
Bebo café, olho meu calendário e uma imagem da MTA, uso meu notbook, 
escuto música, como bananas, uso Post-It’s, levo tênis para correr, tenho 
uma coroa RTA, levo óculos de mergulho, telefono para o Pai e leio uma de 
suas mensagens, gosto de alcaçuz, e, é claro, uso meu celular – tudo isso 
faço e necessito para sobreviver! Sem celular não tenho despertador, sem 
café não posso levantar-me e os post-it’s me salvam do caos e me ajudam 
a me organizar. Também a imagem da MTA é muito importante para mim. 
Pois imagino que, por um instante, estou no Santuário; recorrer ao telefon-
inho do Pai, me ajuda a preparar-me para todas as situações que o dia me 
apresentar…
Assim Schoenstatt se mostra concretamente em minha vida diária. Juan, 
da Espanha, nos indica seu “Everyday’s Life” – É uma obra de arte e te dá 
uma ideia do que te espera na Tenda da juventude!
E você? Como apresentaria o teu dia como uma obra de arte?

NEWSLET T ER #5

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:

O que eu posso fazer 
hoje para levar Schoenstatt 

em minha vida diária? 

Amostra

Colabore:
Envie-nos tua imagen, como o fez Juan, e transforme-a 
numa obra de arte na Tenda da juventude! Nós pubicare-
mos tua imagen! Temos muita curiosidade para ver como é 
Schoenstatt na vida diária de todo o mundo.
Envie-nos tua Jpeg a: youth@schoenstatt2014.org

 152
dias 

faltam 
ainda

Na sexta-feira, 17 de outubro à tarde, após a 
apresentação internacional dos jovens, tere-
mos uma noite espiritual de orações em torno 
do Santuário Original. Nesta noite queremos 
unir-nos em adoração e cantar todos juntos, 
para que assim, passemos estas horas histór-
icas, como a nova geração de fundadores, 
neste lugar sagrado e preparemo-nos para 
selar a nova Aliança de Amor. 

Eu venho para o Jubileu ...
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„...porque me sinto parte de 
Schoenstatt, dos 100 anos 
e porque quero renovar-me 
para o Schoenstatt dos 200 
anos.“ 

„A minha motivação para o Cen-
tenário é agradecer à MTA por ter 
aceito esta entrega radical, agra-
decer por tudo o que aconteceu 
nestes primeiros 100 anos e agra-
decer por ter posto este movimen-
to na minha vida, na qual tem uma 
presença tão forte. Tenho ainda a 

Nós iniciamos a corrida para Schoenstat t  
18. 05. 2014

(Juan Martino Nales, 22, Espana) 

(João Fernandes, 20, Portugal)

Em suas marcas... pronto... JÁ!

* O encontro com o Papa será no sábado, 
  25 de outubro às 12h, em Roma.  

* Em outubro, em gratidão à Mãe de Deus, 
  100 ramalhetes de flores serão presentea-
  dos a Ela. 

18 voluntários trabalham para o Jubileu de 
Schoenstatt. Matias, Mery e Soraya estão 
instalados nas secretarias da Juventude 
2014 para apoiar a equipe conduzida pela 
Ir. M. Anastasia, Ester, Katrin e Simone.

motivação de enquanto membro da Juventude Masculina 
(pois quem faz MESMO 100 é a JM!) renovar esta Aliança 
com Maria, enquanto herdeiro dos Primeiros Congrega-
dos, e pedir pelos próximos 100 anos. 


