Jufem Brasil
Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!
Querida Jufem, iniciamos o mês de maio, dedicado a querida Mãe de Deus. Nosso Pai e
Fundador gostava muito deste mês e ensinava a cada filho de Schoenstatt a não deixar passar
nenhum dia de maio sem causar uma alegria a querida Mãe de Deus. Seus estímulos sempre
encontraram eco nos corações filiais, temos o grande exemplo de José Engling, que
brilhantemente estava inspirado em maio de 1916 – flores de maio para nossa Rainha! Assim,
maio proporciona a cada uma de nós uma profunda atmosfera mariana, na qual fortalece nossa
aspiração nesta caminhada rumo a 2014, com direito a uma escala no Encontro Internacional da
Jufem e JMJ Rio 2013.
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“Eu percorro o caminho com vocês.” Padre José Kentenich
1. Busca da unidade internacional, um
caminho a percorrer! Esta é a segunda carta que
lhes enviamos desde que começamos a dar passos
concretos na preparação para 2013! Com alegria
queremos dividir com vocês as novidades!
Querida Jufem Brasil, desde a preparação do 10º
Encontro Nacional da Jufem, percorremos nosso
caminho na busca da unidade nacional. São muitas as
nossas conquistas: lema nacional em 2011 e 2012,
juntamente com os dois livros com o aprofundamento
de elementos de nosso ideal nacional... São frutos
conquistados pela séria aspiração, renúncia e sacrifício
de cada uma e de cada local onde floresce o canteiro de
lírios da Imaculada.
O que experimentamos como Jufem Brasil nestes
últimos anos foi e é uma aspiração tão bonita, que as
glórias de nosso Tabor estão se irradiando para toda a
Juventude Feminina de Schoenstatt (JF) internacional.
Com a preparação do Encontro Internacional da
Juventude 2013 (EIJ 2013), a JF do mundo inteiro
também quer buscar a unidade! Um só canteiro de lírios
com a beleza própria de cada país, assim como o lírio
também tem sua variedade!
A partir do Encontro RTA em Madri (2011), fomos
convidadas a percorrer o caminho, rumo a 2014, como
JF Internacional, certamente já é um grande presente
para 2014! A Divina Providência abriu novos caminhos,
algo novo, ainda não vivido em 80 anos de história.
Do que estamos falando? Estamos falando de um
encontro internacional preparado de maneira como
ainda não experimentada até hoje. Os encontros
internacionais que aconteceram anteriormente tiveram
a presença participativa da JF mundial, porém sua
organização/preparação, não teve participação direta
de todas. Em Madri, nasceu uma proposta totalmente
diferente: preparar um encontro internacional
contando com a presença ativa da JF carregando toda a
sua preparação não apenas pelo Capital de Graças,
como também dando suas contribuições quanto a
temática, atividades, etc..
Começamos a percorrer nosso caminho de unidade por
meio do diálogo internacional. Percebemos que isso é
enriquecedor, porém lento, devido a língua, cultura,
distâncias... Assim conseguimos compreender
porque a demora de notícias sobre nosso tão

esperado encontro internacional. Hoje queremos dividir
com vocês nossa alegria: andamos, avançamos muito! E
nossa certeza é que nosso Pai e Fundador percorre este
caminho conosco! Ele percorre com cada uma de nós!

Uma „subequipe‟ do Team JF
Internacional Para garantir que a JF de todo o
2.

mundo participe da preparação e desenvolvimento
do EIJ 2013, garantindo assim a ‘unidade e
internacionalidade da JF’, o Team JF internacional
delegou a um ‘grupo de países’ essa tarefa. Esse
grupo é o dos países do cone sul, que está
representado na equipe internacional pelo Brasil e
pelo Chile.
Assim, a ‘subequipe cone sul’, como estamos
chamando no momento, tem a total liberdade para
trabalhar em prol ao EIJ 2013, em união ao Team JF
Internacional. Será coordenada pelas assessoras que já
estão representando nosso grupo de países, no caso Ir.
Maria Jesus (assessora nacional da JF do Chile) e Ir. Ana
Maria (assessora regional do Sudeste que representa as
assessoras do Brasil no team JF internacional).
Os próximos passos: nomear as jovens que farão parte
da nossa subequipe cone sul; reunir a equipe para
trabalhar o tema do encontro, a partir do que o Team JF
Internacional recolheu dos países (aquele questionário
que respondemos); definir o conteúdo, lema, nome,
programação do encontro.... Nossa Jufem do Brasil
estará representada por algumas jovens que fazem
parte da Comissão Nacional.

3. Comissão Nacional em prol do Encontro
Internacional da Jufem 2013 Como
Assessoras Regionais da Jufem estamos
conscientes de que não é possível abraçarmos
algo tão grande como é o EIJ 2013 sem a
cooperação ativa e participativa de cada jovem de
nossas fileiras.
Contamos e precisamos do apoio concreto de cada
jovem e também de cada local onde se cultiva e
florescem os lírios de nossa Jufem brasileira. Por outro
lado, enfrentamos o desafio das longas distâncias de

nosso país, então nos perguntamos: como podemos
preparar o EIJ 2013 estando tão espalhadas pelas terras
brasileiras?
Tendo em vista a grandeza de tal experiência e a
importância de trabalharmos em unidade, para que o
EIJ 2013 não fique sob responsabilidade apenas de um
ou outro local, convocamos algumas jovens de nossos
Regionais para formarmos uma equipe de trabalho à
qual denominamos Comissão Nacional em prol do EIJ
2013. Sua missão é ser o coração que pulsa vida, as
inspirações, as novidades e tudo o que envolver o
dinamismo da preparação do EIJ 2013, como também
desenvolver o trabalho em equipe com os países que
ajudarão a garantir a internacionalidade do encontro.
Com alegria apresentamos nossa Comissão Nacional:
Regional Sul: Michele Benetti Leite (JF de Santa Maria)
Patrícia Stülp (JF de Santa Cruz do Sul)
Regional PR: Andressa (JF Ibiporã)
Esther Audibert (JF Londrina)
Regional Sudeste: Bianca Glícia (JF Poços de Caldas)
Daniela Gomes (JF Jaraguá)
Jaqueline Montoya (JF Atibaia)
Mayra Montoya (JF Atibaia)
Viviane Nepomuceno (JF Caieiras)
Regional Nordeste: Jéssyca Karen (JF Olinda)
Assessoras: Ir. Ana Maria S. Lima (Ass. Reg. Sudeste)
Sra. Lúcia Ferreira (Ass. local Ibiporã)
Ir. M. Rosangela de Souza (Ass. Reg. Sul)
Todas as integrantes da comissão deram o seu sim à
missão de representar cada uma de nós e nosso
Regional. É a primeira equipe de trabalho, dentre as
diversas equipes que estão se formando e ainda se
formarão. Hoje também já contamos com uma equipe
de marketing/divulgação e a próxima equipe a se
estruturar é a da tradução. Já temos as primeiras
voluntárias! Mas, não para por aí, logo virão mais!!!

4. Local e data do Encontro Internacional
Com alegria, podemos anunciar que o EIJ 2013
acontecerá em Atibaia/SP, junto ao Santuário
Tabor da Permanente Presença do Pai, dos dias
18 a 22 de julho de 2013.
O início será na tarde do dia 18, por ser dia da Aliança,
seguindo com programação até o almoço do dia 21 de
julho, para que a tarde do domingo seja livre. No dia 22
nos encontramos novamente para seguirmos juntas ao
Rio de Janeiro, com uma visita ao Santuário Nacional de
Nossa Senhora Aparecida.
Nosso encontro acontecerá paralelo a Pré Jornada que
tem como data nacional – 17 a 20 de julho.
Ainda não podemos precisar valores da taxa de
encontro, mas assim que pudermos divulgaremos para
todas.
Querida Jufem Brasil, ainda não acabou, agora vem o
mais importante!!!

5. Capital de Graças!!! A missão de ser o coração
que pulsa vida, não é somente da Comissão
Nacional, ela é nossa também! Afinal, a comissão
representa cada uma de nós! Consequentemente,
toda a Jufem Brasil é chamada por Deus a ser, rumo
ao EIJ 2013, coração e alma do encontro! E como
pulsar vida? Pelo Capital de Graças!!!
Provavelmente ainda teremos algo comum como JF
internacional, mas nos sentimos responsáveis por
garantir as contribuições ao Capital de Graças
suplicando à Mãe por nosso EIJ 2013. Queremos ser as
primeiras a embarcar nesta preparação! Estamos certas
de que nossa aspiração, feita com humildade e amor,
impulsionará também outras a embarcarem nesta
viagem! É com grande alegria que apresentamos o
nosso Capital de Graças “Eu vou e você?”
Nossa equipe de marketing pensou em um
“passaporte” como forma visível de oferecermos
nossas contribuições ao Capital de Graças. Estará
disponível em nosso site no dia 18 de maio, quando
iniciamos oficialmente nossa “viagem” pelo mundo
para preparar nos EIJ e a JMJ Rio 2013. Cada mês iremos
rezar e peregrinar por um continente oferecendo, de
forma bem concreta, nosso esforço por anunciar
Schoenstatt em nosso círculo de colegas, amigos,
trabalho... procurando, assim, oportunidades para
conduzir muitas pessoas ao Santuário. Somos todas
convidadas a acrescer em nosso Horário Espiritual a
oração pelo bom êxito da JMJ Rio 2013: “Ofereço
minhas contribuições ao Capital de Graças pela
expansão/crescimento do Movimento de Schoenstatt
na (nome do continente de cada mês), pelo bom êxito
da Jornada Mundial da Juventude e do Encontro
Internacional da Juventude Feminina no Brasil”.
Continuamos com nossa oração diária pelos
preparativos do EIJ 2013 às 20:14: “Rainha dos Lírios,
reina, vence e triunfa!”
Em nosso “passaporte” receberemos a lista completa
com a indicação para qual continente rezaremos cada
mês, até 18 de julho de 2013, quando apresentaremos o
“passaporte” à Mãe de Deus no Santuário da
Permanente Presença do Pai, em Atibaia/SP.
Com “passaporte” em mãos e com a rota clara a ser
trilhada podemos afirmar: para a Jufem Brasil o EIJ
COMEÇOU!!! EU VOU E VOCÊ?!
Querida Jufem Brasil, nos despedimos desejando um
abençoado mês de maio. Que neste mês mariano cada
uma receba as graças que precisa para viver com
fidelidade o belo ideal Lírio do Pai, Tabor para o
mundo.
De nossos Santuários, acompanhamos cada uma com
nossas orações,
Cordiais saudações, suas assessoras regionais
Ir. Ana Maria dos Santos Lima –Sudeste
Ir. M. Lidiane Francisconi –Paraná
Ir. M. Onilce Cigognini –Nordeste
Ir. M. Rosangela de Souza –Sul

