
Geraçäo 2014 – Coroa viva para um novo tempo.
O encerramento do nosso encontro será ao mesmo tempo um início: o 
futuro começa aí! É tempo de ser uma nova heroina, Coroa Viva para a 
Igreja! Como Jufem internacional queremos ser enviadas  ao nosso país, 
ao lugar onde vivemos – com a bênção de nosso Pai e Fundador – como 
sua juventude.
Domingo, 19 de outubro encerraremos  como Jumas o grande Jubileu com 
nosso encontro IGNIS. Poderemos entao trocar experiências, trabalhar em 
grupos, teremos Podium e muito mais. No final desse encontro queremos 
como JUMAS internacional assumir um novo compromisso: nosso empen-
ho para os próximos 100 anos de Schoenstatt!
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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:

Alto, mais alto, 
“altíssimo”! 

Amostra

Colabore:
GERAÇÃO – ALIANÇA DE AMOR! Como a Aliança de Amor 
ajudou-lhe a crescer? Como você vive a sua Aliança de 
Amor? Buscamos testemunhos de jovens, homens, mulhe-
res, jovens e idosos, do mundo inteiro! Envie-nos algumas 
linhas no e-mail: youth@schoenstatt2014.org  com nome, 
idade e foto.... e se encontraräo com muitos schoenstatea-
nos do mundo inteiro na tenda jovem!

 92
dias 

faltam 
ainda

Jovens da Espanha, Chile, Argen-
tina, Suiça, Equador e Alemanha 
já se inscreveram. No total säo 
mais de 1.200 jovens que se 
registraram no escritório central 
para o Jubileu.  Você está entre 
eles?

Eu venho para o Jubileu ...
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„A celebraçäo do Jubileu é um 
ponto culminante em minha 
agenda. Acho fascinante como 
tantos jovens se empenham para 
isso – e tudo porque o Pe. Kente-
nich,  naquele início, se empen-

“Vou a Schoenstatt porque é tanta 
a vida, säo tantas as graças re-
cebidas e histórias que iniciaram 
nesse lugar especial, que poder 
celebrar e agradecer ali vai ser 

Nós iniciamos a corrida para Schoenstat t  
18. 07. 2014

(Helena Bodenmüller, 19, Alemanha)

(Mauricio Urrutia, 21, Chile)

Em suas marcas... pronto... JÁ!

* No sábado, 14 de junho, tivemos em 
  Schoenstatt uma grande peregrinaçäo com 
  pessoas de fala espanhola que vivem na 
  Alemanha. Foi um dia de partilhar em famí-
  lia, com testemunhos, jogos para as crian-
  ças, confissöes e para o encerramento uma 
  solene Santa Missa.
* No dia 10 de julho faltavam 100 dias para 

Todas as quartas feiras nos reunimos todos os 
voluntários,  no Santuário Original, para rezar-
mos juntos o terço. Envie-nos suas intençöes e 
rezaremos por você!

um momento histórico que vale a pena! Como jovens pre-
cisamos fundar esse novo centenário de Schoenstatt. É 
maravilhoso poder celebrar isso juntos.“ 

Faremos Missöes em Roma, nos 
arredores da Paróquia Santi Patroni 
d’Italia.

hou por NÓS. Eu me alegro que NÓS poderemos estar 
realmente presentes quando inicia um novo centenário 
para Schoenstatt – como uma nova geraçäo.“ 

nosso Jubileu – portanto começou a contagem regressiva! 
Para esse dias se reuniram no Santuário Original os mem-
bros da Oficina 2014 e todos os voluntários. Agradeceram 
a Mäe de Deus pelo caminho percorrido e lhe confiaram 
novamente todos os trabalhos de preparaçäo: TUA Aliança 
– nossa missäo!
* Seu número de corrida está quase pronto! Mais infor-
maçöes no dia 16.10 às 21:00 h!


