
 Legião de Maria 

Senatus de São Paulo – 07 de Julho de 2018 
 

  Agenda 754  
01 – Orações Iniciais. 

02 – Leitura Espiritual: Manual página. 41. O Legionário e a Santíssima Trindade.  
03 – Leitura da Ata 
04 – Acolhida e Chamada. 
05 – Nomeações e Ratificações de Eleições. 
06 – Relatório da Tesouraria / Coleta Secreta.  
 

07 – Apresentação dos Relatórios: Praesidium Estrela da Manhã – São Gonçalo.  
 

Curia: Assumpta – Lapa 
 

Comitia: 
  Capital:Magnificat – Vila Mariana *Nossa Senhora do Rosário – Sapopemba *Stella Maris – Vila  Alpina. 
 

Grande São Paulo: Grande São Paulo:Corredentora – São Caetano do Sul *Imaculada Conceição –  
  Diadema *Immaculata –Guarulhos *Nossa Senhora Mãe da Igreja – Guarulhos *Medianeira – São  
  Bernardo do Campo *SantaMaria dos Anjos – Carapicuíba *Serva do Senhor – Ferraz de Vasconcelos. 
 
Interior:Annunciata – Cachoeira Paulista *Clemens – Assis *Imaculada Conceição – Aparecida *Mãe de  
Cristo – Penápolis *Magnificat – Medianeira *Nossa Senhora do Rosário – São José dosCampos *Maria  
 Serva do Senhor – Paraibuna *Nossa Senhora Aparecida – Ourinhos *NossaSenhora daAnunciação –         
      Araçatuba *Nossa Senhora da Assunção – Pindamonhangaba *Puríssima – Cruzeiro *Nossa Senhora da 
  Esperança– Guaratinguetá *Virgem Prudentíssima – Presidente Prudente *MaterItemerata – Marilia 
 *Nossa Senhora dos   Navegantes – Caraguatatuba*Magnificat – Bauru  
  

08 – CatenaLegionis 
09 – Alocução 
     10 –Noticias do ConicliumLegionis 
 

11 – Assuntos diversos:  
 

a) 09 a 17/07/2018 – Peregrinação Por Cristo – Paróquia Senhor Bom Jesus – Guarujá. Pedimos orações. 
 

b) 07 a 15/07/2018 – Peregrinação Nacional – Belém do Pará. Pedimos Orações.  
 

c) 10/07/2018 – Hora Santa na Sede do Senatus as 14:30h – Responsáveis Praesidia Filiados.  
 

d) 22/07/2018 – Festa Julina com missa de abertura ás 9h – Casa de Formação de Frank Duff. 
 

e) Sarau dos Praesidia para Julho – Praesidia Nossa Senhora do Carmo – Perdizes e Nossa Senhora da 
Confiança – Consolação.  
 

f) 24 a 26/08/2018 –Retiro Espiritual – Casa de Formação de Frank Duff – Valor de R$ 120,00. 
 

g) 07/09/2018 – 97º Aniversário da Legião de Maria no Mundo – Missa ás 14:30h na Catedral da Sé.  
 

h) 16 ou 19/11/2018 – Passeio a Barra Bonita – Valor de R$ 180,00. Viagem de ônibus + de barco, almoço.   
Em 4X de R$ 45,00.  
 

i) 17 a 19/09/2018 – Encontro de Diretores Espirituais – Salvador – BA.  
 

j) (JMJ) Jornada Mundial 2019. Cada Comitium enviar um jovem de 18 a 30 anos.  
 

k) Horário do expediente. Terça, Quarta e Quinta-feira das 9 as 16h. Sabados das 9 as 12h exceto nas 
reuniões de Senatus.  



12 –Recomendação:O Praesidium é a unidade mais importante da Legião de Maria. Quanto melhor seja o 
Praesidium tanto mais vão florescer o conselho superior. A família legionária! Formação dos membros pelo 
método Mestre e Aprendiz. Estamos vivendo verdadeiramente a Terceira Instrução Permanente? Em união 
com Maria de tal forma que, pelo legionário, Maria a mãe de Jesus, que mais uma vez, sirva a Pessoa 
Adorável de seu divino Filho, por quem o Legionário trabalha e nos seus colegas de ação. Preparando 
legionários para serem generosos no serviço de Nossa Senhora e da Sua Mãe Maria Santíssima 
incluindoserem conscientes das graças oferecidas em aceitando ser oficial quando for convidado. 
 
Observação: Agenda do Senatus deve estar em todas as reuniões de Praesidia e todas as reuniões ser lida a 
recomendação.  
 

13– Visitas realizadas no mês de Junho de 2018 
  

14 – Recebe visita em Julho: Praesidium Nossa Senhora do MontSerrat– Pinheiros. 
 
 Curia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Santana do Parnaíba – Santana de Parnaíba 
 Comitium Santa Maria dos Anjos - Carapicuíba. 
 ComitiumComitium Nossa Senhora do Carmo – Itapevi. 
 ComitiumNossa Senhora das Graças – Osasco.  
 Comitium Rainha dos Apóstolos – Osasco. 

 

15 - Apresenta relatório no mês deAgosto:  
        PraesidiumRegina Carmelli–Itaim Bibi. Entregar rascunho até dia 15/07/2018 na sede.  

 

Curia:Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Santana de Parnaíba *Refugio dos Pecadores – Rio Pequeno.  
 

Comitia: Consolatrix– Santo Amaro *Humílima – São Miguel Paulista* Imaculada – VilaFormosa *Maria,  
 Mãe da Igreja – Nossa Senhora da Glória – Guaianazes * Rainha da Paz – Itaim Paulista. 
   

Grande São Paulo: Benedicta– Mogi das Cruzes*Estrela da Manhã– Alumínio *Magnificat – Suzano        
 *Nossa Senhora da Anunciação – Itaquaquecetuba*Nossa Senhora do Carmo – Itapevi *Nossa Senhora do 
Desterro– Mairiporã *Rainha dos Apóstolos – Osasco.  
   

Interior:Imaculada Conceição – Franca *Mãe do Divino Pastor – Votuporanga *Magnificat – Taquaritinga 
*Mater Dei – Ribeirão Preto *Medianeira –  Catanduva *Nativitas – São José do Rio Preto*Nossa Senhora 
das Graças – Mirassol *Mãe Admirável – Mogi Guaçu.  

 

Regia Nossa Senhora Auxiliadora – Cuiabá – MT. 
  

16 – Próxima Reunião: 04/08/05/2018ás 09hna Paróquia de São Gonçalo. 
  

17 – Orações Finais da Tessera. 
  

18 – Bênção do Diretor Espiritual. Oração de Frank Duff. 
 
 
 

Mensagem: Frank Duff – Pelos frutos se conhece a arvore. 
 
 
 
 

 

Avenida da Liberdade, 91 - Sobreloja - CEP 01503-903 – São Paulo/SP. 
Fones: 3104-5980 / 3101-7099 / 3864-0774 Fax: 3105-0780 

E-mail: legiaodemaria-senatussp@uol.com.br - site: www.senatus.org.br 
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XIII VIGÍLIA PELA JUVENTUDE 

Juventude:  um chamado de amor e serviço 

Queridos e queridas jovens, a Legião de Maria acolhe a cada um de vocês e lhes dá as boas-

vindas. É uma alegria imensa tê-los reunidos, buscando Jesus. Maria é mestra e guia nessa busca, 

confiemos a ela esta nossa Vigília! 

A juventude é um “chamado”. Mas, quem está chamando? Deus é quem chama. Sua voz é 

ouvida de tantas formas: nos textos que lemos na Bíblia, nos acontecimentos da vida, no íntimo do 

coração, nos sonhos e esperanças. O Papa escreveu recentemente um livro-entrevistas intitulado 

“Deus é jovem”. Sim, Deus é jovem porque faz todas as coisas sempre novas. “Vejo um rapaz ou 

uma garota que procura seu próprio caminho, que deseja voar com seus pés, que olha para o mundo e 

contempla o horizonte com os olhos cheios de esperança, repletos de futuro e até de ilusões” (p. 20). 

Os jovens são como profetas com asas. A voz que chama é como o vento que chama a águia para 

voar, irresistível. Ela precisa lançar-se com coragem e bater as asas. Jovens, sintam esse vento bater 

no coração! Abram suas asas, é Deus chamando!!  

E Deus chama para quê? Para amar, sempre. Para o amor verdadeiro, que não passa e que dá 

sentido à vida. Um amor que não deixa ninguém quieto e tranquilo. É um amor inquieto, angustiante, 

provocador. Um amor que nos faz sair de onde estamos e deixar de ser o que somos, para irmos onde 

ainda não fomos e ser o que ainda não fomos. É um amor sempre em saída, ao encontro das pessoas. 

O amor verdadeiro nunca permite ficarmos, sempre nos empurra para FORA, para a saída corajosa e 

generosa.  

E esse amor se realiza como? No serviço do diálogo entre jovens e idosos. Sim, os mais 

jovens e os mais idosos hoje estão ficando isolados em suas ilhas. É preciso fabricar pontes. No 

serviço de superação dos medos e da falta de esperança. No serviço de abertura e enfrentamento dos 

dramas das drogas, do suicídio, da cultura do descartável, da questão climática, da fome e da miséria, 

da mobilidade humana, da violência e das armas, da corrupção e injustiça. Há tanto por fazer! Um 

mundo inteiro para mudar! Este é o serviço: mudar o mundo! 

Estamos no Ano dos Leigos. Vocês são leigos, isto é, responsáveis pela vida da Igreja no 

mundo do trabalho, do estudo, da família, da sociedade. Que missão extraordinária e desafiadora! 

Nesta Vigília vamos pedir a força que precisarão para essa missão! Deus não nos deixará sozinhos, 

ele irá conosco! 

A juventude é um chamado para o amor e o serviço. Você vai responder? 

Força, coragem e ousadia sempre, juventude mariana!! 

 

Frei Guilherme P. Anselmo Jr, sia 

– Diretor Espiritual do Senatus de São Paulo - Legião de Maria – 

  



A Vigília pela Juventude é um momento muito importante no cronograma de atividades da 

Legião de Maria, não apenas por ser dedicado à oração, mas por proporcionar a todos a oportunidade 

de refletir sobre a importância que a juventude tem dentro da Igreja e da sociedade. 

Como o próprio nome já diz, a vigília é pela juventude, ou seja, mais do que apenas se reunir, 

é importante que se reflita qual é o papel que a juventude tem hoje dentro da nossa sociedade, da 

Igreja e, principalmente, dentro do nosso grupo. Essa reflexão deve ser acompanhada de um gesto 

concreto por parte de cada um, especialmente os conselhos, onde se deve ter o envolvimento dos 

jovens na preparação e a participação no dia. Esse envolvimento deve ser uma rica experiência que 

vai além das fronteiras da Legião de Maria e atinge outros movimentos, tanto de jovens quanto de 

adultos. 

Para tal, é importante o engajamento dos jovens e de outros grupos na preparação, abrindo 

espaço para todos, poisa juventude não é apenas o FUTURO, mas sim o PRESENTE e, se é 

PRESENTE, deve-se estar atuando HOJE. Como diz o tema, a juventude é chamada a AMAR na 

dedicação e doação ao próximo através do SERVIÇO de cada um. Para essa vigília, nada melhor do 

que cada um dar o exemplo, amando o próximo através do serviço em conjunto, da oração em 

comum com toda a Legião de Maria e dedicação pessoal para a glória de Deus, através da 

santificação de seus membros. 

Cada localidade tem a liberdade de adequar a vigília para sua realidade, podendo dedicar 

momentos à oração, adoração, pregações, etc., podendo fazer em um dia, nos dois, em horários 

combinados, juntando praesidia, curiae, comitia, paróquias; sempre de acordo com o tema proposto. 

Lembrando que a Vigília pela Juventude desse ano ocorrerá nos dias 15 e 16 de setembro 

de 2018. 

Contamos com a participação e oração de todos! 

 

Secretaria da Juventude Legionária 

Senatus de São Paulo 

 




