
NO ENTANTO 
— seu SIM vale

A força fundamental do amor, bem como a confiança incondicional de um 
fundador, criaram um tipo especial de estratégia de sobrevivência no campo 

de concentração de Dachau, em 1942.



No 80º ano de sua fundação e por ocasião do 
centenário do casamento de Fritz e Helene Kühr,  
o Instituto das Famílias de Schoenstatt e  
o Instituto dos Irmãos de Maria de Schoenstatt 
convidam você para uma viagem espiritual ao 
Memorial de Dachau.



Visita guiada ao campo de concentração 
na sexta-feira, 15.07.2022, das 13.30 às 16.00h

Uma jornada de encontro y reflexão 
no Campo de Concentração de Dachau 
no sábado 16.07.2022 das 10 às 17h

Troca de experiências 
domingo 17.07.2022  

na Casa Max-Mannheimer, Dachau





Nosso mundo está numa grande angústia: muitas pessoas sofrem medo 
e necessidade. Em vista da guerra na Europa, de uma pandemia mundial 
e dos numerosos golpes de destino pessoais, cresce a incerteza sobre o 
futuro.  
O que me dá suporte se o mundo muda de um dia para o outro...? 
Durante a Segunda Guerra Mundial, os prisioneiros do campo de 
concentração de Dachau experimentaram o „inferno“. Mas alguns, em 
momentos especiais, sentiram uma proximidade especial com Deus e 
experimentaram a grandeza humana.
Como pode ser?
Convidamo-lo a uma viagem espiritual pelos caminhos do campo de 
concentração, a um encontro pessoal com o Pe. José Kentenich, fundador 
do Movimento de Schoenstatt, com o Dr. Fritz Kühr, esposo e político social 
e com o Dr. Eduard Pesendorfer, advogado e político regional. Estes três 
conservaram sua liberdade interior, mesmo que sua liberdade exterior lhes 
tenha sido tirada. „No entanto“ seguiram seus sonhos e visões de vida 
mesmo no cativeiro e viram mais claramente a missão de vida que Deus lhes 
confiara e a aprofundaram ainda mais.
Perguntamo-nos: Como podemos seguir a Cristo como portadores de vida e 
de missão no meio do mundo atual?
Nos encontros do sábado em pequenos grupos e  no plenário do domingo 
podemos entregar-nos mutuamente contribuições sobre isso. 
Esperamos sua participação.

Edwin und Ulrike Bertrand   
Albert und Aloisia Busch  

Harald M. Knes 
Arnulf und Mariette Rausch  

Fábio und Marcelle Levandowski

Instituto de Familias de Schoenstatt &  
Instituto dos Irmãos de Maria de Schoenstatt 



Programa

Sexta, 15.07.2022
13.30 h Visita guiada do Campo de Concentração de Dachau  

em grupos de idiomas alemão e espanhol 
Ponto de encontro: Centro de Visitantes

18.00 h Cena (en los respectivos alojamientos)

Sábado, 16.07.2022 
07.30 h Café da manhã
10.00 h „Com o Padre Kentenich, Dr. Fritz Kühr e Dr. Eduard Pesendorfer nas 

ruas do campo de concentração“ (virtual ou presencial; o link e o 
ponto de encontro serão anunciados após as inscrições)

12.15 h Almoço no Konditorei-Café Weißenbeck, Felix-Wankel-Straße 5, 
85221 Dachau, perto da „Plantage“ ou independentemente

13.45 h Continuação do encontro nas ruas do campo
15.15 h Celebração eucarística na capela da agonía de Cristo 

Celebrante: Padre Antonio Bracht, Padre de Schoenstatt
18.00 h Jantar 
Noite Programa alternativo na Max-Mannheimer-Haus e em Dachau 

Domingo, 17.07.2022 
08.00 h Café da manhã 
09.00 h Sesión plenaria – Max-Mannheimer-Haus 
11.00 h Eucaristia 
12.00 h Almoço   
Fim do evento



Informações sobre a organização

Quota de participação
• por pessoa 15 €
• por casal 25 €

Taxas de acomodação na Max-Mannheimer-Haus  
de 15 a 17.07.2022
• em quarto duplo com ducha/WC 111 € por pessoa
• em quarto de quatro camas com ducha/WC 105 € por pessoa
• em quarto de quatro camas 99 € por pessoa

(inclui toalhas e roupa de cama)

Almoço no Konditorei-Café Weißenbeck
• assentos reservados
• cardápio acessível e/ou café e bolo
• oportunidade de trocar ideias com outros em comunidades de mesa

Opções de almoço para os hóspedes pelo dia, sábado 16.07.2022
• Bistrô do Centro de visitantes, Pater-Roth-Straße 24, 85221 Dachau
• Piquenique fora do acampamento

Cuidado de crianças
Dachau está aberto para crianças a partir de 12 anos. Pode-se oferecer uma 
visita guiada para crianças e jovens se for solicitado. Por favor, indique na 
inscrição se precisa de cuidado de crianças pequenas.



Inscrição até 10.06.2022 
www.familienbewegung.de/events-leser/trotzdem-dein-JA-traegt.html

Sua inscrição é vinculante com a transferência da  
quota de participação ou de gastos de alojamento e refeições  
à conta do Instituto de Familias de Schoenstatt:
Sparkasse Koblenz 
BIC: MALADE51KOB 
IBAN: DE40 5705 0120 0000 2698 03 
Stichwort: Dachau

Contacto
Albert und Aloisia Busch 
Heßelerstraße 9 
33449 Langenberg 
ALEMANHA 
+49 5248 9 66 90 41 
+49 157 58 27 05 27 
domumpatris@gmail.com

También es posible participar en el evento online. Esta participación es gratuita. 
Agradecemos cualquier donación solidaria. Los participantes online reciben los 
materiales para la „Jornada de Encuentro y Reflexión“ en forma electrónica después 
de registrarse en el Portal de la Obra Familiar de Schoenstatt en la página web  
www.familienbewegung.de/events-leser/trotzdem-dein-JA-traegt.html

https://www.familienbewegung.de/events-leser/trotzdem-dein-JA-traegt.html
https://www.familienbewegung.de/events-leser/trotzdem-dein-JA-traegt.html

