
Durante todo o ano jubilar se respira ar de festa em Schoen-
statt! Centenas de peregrinos estão visitando este lugar santo 
por ser um ano especial. Todos os dias podemos nos encontrar 
com pessoas de diferentes países, diferentes línguas, diferen-
tes culturas, todos unidos por um mesmo ideal e um mesmo 
anseio: Inflamar-nos com o fogo dos primeiros, para levar esse 
fogo para mais 100 anos!
Peregrinos dos seguintes países já nos visitaram: Argentina, 
Chile, Paraguai, Brasil, México, EUA, Espanha, Hungria, Rússia, 
Polônia, Alemanha, e muitos países que não  querem ficar fora 
deste ano de graças especiais no Santuário Original.
Assim Schoenstatt se prepara  para receber a todos os que 
virão em Outubro! 
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Levamos o fogo de Schoenstat t  ao futuro!

Como juventude de Schoenstatt 
internacional nos colocamos a 
caminho com um novo propósito 
a cada mês.

Colocando o sapato – meu pensamento:

José Engling:  
Guardamos  
tua herança!

Amostra

Colabore:
As celebrações, por ocasião do Centenário da Aliança de Amor, conti-
nuam em todos os países! Envie as fotos do seu país para compartilhar 
com todos este grande momentono email: youth@schoenstatt2014.org 
Todos temos lugar nesta grande celebração, em Schoenstatt e em todo 
o mundo! Vivamos o Schoenstatt Internacional!

Para o Encontro Internacional 
da Juventude Masculina você já 
pode contribuir com seu Capital 
de Graças. Entre na página oficial 
www.schoenstatt2014.org/ignis  
O site está em Alemão, Inglês e 
Espanhol!

 61
dias 

faltam 
ainda

Continua os preparativos 
para a Missão em Roma. Em 
breve enviaremos as últimas 
notícias aos assessores e 
responsáveis dos países.

Eu venho para o Jubileu ...
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Eu vou à Alemanha, para o Jubileu porque quero ce-
lebrá-lo da melhor maneira possível. E existe melhor 
lugar para ir do que onde Schoenstatt foi fundado? 
Quando conheci Schoenstatt, não o entendía muito, 
então não estava tão empolgada, mas à medida que 
fui crescendo, comecei a ter consciência da impor-

„Primeiro porque me conscientizo da minha peque-
nez, e do grande amor de Deus e de Maria, que a 
cada dia continua me escolhendo, com o pouco que 
tenho, para construir sua obra de Schoenstatt.
O segundo porque, como jovem, me vejo chamado 
a uma maior vinculação com nosso Pai e Fundador, 

Nós iniciamos a corrida para Schoenstat t  
18. 08. 2014

(Clare Kneblik, EUA, 14 anos) 

(Lorenzo Módena, 20 anos, Argentina)

Em suas marcas... pronto... JÁ!

* Em 30 de Julho comemoramos a última despedida do 
  Padre Kentenich a José Engling que aconteceu a   
  poucos metros do Santuário Original, local hoje con-
  hecido como: “A Esquina do adeus”. Ali, nos junta-
  mos para, juntos, vivenciar o amor que José Engling 
  sentia pela MTA e sua contínua Autoeducação.
* Os voluntários visitaram o campo de concentração de 
  Dachau, no dia 9 de Agosto e continuam percorrendo 

Há alguma semanas, as Voluntárias 
tiveram em suas mãos a Coroa da Ma-
ter do Santuário Original. A Juventude 
Feminina coroará a MTA, e esta coroa 
será colocada atrás da coroa atual. 

  as pegadas do Pai em representação de toda a Juventude Internaci-
  onal de Schoenstatt.
* Em 17 de Outubro, como Juventude, presentearemos à Família Inter-
  nacional, a vigília de preparação para o dia central, dia do cen
  tenário. Não fique fora dessa!

o que é importante para os próximos anos de Schoenstatt, é neces-
sário e vital que os que não o conhecem possam experimentá-lo 
como Pai e dar testemunho dele e de sua missão.“

tância, e a inflamar-me cada vez mais com o fogo do Jubileu. Não 
posso explicar quão emocionada e empolgada estou por estar aí 
com minha Família e minhas companheiras da Juventude Feminina.


