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Hoerde 2019 

Informações Preliminares 

“Acordai e despertai-vos mutuamente!” (JK) 

“Fim de Semana Internacional” para pessoas entusiasmadas e motivadas pela missão, por ocasião da 
celebração dos 100 anos de Hoerde (19-20 de agosto de 2019).  
 
Data: início no dia 16 de agosto, às 19h, término no dia 18 de agosto, às 16h, em 2019. 
 
Em um mundo de aceleradas mudanças, desenham-se no horizonte as características de uma nova 
cultura e uma nova ordem social. 
Neste fim de semana queremos refletir sobre a nossa missão (também com representantes de outros 
Movimentos), promover encontros e compreender de novo a nossa tarefa. 
 
Os temas: 
O nosso tempo precisa de que tipo de pessoa?  
Como trabalhar em conjunto e como funcionam as redes? 
Apresentação de projetos apostólicos. 
Em que campos devemos atuar de modo particular hoje? Quais são os desafios hoje?  
Qual é a minha contribuição pessoal para a missão do Padre José Kentenich? 
 
O processo de vida de Hoerde (20-21 de agosto de 1919) é hoje mais relevante do que nunca. Ele nos 
inspira: Nós descobrirmos a fonte da dinâmica do início e se inflama em nós o fogo e a mística dos 
primeiros. 
 
Em nome da Presidência Geral, as Uniões Apostólicas convidam a Família de Schoenstatt e os 
Movimentos para o Fim de Semana Internacional em Schoenstatt.    
 
Serão realizados também eventos regionais nos outros continentes e países.  
 
Referências de custos estimados: 
 
Evento: 120 Euros por pessoa; casais 200 Euros (com as três principais refeições).  
Hospedagem: Hospedagem nas casas é cobrada à parte (hospedagem completa em torno de € 45 a € 60, 
dependendo da casa). Obs.: Durante o Fim de Semana Internacional, as refeições serão descontadas da 
hospedagem completa nas casas, pois estão inclusas nos custos do evento.  
 
Informações: info@hoerde2019.org 
(Mais detalhes serão enviados posteriormente) 
 
 
Geni Hoss, Pe. Heinrich Walter, casais Berger, Cabral, Klobovs, Jehle e Wieland 
 


