
No ano de 2005, durante o Festival internacional da Juventude de Schoen-
statt, cerca de 2.000 jovens selaram a Aliança de Amor para a juventude 
do mundo. Desde então um pequeno santuário de acrílico foi preenchido 
com inúmeras contribuições para o capital de graças. Em outubro, durante 
a celebração da Vigília, este santuário será aberto. Até lá, é nosso desejo 
que de todo o mundo cheguem contribuições ao capital de graças e que 
este santuário fique totalmente cheio. Por esse motivo o pequeno santuário 
encontrou agora um lugar na Capela da casa das voluntárias. 
Se você também quiser enviar uma contribuição. Enviar para: 
Juventude de 2014, Santuário de acrílico, Höhrer Str. 91, 56179 Vallendar 
ou youth@schoenstatt2014.org 

NEWSLET T ER #4

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:
Eu sou parte da nova 
Geração Fundadora! 

„Onde nós estamos devem 
“voar faíscas”, deve existir vida, 

calor, ardor!” (J. K.)

Amostra

Colabore:
Envie-nos seu Capital de Graças. 

Vivenciar o “fogo” da 
Juventude de Schoenstatt: 
projetos e iniciativas em 
todo o mundo, coroa-
“Feeling”, grande fórum da 
juventude sobre o tema cre-
scimento pessoal... e lugar 
de encontro: missões ... 

 182
dias 

faltam 
ainda

Encontro com o fogo da origem. Revista MTA 
original, o telefone do Pe. Kentenich, tocar 
relíquias. Receba uma palavra pessoal do Pe. 
Kentenich para o seu futuro e aprenda mais 
sobre os heróis da primeira geração. 

Eu venho para o Jubileu ...
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Eu venho para o Jubileu porque 
quero, também eu, fazer parte da 
história da Família Internacional e 
trazer vida à juventude do meu país. 
Assim, se me perguntarem como fo-
ram os 100 anos posso contar tudo 
pois estive lá!  

Estou indo para o Jubileu! No ano 
passado fiquei inspirada enquan-
to olhava a abertura do Jubileu em 
Mugloa, Austr’alia. Eu sabia que tinha 
que estar na Alemanha em 18/outu-
bro/2014. Essa ‘e uma oportunidade 
que acontece uma vez na vida e eu 
ñao vou deixar passar. Hora de apro-
veitar, celebrar e agradecer ao Pe. 
Kentenich e `a nossa M~ae Tres Ve-

Nós iniciamos a corrida para Schoenstat t  
18.04. 2014

(Sofia Arvins,  23, Portugal) 

(Christina Baysari, 26, Austrália)

Em suas marcas... pronto... JÁ!

* A Equipe das programacões encontrou-se 
  no início de abril e fez visíveis progressos.

* Foi gravado um canto jubilar para  crianças.

E, além disso, ainda teremos: 
- Tenda Café (Swap Meet, loja com exclusidades   
  JUMAS / JUFEM) 
- Esportes: futebol, parede de escalada
- Criatividades: minhas recordações no ano jubilar

Levar o  fogo ao futuro:  Fitness-Check , 
espaço do futuro, peregrinação da tocha 
no dia 18.10 em  todos os Santuários 
de Schoenstatt. Seu testemunho para a 
próxima geração. 

zes Admiravel pelos 100 anos que j’a tivemos e pedir que 
seja feita a vontade de Deus para cada um de n’os e na 
nossa fam’ilia de Schoenstatt pelos pr’oximos 100 anos.

A Tenda da Juventude em Schoenstatt está 
preparada para a largada! Nós levamos o 
fogo ao segundo século! 


