
Daqui exatamente um mês festejaremos o aniverário de número 
100 da fundação de nosso Movimento de Schoenstatt. No dia 18 
de outubro ressoará em Schoenstatt e em muitos outros lugares 
do mundo „Parabén para você“ em vários idiomas.
Schoenstatt convida! O Santuário Original convida a uma ines-
quecível festa de aniversário! A uma celebração internacional no 
início de um novo século e nesta grande festa estaremos nós, 
os jovens de Schoenstatt. À sombra do Santuário Original estará 
a Tenda da Juventude, onde você poderá encontrar a nova ge-
ração fundadora destes dias. Você vai vir? Festejará conosco?
Começaremos na quinta-feira, 16 de outubro às 21h na tenda das 
Missões! Queremos nos preparar para os próximos 100 anos! 
Nesta noite você poderá adquirir seu próprio número para iniciar 
a corrida. Vem e inicia conosco!
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Levamos o fogo de Schoenstat t  ao futuro!

Como juventude de Schoenstatt interna-
cional nos colocamos a caminho com um 
novo propósito a cada mês.

Colocando o sapato – meu pensamento:

Em suas marcas, 
prontos... Nos vemos 

em Schoenstatt!

Amostra

Colabore:
Em suas marcas prontos! Arrume suas malas. Confirme a data da 
viagem. Leve lanche para a viagem. Não esqueça o casaco de in-
verno. Lenço de Schoenstatt? Participe do grande Jubileu e se ainda 
não se inscreveu, inscreva-se já: www.schoenstatt2014.org

Como se verá Schoen-
statt no ano 2030? Você 
está em forma para os 
próximos 100 anos? A 
essas perguntas você po-
derá encontrar respostas 
na sala do futuro.

 30
dias 

faltam 
ainda

Como foi realmente José 
Kentenich quando era 
criança e adolescente? 
Pequenos episódios nos 
contam sobre ele; venha e 
estabeleça uma vinculação 
mais estreita com o Pai!

Eu venho para o Jubileu ...
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Estamos imensamente emociona-
das por começar, em breve, nossa 
viagem da Austrália para Alemanha 
para poder estar presentes na cele-
bração Jubilar. Fazer parte do gru-
po de profissionais de Schoenstatt 
na Austrália tem sido uma experiên-
cia enorme, bonita e frutífera. Não 

Nós iniciamos a corrida para Schoenstat t  
18. 09. 2014

(Estelle, Aleyna and Katie, Austrália)

Em suas marcas... pronto... JÁ!

* Monte Schoenstatt - Santuário Original- Arena dos 
  Peregrinos- Santuário Original – Bundesheim (Casa 
  da Aliança)... os caminhos levam sempre do e para 
  o Santuário Original. Aqui se pode ver tudo o que 
  acontece em um dia, em um minuto ao redor de nos-
  soo lugarzinho predileto: http://vimeo.com/104506056
* Esperamos que não seja necessário, mas para que 
os pés dos peregrinos se mantenham secos em ou-

Na „Sala de aula“ você 
encontrará alguns artigos 
especiais dos primeiros 
tempos de Schoenstatt: 
fragmento de uma grana-
da, coroa de madeira e 
álbum dos congregados!

Inovador, criativo, dirigido ao 
mundo e à Igreja: na Tenda da 
Juventude, você poderá con-
hecer 40 projetos da Juven-
tude de Schoenstatt!

tubro, os voluntários instalaram uma rede na grama da ´praça dos 
peregrinos ao lado Santuário Original. A primeira prova de resistên-
cia, com chuvas fortes,  foi superada de maneira brilhante!
* Quem não puder vir ao Jubileu e não quiser ficar por fora da 
renovação da Aliança de Amor e de todas as celebrações centrais, 
pode encontrar informações sobre a transmissão ao vivo aqui   
www.schoenstatt2014.org

podemos esperar para agradecer à Mãe de Deus e ao Padre 
Kentenich no Santuário Original pelo Movimento de Schoenstatt. 
Através de Schoenstatt estamos nos aproximando muito mais do 
coração de Jesus e de Maria. Alegramos-nos por estar rodeadas 
de pessoas que ardem por Cristo como nós e por tudo de grande 
que podemos alcançar con Ele.


