia 

este caminho de santidade que nos leva ao coração do Pai. 

 

L1. Padre José Kentenich! Um Fundador de um Movimento Mariano, um 

profeta de Maria e um pai que conduz os filhos ao coração de Maria pela 

Aliança de Amor. 

 

REFLEXÃO: 
 
L1. Vamos agora ouvir um trecho da homilia de Dom Tenhumbreg de 
20/09/1968 em Schoenstatt, por ocasião do sepultamento do Padre 
Kentenich.  
 
L3. 
 
Padre José Kentenich, sua vida uma carta de Deus para nós! 
“A missão da Igreja para o tempo novíssimo e a missão de Schoenstatt 

para a Igreja neste tempo. 

Na minha última conversa com ele (Padre Kentenich), ao telefone, na 

véspera de seu falecimento, ele me disse que considerava um sinal 

amoroso da Divina Providência o fato de os atuais historiadores em geral 

verem o início do tempo novíssimo da história na eclosão da primeira 

guerra mundial, porque também o Movimento Apostólico de 

Schoenstatt foi chamado por Deus a seu serviço no início da primeira 

guerra mundial. Portanto esta obra, obra de Deus terá uma missão na 

Igreja, com a Igreja e para a Igreja do tempo novíssimo.  
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Ele desejava ajudar a formar a nova personalidade na nova comunidade, 

ambas sustentadas pela força fundamental do amor. Perante o homem 

massificado, desprovido de qualquer vínculo, desmoralizado e sem 

espírito, sim o homem demonizado, desejava criar a personalidade 

ancorada em todos os vínculos desejados por Deus, capaz de harmonizar 

natureza e graça, fiel à moral e plena de alma, sim, a personalidade 

transfigurada e divinizada. Uma obra de grandeza infinda! Um projeto 

que se poderia designar como incomensurável se não soubéssemos que 

sobre ele repousa a bênção do próprio Deus. 

Desejava oferecer à Igreja personalidades e comunidades que, por uma 

dedicada vinculação de sua consciência, sem determinações exteriores, 

em magnanimidade e liberdade considerassem a realização da vontade 

de Deus como sua lei suprema, a fidelidade e o amor a serviço da Igreja 

como seu mais íntimo mandamento, e os cuidados por todas as pessoas 

e sua salvação eterna como sua regra obrigatória de vida. O 

desdobramento de sua ascese, pedagogia e pastoral estava a serviço 

deste objetivo. As regras de vida que inspiraram os Institutos, Uniões, 

Comunidades da Liga e movimento de Peregrinos por ele fundados, 

estavam igualmente a serviço desta meta”.  

 

L1. Neste momento queremos partilhar um pouco do que ouvimos 

neste texto sobre a vida do Padre Kentenich. Como ele se deixou 

conduzir por Deus. 

 

Momento de partilha de mais ou menos cinco minutos. 

 

L2. Assim queremos agradecer a Deus e a nossa Mãe e Rainha pela vida 
de nosso Fundador, por todo bem que ele fez e de modo todo especial 
por nos ensinar os caminhos para Deus através da Aliança de Amor. E 
que o seu amor à Igreja, assim como está expresso em seu sarcófago 
“Dilexit Ecclesiam” seja também para todos nós, seus filhos espirituais, 
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um legado para contribuirmos nesta grande missão de ser uma Igreja 
em saída, uma Igreja que ama e que acolhe. 
 
L1. Encerrando nosso terceiro dia do tríduo, queremos juntos rezar a 
oração do ano jubilar e mais uma vez assumir a missão: 
 
Oração para o ano jubilar 
 
Deus, nosso Pai, tu nos concedeste 
na pessoa do Pe. Kentenich um pai e 
profeta abrasado no Espírito Santo, 
testemunha e mensageiro do teu 
Evangelho para o seu tempo. 
 
Dá-nos de seu fogo! 
Dá-nos de seu espírito de Fundador! 
Faze que seu carisma esteja tão vivo 
em nós, que possamos plasmar o 
futuro da Igreja e da sociedade. 
 
Sua visão seja nossa visão: que na 
força da Aliança de Amor surja um  
mundo novo, no qual possamos gerar 
uma cultura da Aliança em todos os  
lugares onde vivemos e atuamos. 
 
Pai do Céu nos te pedimos: 
inclui o Pe. Kentenich nas fileiras dos 
santos reconhecidos pela Igreja. 
Abre as portas para ele e sua missão 
em todos os lugares, para que ele 
possa conduzir muitas pessoas no 
caminho à plenitude da vida, o caminho para ti. 
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Nós te pedimos, unidos a Maria, nossa 
Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes 
Admirável de Schoenstatt, por Cristo 
nosso Senhor. Amém!  
 
L3. E agora, dirigindo nosso olhar à nossa querida Mãe e Rainha de 
Schoenstatt, mais uma vez queremos renovar nosso ardor pela missão, 
consagrando-nos a ela. 
  
Canto: Ó minha Senhora... 
 
L1. Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
rogai por nós. 
 
L2.  Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
abençoai a nossa Pátria. 
 
L1. Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
abençoai o mundo inteiro. 
 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 

Avisar o local, dia e horário da celebração jubilar. 
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Movimento Apostólico de Schoenstatt 
CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA 

15 de setembro de 2018 
50 anos da volta do Pe. José Kentenich ao lar eterno 

 
 
Providenciar: 
 Bandeiras: do Brasil, Igreja, Movimento de Schoenstatt e dos Ramos 
 Bandeirinhas com a logo do jubileu para distribuir à Assembleia 
 Banner com a frase: Dilexit Ecclesiam – Ele amou a Igreja (colocar 
junto à logo do jubileu) 
 Foto do Pe. José Kentenich (que precisa ser retirada, não podendo 
ficar no presbitério) 
 Tocha e um jovem caracterizado de atleta  
 Imagem da MTA e uma família 
 Crianças  
 Distribuir a Oração Jubilar ou passar no telão. 

 
ACOLHIDA 

 

Dilexit Ecclesiam – Ele amou a Igreja! 

Com gratidão e alegria, unidos a toda Família de Schoenstatt, 

celebramos hoje o Jubileu áureo da volta de nosso Fundador, Padre José 

Kentenich, ao Lar eterno e agradecemos por sua fidelidade e seu amor 

à Igreja, confirmado no “Dilexit Ecclesiam. 

  

Entra a logo com a frase: “Dilexit Ecclesiam 

 

Este é o dia que o Senhor fez para nós! Exultemos e alegremo-nos, pois 

podemos contemplar a vida santa de nosso Fundador, conduzida pela 

Divina Providencia em todos os momentos e caminhos por ele trilhados. 

Proclamemos, hoje, a infinita misericórdia de Deus, por ter concedido 
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ao Padre Kentenich a graça de um heroico amor ao Evangelho, que o 

levou a testemunhar com sua vida um total serviço ao Reino. 

Como filhos de Schoenstatt, expressamos nosso amor ao Pai e 

Fundador, por nos ter enriquecido com seu carisma, sua espiritualidade 

e missão. Somos sua Família, unida pela Aliança de Amor com a Mãe 

Três Vezes Admirável de Schoenstatt! 

É nosso desejo e empenho que seu carisma esteja tão vivo em nós, que 

possamos plasmar o futuro da Igreja e da sociedade. 

 

Entrada das bandeiras 

Canto para entrar as bandeiras (pode ser algumas estrofes) 

 

A vida do Padre Kentenich é, sem dúvida, como diz São Paulo e nos 

indicou o Bispo de Muenster, Alemanha, Dom Tenhumberg, “uma carta 

de Deus para nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, 

não em tábuas de pedra, mas na carne viva de seu coração”. Suas 

palavras e atitudes brotam da sabedoria incutida nas profundezas de 

sua alma, pelos dons do Espírito Santo, como também pela sua fiel e 

livre colaboração com o Deus da vida e da história. Daí provém o carisma 

original de Schoenstatt, obra e instrumento nas mãos de Maria para, na 

força da Aliança de Amor, colaborar e interferir eficazmente na 

renovação religiosa e moral do homem e do mundo”. (Livro Algo novo está 

se criando).  Sua visão seja a nossa visão! Sua missão, nossa missão! 

 

Entra o atleta com a tocha 

Música instrumental 

 

Dá-nos de seu fogo! Dá-nos de seu espírito de Fundador! 

Sim, dá-nos deste fogo que arde pela missão, este fogo flamejante. Sim, 

“Faze-nos arder como labaredas e avançar com alegria ao encontro dos 
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povos, combater como testemunhas da Redenção, para conduzi-los, 

jubilosos, à Trindade” (Rumo ao Céu). 

 

Canto: só o refrão de um canto 

 

Pela Aliança de Amor, Padre Kentenich nos presenteou Àquela que 

agora queremos receber em nosso meio, com grande alegria: nossa Mãe 

e Rainha de Schoenstatt! Por isso pedimos: Mãe Três Vezes Admirável, 

conserva-nos sempre como teus instrumentos; com amor, hoje e para 

sempre nos consagramos a teu serviço. Usa-nos como agrada a Deus, 

inteiramente para o teu Reino de Schoenstatt. (Rumo ao céu 606). Torna-

nos semelhantes a 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 (Rumo ao céu 609). 

 

Entrada triunfal da Mãe e Rainha (podendo ser ladeada com anjos, 

flores, luzes...) 

Canto: canto mariano 

 

 

ACOLHIDA DA MISSA 

 

“Este é o dia que o Senhor fez para nós!  Alegremo-nos e exultemos!” 

Reunidos nesta Celebração da Eucaristia, para relembrar os 50 anos da 

volta do Pe. José Kentenich, nosso Pai e Fundador, ao lar eterno, ao 

Schoenstatt eterno, queremos render nossa gratidão à Santíssima 

Trindade pela vida santa de nosso Fundador e por tê-lo chamado a 

edificar Schoenstatt no mundo. 

Como filho e instrumento de nossa Mãe, Maria, ele nos ensinou a trilhar 

o caminho da santidade rumo ao coração de Deus Pai.  Ensinou-nos, 
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também que, pela participação na Santa Missa, renovamos nossa 

Aliança Batismal e nosso compromisso de edificar uma cultura da 

Aliança nos ambientes em que vivemos e atuamos. Somos enviados, a 

partir deste altar, como discípulos-missionários de Jesus, para 

testemunhar nosso amor e serviço à Igreja e nosso carisma mariano-

patrocêntrico como resposta aos desafios atuais.   

E como sal da terra e luz do mundo queremos levar a todos os corações 

sedentos de Deus a mensagem do Evangelho e assim ajudar a edificar o 

Reino do céu aqui na terra. E com alegria nos colocamos diante do altar, 

volvendo nosso coração, na Palavra de Deus e na Eucaristia.  

Recebemos a procissão de entrada, cantando alegremente... 

 

Canto de Entrada 

Cruz processional 

Leitores 

Ministros 

Evangeliário 

Celebrantes 

 

Segue o Rito da Liturgia 

 

PRECE DOS FIÉIS 

1. O Pe. Kentenich, Fundador da Obra de Schoenstatt, amou a Igreja 

incondicionalmente. Rezemos pelo Papa, bispos e clero, para que 

possam servir a Igreja de Jesus Cristo com um testemunho corajoso e fiel 

à mensagem do Evangelho. COM MARIA, REZEMOS AO SENHOR. 

 
2. Durante sua vida, o Pe. Kentenich foi exemplo de confiança na 

Providência Divina; viveu com heroísmo as provações que passou; 

rezemos para que a Igreja reconheça sua heroicidade, dando-lhe lugar 
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de honra nos altares e que seu exemplo possa inspirar a muitos à entrega 

radical por amor à Igreja. COM MARIA, REZEMOS AO SENHOR. 

 
3. Como expressão de seu amor à Igreja, o Pe. Kentenich deixou uma 

grande Família apostólica que, em todos os cantos do planeta, está a 

serviço do Evangelho. Rezemos pela Família de Schoenstatt, para que 

possamos ser testemunho vivo do amor que o Fundador dedicou a Igreja, 

expressa nas palavras: Diletix Ecclesiam. COM MARIA, REZEMOS AO 

SENHOR. 

 
4. Com amor indiviso a Jesus Cristo e Maria Santíssima, o Pe. Kentenich 

influenciou e continua a influenciar muitas pessoas que, pela 

autoeducação e uma zelosa vida de oração, trilharam o caminho da 

santidade. Rezemos para que Deus realize muitos milagres pela 

intercessão daqueles que seguiram os ensinamentos do Pe. Kentenich e 

hoje têm suas causas de beatificação em andamento. COM MARIA, 

REZEMOS AO SENHOR. 

 
5. O Pe. Kentenich teve a oportunidade de conhecer o Brasil e a alma do 

nosso povo. Rezemos para que o nosso país, por sua intercessão, 

encontre o caminho da honestidade e justiça e se torne um Tabor, no 

qual Cristo e Maria possam reinar, concedendo-nos a graça da paz e da 

felicidade. COM MARIA, REZEMOS AO SENHOR. 

 

 

PROCISSÃO DAS OFERTAS: 
 

Comentarista: 

“Pai Eterno, estes dons que trazemos ao altar te digam em nosso nome 

que nada nos pertence. 
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Como o pão e o vinho se transformam na vida e no ser de Cristo, assim, 

Pai, eleva-nos a ti, trata-nos como a teu Filho” (Rumo ao céu 82 e 85). 

Entra:  

 Pão e vinho (arrumado em uma bandeja com pão e uvas) 
 Talha do Capital de Graças 

 

Canto de Ofertório 

 

Segue a Liturgia 

 

Após a comunhão 

Antes da bênção final: 

 
 Distribuir as velas que serão acesas a partir do fogo da tocha 
 Distribuir a “Oração para o Ano Jubilar” 

 
Comentarista: 
Seremos agora enviados em missão! Com o coração agradecido, 
queremos nos deixar enviar. Somos chamados a missionar, a 
evangelizar. Quem hei de enviar? Envia-me!  
 
ORAÇÃO DE ENVIO 
 
Leitor 1. Trindade Santa, a ti nos dirigimos, na confiança de que nossa 

oração chegará a ti!  Vivenciamos este ano, fazendo memória da volta 

do Pe. José Kentenich ao lar eterno!  Ele nos deixou como exemplo o 

amor profundo e incondicional à Igreja, a fé prática na Divina 

Providência, a consciência de sermos discípulos e missionários de Cristo 

Jesus. Deixou-nos também uma viva devoção a Maria, nossa Mãe e 

Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt; pela força da Aliança de 

Amor, uma devoção que conduz à santidade de todos os dias.  
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Como pedimos durante este ano: “Dá-nos de seu fogo! Dá-nos 

de seu espírito de Fundador!”, queremos com ele ser o fogo que tudo 

renova!  Queremos ser sal da terra, “temperando”, com amor, 

misericórdia e união, nossas famílias, nossas paróquias, o Brasil todo, 

para transformar nossa Pátria em terra mariana. Com o fogo do 

Fundador, podemos ser luz do mundo, iluminando nossos irmãos e 

irmãs, levando a todos a verdadeira Luz que de ti irradia! 

Queremos responder à pergunta que o Pe. José Kentenich fez, 

certa vez: “Vais comigo?”.  SIM, PAI E FUNDADOR, VAMOS CONTIGO!  

Queremos ajudar-te a carregar o carro de triunfos de Cristo e Maria, 

para que o Brasil se transforme em Tabor. 

Contigo, Pai e Fundador, queremos viver: nosso pensamento em 

teu pensamento, nosso coração em teu coração, nossa mão em tua 

mão. TUA ALIANÇA, NOSSA MISSÃO! 

Que o Espírito Santo ilumine cada um de nós, toda a Família de 

Schoenstatt do Brasil!  Que Cristo Jesus receba nosso clamor! Que nossa 

vida seja uma resposta de plena entrega a tudo o que Deus previu para 

nós. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, amém! 

 

Comentarista: Neste momento queremos acender nossas velas 

na Tocha que foi trazida ao altar. Enquanto acendemos vamos cantar. 

 

Acender as velas na tocha 

Enquanto acende as velas pode cantar. 

 
Comentarista: E com nossas velas acesas, vamos rezar juntos a oração 
jubilar e renovar nosso ardor pela missão de nosso Fundador, Padre 
Kentenich. Vamos contigo, Pai, tua Aliança, nossa missão! Queremos ser 
sal da terra e Luz do mundo, para uma nova terra mariana! 
 
Oração para o ano Jubilar 
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Deus, nosso Pai, tu nos concedeste  
na pessoa do Pe. Kentenich um pai e 
profeta abrasado no Espírito Santo, 
testemunha e mensageiro do teu 
Evangelho para o seu tempo. 
 
Dá-nos de seu fogo! 
Dá-nos de seu espírito de Fundador! 
Faze que seu carisma esteja tão vivo 
em nós, que possamos plasmar o 
futuro da Igreja e da sociedade. 
 
Sua visão seja nossa visão: que na 
força da Aliança de Amor surja um  
mundo novo, no qual possamos gerar 
uma cultura da Aliança em todos os  
lugares onde vivemos e atuamos. 
 
Pai do Céu, nos te pedimos: 
inclui o Pe. Kentenich nas fileiras dos 
santos reconhecidos pela Igreja. 
Abre as portas para ele e sua missão 
em todos os lugares, para que ele 
possa conduzir muitas pessoas no 
caminho à plenitude da vida, o caminho para ti. 
 
Nós te pedimos, unidos a Maria, nossa 
Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes 
Admirável de Schoenstatt,  
por Cristo nosso Senhor. Amém!  
 
Canto: 
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1. Suba ao céu o louvor filial em um cântico novo, E ao Pai que nosso nada 
olhou e na Aliança nos elegeu. Suas maravilhas queremos cantar e no 
Santuário o mundo abrasar. 
Refr.: Vamos contigo, Pai, é nossa missão: tua Aliança, tua Aliança, nossa 
missão! 
2. No Santuário nos deste um lar, onde reinas Maria. Com nossa água 
queremos encher as talhas, para transformar, o mundo velho em um novo 
jardim, para a glória da Trindade. 
Refr.: Vamos contigo… 
3. Rainha de Schoenstatt, em teu coração, Arca da nova Aliança, e fazes 
milagres de transformação, uma nova Evangelização. Somos tuas mãos, teus 
pés e tua voz, ao novo tempo, envia-nos! 
Refr.: Vamos contigo… 
4. Pai e profeta, eleito por Deus, seguimos teu caminho. E pelas tormentas e 
sombras de hoje, mar adentro em teu coração. Pai dos povos, levamos tua luz, 
vida nova em Aliança de Amor. 

Refr.: Vamos contigo… 
Somos tua Família, Pai é nossa missão. Tua Aliança, tua Aliança, nossa 
missão. 
 
 

BÊNÇÃO FINAL 
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SUGESTÕES DE CANTOS PARA AS CELEBRAÇÕES 
 

 
1. Ó VIRGEM PROTETORA 

 
1. Ó Virgem protetora, sempre nos amparais. Três Vezes Admirável, as 
almas renovais. Vós, Arca da Aliança nova, não a pode o mundo vencer. 
Do mundo haveis de triunfar, não havemos de perecer. 
2. Ó Mãe, o vosso nome é todo meu amor. De todas a mais pura, do sol 
sois o esplendor. Farol nas procelas da vida, não a pode o mundo vencer. 
Do mundo haveis de triunfar, não havemos de perecer. 
3. Fazei, num amor sagrado, este meu ser de abrasar; que sejais refúgio 
e guia, do mundo em todo lugar. A fé inabalável nos guia, não a pode o 
mundo vencer. Do mundo haveis de triunfar, não havemos de perecer. 
4. Ó Virgem protetora, sempre nos amparais. Três Vezes Admirável, as 
almas renovais. Em nossa missão confiamos, não a pode o mundo 
vencer. Do mundo haveis de triunfar, não havemos de perecer. 
 
 

2. TU ÉS A VENCEDORA  
 
Tu és a Vencedora, Rainha, Educadora, Maria és nossa Mãe. Como o sol és 
brilhante, contigo adiante, lutaremos pro bem. Tu és a Mãe do Senhor, 
ensina-nos a rezar; a dizer sim ao amor, a viver sempre a cantar. Mãe, tu 
vencerás! 
1. Como o sol foi feito para a terra aquecer; como o candeeiro não é para 
se esconder; a luz do Santuário por mim queres irradiar; todos vão em ti 
acreditar. 
2. Como uma torre de longe já se vê; como o alto monte não se enxerga 
do sopé; a luz do Santuário por mim queres irradiar; todos poderão te 
contemplar! 
3. Reina, Imaculada, com teu Filho em meu ser; todo o mal em mim só 
tu com ele vais vencer; brilhe em minha fronte, ó Rainha, teu esplendor; 
vou levar a todos o teu amor. 
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3. UMA ENTRE TODAS 
 
1. Uma entre todas foi a escolhida, fostes tu, Maria, serva preferida; 
Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. 
Maria, cheia de graça e consolo, vem caminhar com teu povo, nossa Mãe 
sempre serás. 
2. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que em Deus 
espera. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. 
 
 

4. TABOR, TABOR, LUGAR DE LUZ E GLÓRIA 
 

Tabor, tabor, lugar de luz e glória. Tabor, Tabor, aqui é bom estar, porque 
aqui se manifestam as magnificências de Maria. 
1. Fiéis seguiremos nosso Pai e Fundador. Nossa Pátria, Brasil, se torne 
um Tabor 
2. Fiéis construímos nossa tenda Tabor, no Santuário unidos, na Aliança 
de Amor  
3. Fiéis agradecemos nosso Pai e Fundador, seu carisma, nossa força, 
anunciamos com ardor 
4. Fiéis acreditamos no triunfo de Maria. Mater habebit curam – 
Clarifica-te! 
 

5. NADA SEM TI 
 
Nada sem ti e sem nós! Fala, Maria e ouviremos tua voz! 
1. Não vos deveis preocupar com vossas aspirações; amor se paga a 
amar, trazei contribuições. 
2. Não há herança melhor para as demais gerações; não há riqueza 
maior, que abrigar corações.  
3. Provai o vosso amor, vereis que Mãe sempre sou; na alegria e na dor, 
ao vosso lado estou. 



 
 

48 
 

4. Eu vou me estabelecer, para vos fazer feliz; e atrair vou querer os 
corações juvenis. 
5. O Santuário há de ser berço de santos heróis; e assim o mundo há de 
ter, homens que sejam faróis. 
6. Sim, Mãe, eu quero viver a Aliança de Amor; vem transformar o meu 
ser, dá-me abrigo e ardor.  
 
 

TESTEMUNHOS  
para o terceiro dia do Tríduo  

 
Querido Padre José Kentenich! Antes de tudo quero lhe pedir 
desculpas, por nunca até hoje, já estou com 13 anos, e após ter 
realizado várias novenas ou orações, ter lhe escrito uma simples 
carta como essa. Quero também lhe agradecer por todas as vezes 
que me ajudou e por nunca ter me deixado sozinha. Acho que todas 
as vezes que lhe pedi algo, você me ajudou. Eu pedi para tirar notas 
boas em todas as provas, sei que é algo muito difícil de se realizar, 
mas estou tirando notas boas em quase todas as provas. Fico feliz 
também pelos erros que faço nas provas, nas questões que eu sabia, 
mas que por dúvida coloquei a alternativa errada. Uma vez também, 
quando por muito tempo eu estava com insônia, você me ajudou e 
hoje eu estou ótima, durmo perfeitamente bem. E são essas coisas e 
outras que você, Padre Kentenich me atendeu, e sempre me 
ajudará, quando eu mais precisar! Com carinho Ágatha Dorigatti – 
Florianópolis/SC 
 

========== 
 
Meu querido Pai e Fundador. Agradeço teu cuidado, tua proteção, teu 
amor. És meu Pai, o meu santo. Com gratidão te saúdo e agradeço que 
fizeste de mim tua aliada. Envia-me, quero te servir até o fim. Há 34 
anos rezo a oração pela tua beatificação. Tens cuidado de nosso 
casamento, de nossa vida como família, nossa vida de oração, e 
conduzido nossos queridos filhos. Obrigada por cuidares de nossos 
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bens, da profissão e da nossa missão. Neste novo século de 
Schoenstatt, a ti nos entregamos, para que sejamos teus filhos 
heroicos, que buscam fazer o que te agrada, ouvindo o que queres de 
nós. N.N. Santa Maria/RS 
 
 

========== 
 
 
Meu relacionamento com nosso querido Pe. José Kentenich é 
realmente uma relação filial, ele é realmente meu Pai e protetor. Meu 
esposo e eu começamos a fazer sua novena em março de 1980. Ele me 
deu um quadro da Mãe e Rainha e junto veio a novena. Havíamos 
casado em 1977. No início discordávamos muito, mas a novena do Pai 
foi a saída, Começamos a rezá-la e a rezamos até hoje. Só que agora 
pedimos tudo para ele.   
Creio firmemente que ele me escolheu na Aliança de Amor de 1914. 
Acostumei meu coração a pedir tudo para ele, vou pedir sempre até o 
fim. Peço, rezo e confio cegamente na Mãe e Rainha, pois ela cuida de 
mim desde que nasci. Certa vez eu lhe falei: “Mãezinha, tu não ficas 
triste, vou pedir mais ao Pai e Fundador, ele precisa ser canonizado”. 
Creio que ela concordou. Às 05h30, ao levantar-me peço-lhe a bênção e 
pergunto: O que vamos fazer juntos? A maioria das vezes já lhe digo 
que tenho tais e tais coisas a fazer, e que eu faça o de modo que agrade 
ao Pai do céu. Também peço-lhe : ensina-me a ser mãe, esposa, avó, 
dona de casa, orante, vizinha, a servir o necessitado com amor, vamos 
ao apostolado...Convido-o para fazer os trabalhos junto, pois as vezes 
estou tão cansada: vamos rezar juntos? Creio que nossa oração vai 
direto ao coração da Mãe de Deus e de Deus Pai. Qualquer dificuldade 
que temos com a criação (vacas, ovelhas, criação dos terneiros...) já 
peço o cuidado do Pai e Fundador, procurando rezar 3 vezes a oração 
pela sua canonização. Entregamos nossas casas antes de sair para 
qualquer lugar. Além disso, ele é um excelente motorista. Peço-lhe que 
dirija nosso carro na estrada com buracos e pedras soltas. E  com ele 
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dirigindo não fura pneu. Sou-lhe muito grata, dou-lhe um beijo,  um 
abraço de gratidão e procuro fazer o que me inspira meu coração. 
Mando rezar missas pela sua canonização em gratidão. Elilaides Taschetto 

- Santa Maria/RS 
 

 
========== 

 
“Quando vou fazer algum negócio, sempre peço a intercessão do Pe. 
José Kentenich, que se for para o bem que ele interceda. Quando 
estou sentindo alguma dor, peço ao Pe. José Kentenich que alivie 
minha dor, e logo já não sinto mais. Estou sempre em oração ao Pe. 
José Kentenich para que ele receba a honra dos altares, pois sempre 
que recorro a ele sou atendida.” Roseti – Canoinhas/SC. 
 

========== 
 
 
Faço parte da Liga Apostólica de Famílias de Schoenstatt, no 
Santuário Tabor Matris Salvatoris, Salvador-Bahia, há quase 15 
anos. Considero-me uma pessoa agraciada pela bondade de Deus, 
pois dentre tantas outras, me escolheu para navegar em águas 
calmas guiadas por um "vento novo" que é a espiritualidade 
Schoenstattiana, que me levam ao reencontro com o Pai. A Aliança 
de Amor selada com Maria foi a melhor coisa que pude viver, pois 
através dessa troca de corações, me tornei um instrumento em suas 
mãos, hoje me sinto mais forte e segura para oferecer ao meu irmão 
tudo que antes não me sentia capaz de fazer, hoje, minha missão é 
levar Schoenstatt a todos que eu puder. 
Já tive experiências fortes da intercessão do Padre José Kentenich 
na vida da minha Família.  Uma delas foi do conhecimento de toda 
comunidade, mas naquele momento, muito fragilizada com a 
situação, preferi não publicar o caso, o que talvez tenha sido a 
vontade de Deus. Entretanto, agora, quero compartilhar com 
muita gratidão a graça alcançada recentemente, através da 
intercessão do nosso Fundador. No dia 20 de dezembro de 2017, 
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minha irmã sofreu um AVC hemorrágico de origem gravíssimo. No 
segundo boletim médico, ouvi praticamente sua sentença de morte, 
pois me foi sugerido conversar com os familiares sobre a 
dificuldade de uma sobrevivência, e se caso houvesse, seria de 
forma vegetativa. Confesso que naquele momento, estávamos, eu e 
uma de suas filhas, ambas chorando de muita tristeza, mas logo 
uma força me sustentou e eu falei: o quadro vai mudar. O médico 
me olhou com ar de pena, mas, eu continuei firme e disse: tenho fé. 
Então fiz a trezena pedindo a canonização do Padre José Kentenich 
com muita confiança e pedi a sua intercessão junto a minha Mãe e 
Rainha e ao nosso bondoso Jesus Cristo. E de fato o quadro mudou 
milagrosamente. Nos seguintes boletins, questionei ao médico, 
diante de visíveis melhoras, se ele atribuía o que estava ocorrendo a 
um milagre, sua resposta foi SIM.  
Após 17 dias de internação na UTI, minha irmã teve alta 
diretamente para sua casa e sem sequelas significativas, falando, 
ouvindo, enxergando, apenas com uma leve fraqueza muscular no 
lado esquerdo; o que com fisioterapia será de fácil solução. 
Obrigada meu Deus pela graça, obrigada meu Deus por Schoenstatt. 
Salve Maria! Maria Luisa – Salvador/BA 
 

========== 
 
Estou escrevendo para dizer o quanto o Padre José Kentenich me ajuda. 
Nos momentos mais difíceis faço a oração da novena dele e ele me traz 
calma e paz de espírito muito grandes. Conheci as orações do Padre 
Kentenich e da Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt há uns 18 
anos e desde então confio muito neles, pois sempre me ajudam muito. 
Isso foi sempre importante para mim. Nunca comuniquei as graças que 
recebi, achando que meus pedidos não significassem nada para os 
outros. Mas quando comecei a ler as preces atendidas das pessoas, 
percebi que coisas simples podem fazê-las muito felizes. Vou contar um 
exemplo: Quando meu filho tinha 5 anos começou a ir na escolinha e 
ele só chorava porque não queria ficar. Passamos um mês nos 
revezando, eu e meu marido, ficando na sala de aula dele. Pedi com 
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muita fé ao Pe. Kentenich para ele ficar sem chorar. Dias depois ele não 
quis mais que alguém o acompanhasse e tomava o ônibus sozinho para 
ir à escola. Andreia – Santa Cruz do Sul/RS 

========== 
 
Sou nutricionista e tive uma empresa de produção de granola, 
durante 14 anos. Nos últimos dois anos estava com dificuldade 
financeira. Meu esposo e filhos me motivaram a fechar a empresa. 
Eu pensava, onde vou trabalhar com 54 anos? Comecei a rezar ao 
Pe. José Kentenich. Tive a graça de Deus, e por intermédio de nosso 
amigo, companheiro de todas as horas, de conseguir emprego como 
nutricionista em um supermercado de grande porte, o mesmo que 
eu fornecia produtos há muitos anos. Estou muito agradecida a 
Deus e ao Pe. José Kentenich. Maria Rita S. Reis – Pelotas/RS 
 

========== 
 
 
Quero agradecer todas as graças que alcancei com a ajuda do Pe. 
Kentenich. Em todos os momentos da minha vida eu sinto a 
presença dele. Toda a vez que peço sua intercessão ele me ajuda. Eu 
estava precisando de um emprego, mas tinha dificuldade para 
consegui-lo, devido a minha timidez. Comecei a rezar muitas vezes 
a novena do Pe. Kentenich, pedindo que ele me ajudasse. Graças a 
sua intercessão deu tudo certo. Eu arrumei um emprego, é só meio 
turno, mas já é um bom começo para mim. É tão bom saber que 
posso contar com ele. Não sei o que seria de mim sem ele e sem as 
novenas, que eu rezo todos os dias para agradecer ou implorar sua 
intercessão. Rezo para pedir que ele seja canonizado, embora eu já 
o considere um santo. Thaís C. Padilha – Passo Fundo/RS. 
 

========== 
 
Agradeço pelas graças que alcancei através da tão milagrosa novena 
do nosso amado protetor Pe. José Kentenich. Sou uma pessoa 



 
 

53 
 

abençoada, por obter essa fé tão grande com essa oração. Agradeço 
pelas vezes que fui atendida, pelos folhetos de oração que recebo e 
por vossas orações que fazem para nos fortificar. Assim a vida se 
torna mais fácil e podemos nos sentir verdadeiros filhos de Deus. A 
novena do Pe. José é a minha salvação, sempre que imploro a ele 
meus pedidos são concedidos. Estou enviando o comprovante de 
depósito que é a gratificação por uma grande graça que alcancei 
para o meu Filho Gustavo.  Elizete Ana P. Silva e Família - 
Xanxerê/SC. 
 

========== 
 
Testemunho – Padre Kentenich – compadre 
Sou um Peregrino do Santuário Tabor Redenção da Família, Rio de 
Janeiro. Eu e minha esposa cuidamos de um neto cujos pais se 
separaram há muito tempo. 
Com o passar do tempo o meu neto se envolveu com drogas e não 
conseguimos tirá-lo do vício. 
Sou muito devoto da Mãe e Rainha e ao visitar o Santuário, pedia 
para ele a graça de libertar-se do vício. Ao frequentar o Santuário 
conheci o Padre Kentenich e quando foi colocada a estátua em 2010 
eu me afeiçoei ainda mais a ele. 
A situação estava muito difícil... um dia fui ao Santuário e disse ao 
Padre Kentenich que eu não aguentava mais. E que a partir daquele 
dia, ele seria o padrinho do meu neto, ou seja, confiei meu neto a 
ele.  Eu disse ao Padre Kentenich: bem se o senhor é o padrinho do 
meu neto, então somos compadres. 
A partir deste dia, fiquei mais aliviado com a situação... 
Depois fui novamente ao Santuário e disse: primeiro vou 
cumprimentar o meu compadre. 
Padre Kentenich me ajudou a crescer na fé e confiança: a situação 
era difícil, mas não piorou, ficou mais controlada. 
Obrigado meu compadre e amigo Padre Kentenich!   

========== 
 
Testemunho – Auxílio do Pe. Kentenich 
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Aconteceu num domingo, no Santuário Morada da Alegria Vitoriosa: 
ao final da missa todos se dirigem até a estátua do Pai Fundador. E 
neste dia ao convidar todos para rezar a oração pela beatificação do 
Padre Kentenich, a Irmã disse: podemos fazer também um pedido 
por sua intercessão e se você receber uma graça, escreva, pois isso é 
muito importante... 
Durante a semana uma senhora veio até o Santuário e contou, que 
naquele momento ela segurou nas mãos do filho que estava 
desempregado e disse: vamos pedir ao Padre Kentenich.  
Na segunda-feira ele recebeu uma ligação da empresa a qual ele 
tinha sido dispensado e que, a mesma, tem a política: o funcionário 
que uma vez foi embora, não volta mais.  
E esta empresa liga e diz: se você aceitar pode começar amanhã. 
Isso foi para eles um sinal da intercessão do Padre Kentenich – uma 
graça alcançada!  
E a mãe disse para o filho: agora vou escrever, pois a Irmã pediu. O 
filho então respondeu: quem vai escrever sou eu, pois isso foi 
demais. Era a primeira vez que ele visitava o Santuário. 
 
 
 
 


