
Já podemos sentir o fogo do Espírito Santo muito presente em Schoen-
statt espalhado no vasto mundo. As meninas da Juventude Feminina da 
Alemanha já começaram a celebrar o Jubileu. Nos dias 7 e 8 de junho, 500 
Apóstolas de Maria (de 9 a 14 anos) tiveram um festival aqui em Schoen-
statt, onde puderam partilhar o fogo do Jubileu para levá-lo aos próximos 
100 anos. Foram dias em que o Espírito Santo esteve muito presente no 
meio delas. Aproveitaram o tempo juntas, tiveram brincadeiras, musical e 
momentos de oração no Santuário Original. Elas são o futuro de Schoen-
statt!
Também no Equador a equipe de organização da peregrinação jubilar está 
se preparando para a corrida dos próximos 100 anos e tem seu número de 
participação nesta corrida! Como eles, muitas pessoas estão se preparan-
do para o Grande Jubileu! Você está se preparando também?
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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:

Herói hoje, 
não amanhã!

Amostra

Colabore:
Pedimos orações especiais pelo trabalho que, neste mo-
mento, se realiza em Schoenstatt na preparação do Cen-
tenário da Aliança, não só para a Tenda da Juventude, mas 
também pelo Team Central e todas as outras Tendas da 
Aliança. 

 121
dias 

faltam 
ainda

Uma noite muito especial: No 
Sábado, 18 de outubro, será re-
alizado um festival cultural. Cada 
país está, cordialmente, convida-
do a elaborar uma apresentação 
de 3 a 5 minutos que poderá ser 
exibida, com até 40 pessoas, por 
país. Aproveitem para pensar 
algo bem legal! 

Eu venho para o Jubileu ...
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„100 anos de Schoenstatt! 100 
anos da Juventude Masculina! 
100 anos: da ideia predileta e 
da missão de nosso Pai. A Mãe 
de Deus se estabeleceu neste 
pequeno lugar e nós podemos 
sentir, Ela pede que inflamemos a 

„Como perder a festa de aniver-
sário da minha própria família?
Vou ao Jubileu porque temos uma 
vida borbulhante a festejar, temos 
muito o que agradecer e porque 
preciso unir todas as graças pos-
síveis para continuar fundando 
Schoenstatt para os próximos 100 
anos. É uma graça muito grande 

Nós iniciamos a corrida para Schoenstat t  
18. 06. 2014

(Carlos Luis Uvidia, 24 anos, Equador) 

(Maia Wyler, 26 anos , Argentina)

Em suas marcas... pronto... JÁ!

* Estão inscritos 650 ajudantes para o 
  Jubileu. Eles trabalhrão para as equipes de 
  catering, de programação e muitas outras. 
  Pedimos orações por todas estas pessoas 
  que virão de diferentes países para estas 
  tarefas.
* A arena dos peregrinos já começou a ser 
  reformada para receber todos os peregri-
  nos que chegarão em outubro.

A equipe da Tenda da Juventude se reunirá neste mês: 
De 19 a 22 de junho será a jornada de planejamento, as 
equipes são: vigília, programação, logística, decoração, 
programação da Noite da Juventude, Tenda Virtual e 
equipes responsáveis pelos encontros da JUFEM e JU-
MAS. Nestes dias partilharemos o caminho percorrido até 
agora e definiremos as próximas metas e alguns temas 
importantes. Pedimos suas orações, em especial neste 
tempo que celebramos a vinda do Espírito Santo!

poder fazer parte deste marco na história de nossa Famí-
lia. Nos vemos lá!”

Um mês de pura internacionalidade: 
Os jovens que estão em Schoenstatt 
juntamente com os voluntarios de 
2014 nos reunimos para assistir a 
Copa do Mundo. São momentos 
emocionantes, de muita ansiedade, 
sofrimento à medida que nossas 
seleções perdem, de muito orgulho 
quando ganham e apreensivos na 
expectativa da grande final!

missão da Igreja nestes próximos 100 anos.


