
Legião de Maria 

Senatus de São Paulo – 08 de Julho de 2017. 
Agenda 742 

 

01 – Orações Iniciais. 
02 – Leitura Espiritual: Manual página71. Item 5. A Reunião Semanal do Praesidium.  
03 – Leitura da Ata 
04 – Acolhida e Chamada. 
05 – Nomeações e Ratificações de Eleições. 
06 – Relatório da Tesouraria / Coleta Secreta. 
 

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

Curia: Assumpta – Lapa 
 
Comitia Capital: Magnificat –Vila Mariana *Nossa Senhora do Rosário – Sapopemba *Stella Maris – 

Vila Alpina. 
 

Grande São Paulo: Corredentora – São Caetano *Imaculada Conceição – Diadema *Immaculata– 
Guarulhos *Nossa Senhora Mãe da Igreja – Guarulhos *Medianeira – São Bernardo do Campo *Santa 

Maria 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 Santíssimo Sacramento – São José dos 
Campos *Maria Serva do Senhor – Paraibuna *Nossa Senhora Aparecida – Ourinhos *NossaSenhora da 
Anunciação – Araçatuba *Nossa Senhora da Assunção – Pindamonhangaba *Nossa Senhora da Esperança 
– Guaratinguetá *Puríssima – Cruzeiro *Virgem Prudentíssima – Presidente Prudente *Nossa Senhora dos  
Navegantes – Caraguatatuba *Mater Intemerata – Marilia *Magnificat – Bauru 

 
08– Assuntos Diversos: 

 

a) 15/06/2017 – Festa de Corpus Christi – Catedral da Sé (Comentários).  
 

b) Hora Santa na Sede – 11/07/2017 às 14h30 – Comitium Estrela da Nova Evangelização M’Boi Mirim. 
Mês de Agosto Comitium Rainha da Paz – Itaim Paulista.  
 

c) 23/07/2017 – 1º Encontro de Curiae e Praesidia Juvenis – Casa de Formação de Frank Duff.  
Chegada às 7h30. 

 

d) 13 a 16/07/2017 (ENAJUL) Encontro Nacional da Juventude Legionária/ Fortaleza.  
  

e) 27, 28,29 e 30/07/2017 – Encontro de Jovens no Santuário Nacional de Aparecida. 
 

f) 25,26 e 27/08/2017 – Retiro Espiritual. Casa de Formação de Frank Duff. Saída da sede dia 25 às 18h. 
 

g) 07/09/2017 às 15h – Missa em Ação de Graças 96 Anos de Legião de Maria no Mundo – Catedral da Sé.  

 

h) 25/07/2017 às 14h30 – 1º Encontro com os Praesidia filiados. Local na Sede. 
 
09 – CatenaLegionis. 
 

 

10 – Alocução. 
 



11– Noticias do ConciliumLegionis: DUBLIN - Lado Sul: A Curia AncillaDomini organizou um fim de semana 

de recrutamento em uma das paróquias. Na reunião da Cúria, houve um estudo de como promover a 

oração familiar. Está sendo preparado um projeto de divulgação da Legião no centro da cidade. Curia 

Benedicta: Um Praesidium visita doentes no hospital da cidade. Um DVD na Medalha Milagrosa foi 

mostrado em uma escola estadual e distribuída a medalha para cada aluno. Os membros também visitam 

um Complexo de Idosos. 
 

12 –Recomendação: A seriedade que a Legião exige em tudo o que faz e principalmente a reunião semanal 
do Praesidium, não significa tristeza e falta de vida, pois só o fato de termos Nossa Senhora na reunião é 
motivo de felicidade. No entanto, o Oficial que admite a desordem no cumprimento da pauta da reunião, 
estará contribuindo para o desleixo, a desordem e ao desanimo e logo o Praesidium se tornará fraco e sem 
forças para se levantar. 
 

13 – Visitas realizadas no mês de Junho de 2017. 
 

14 – Recebe visita no mês de Julho os seguintes Praesidia:  
Praesidia:Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Nossa Senhora da Confiança. 
 

15 – Visitas a serem feitas na reunião de Conselho em Julho de 2017. 
Comitia:Estrela da Manhã – Alumínio * Virgem Fiel– Cotia *Nossa Senhora das Graças - Osasco.  
 

16 – Visitas a serem feitas na reunião dePré em Julho de 2017. 
Curia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Santana do Parnaíba.  
Comitia: Santa Maria dos Anjos – Carapicuíba *Nossa Senhora do Carmo – Itapevi * Rainha dos Apóstolos 
– Osasco. 
 

17 – Expansão: Praesidium Rainha dos Apóstolos – Vila Monumento. 
 
18 – Consolidação: Praesidium Immaculata / Sé. Reabre dia 10/07/2017 às15h.  
 

19 – Apresenta relatório no mês de Agosto: 
        Praesidium: Nossa Senhora do Sagrado Coração. 
Curiae:NossaSenhora do Perpétuo Socorro/Santana do Parnaíba e Refúgio dos Pecadores/Rio Pequeno. 
 

Comitia Capital: Annunciata – Carrão*Consolatrix – Santo Amaro*Humílima – São Miguel Paulista 

*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 
*MariaMedianeira de Todas as Graças– São João da Boa Vista *Mater Dei – Ribeirão Preto *Medianeira– 
Catanduva*Nativitas – São Jose do Rio Preto *Nossa Senhora das Graças – Mirassol *Mãe Admirável – 
Mogi Guaçu.  

 

Regia: Nossa Senhora da Assunção / MT. 
 

20 – Próxima Reunião: 05/08/2017 às09h na Paróquia de São Gonçalo. 
 

21 – Orações Finais da Tessera. 
 

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

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 

mailto:legiaodemaria-senatussp@uol.com.br
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Legião de Maria 
 

Retiro Espiritual do Senatus de São Paulo 

Casa de Formação Frank Duff – 25/26/27 de agosto de 2017 

 

Tema: “Os Frutos do Ano Mariano”. 

 

Pregadores: Frei Guilherme Anselmo Pereira Junior. 

                                                 Frei Emerson Martielo. 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

Conselho:_________________________________________________________________________________________ 

 

 

NOME:____________________________________________________________________________________________ 

 

 

DATA DE NASCIMENTO: ____/___RG -______________E-mail:______________________________________________ 

 

 

ENDEREÇO:____________________________________________________________________________Nº:__________                                                                                                        

 

 

BAIRRO:_______________________CIDADE:________________________    ESTADO: ______   CEP :   _______________                 

 

 

TELEFONE(S): RESIDENCIAL: (    )_____________________CELULAR :___________________ 

LEMBRETES: 

 
01. Número de vagas 100 – Enviar ficha de inscriçãoaoSENATUS via e-mail, correio ou no dia do 

Expediente. 

02. Valor do encontro R$ 100,00 com condução e alimentação, R$ 80,00 somente alimentação. 

03. Saída do ônibus dia 25/08/2017, da sede na Av. Liberdade, 91, às 18h. Termino do retiro às 14h.do 

domingo, dia 27/08/2017. 

04. Contas para depósito: Bradesco:agência 0131-7 – conta corrente 103787-0. 

05. Importante trazer objetos de uso pessoal (sabonete, xampu, escova e pasta de dentes, roupa de 

cama, toalha de banho e cobertor). 

06. Trazer manual, tessera, terço, bíblia. 

07. Problemas de saúde? Qual?_________________________________________________________ 

08. Se tomar medicamento, por favor,trazê-lo na bagagem. 

 
 

 

                                                                                                   ____________________________________________ 

                                                                                                                Presidente – Nelson de Moraes 

 

 

 



 
 

Senatus Nossa Senhora Aparecida 
Av. Liberdade, 91 - Sobreloja – Liberdade – São Paulo – SP – 01503-000  

Diretor Espiritual: Frei Guilherme P. Anselmo Júnior 
freiguilherme@inacianos.org.br 

A todos os irmãos e irmãs 
OFICIAIS da Legião de Maria 

no SENATUS ‘NOSSA SENHORA APARECIDA’ 
São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

 
Salve Maria! 

 
Queridos irmãos e irmãs legionários, 
 
 Saúdo a todos e a cada um com um abraço fraterno e cheio de esperança!  
 

Sou frei Guilherme Pereira Anselmo Júnior, da Congregação Missionária de 
Santo Inácio de Antioquia. Somos os frades inacianos. Sou natural da cidade de São 
Paulo, da Zona Norte. Nasci em 21 de julho de 1971. Consagrei minha vida a Deus 
para sempre, como frade, em 20 de dezembro de 2002. Fui ordenado padre em 28 
de janeiro de 2012. Sou um homem feliz por ser frade, padre; sou feliz por estar 
onde Deus me chamou e sou feliz por estar fazendo o que Ele me convocou a fazer.  

Quando Sua Eminência Reverendíssima Dom Odilo Pedro Cardeal Scherer, 
arcebispo de São Paulo – território onde está localizada a sede do Senatus – 
confiou-me a missão de Assessor Espiritual para a Legião de Maria neste Senatus, 
ele me inscreveu na fileira dos “oficiais” da Legião. Passei, portanto, a compartilhar 
dessa missão com vocês. 

Na Legião Romana, os oficiais eram tribunos e centuriões, eram 
comandantes de partes do grande exército imperial. Quando nosso fundador, Frank 
Duff, decidiu usar essas imagens e nomes da Legião Imperial como modelo para 
nossa organização na Legião de Maria, ele deu um novo sentido a esse “comando”. 
Para Jesus, nosso mestre, quem está à frente deve estar a serviço dos demais. É 
nesse espírito que aceitei esta missão. É nesse espírito que todos nós, oficiais, 
devemos exercer nosso papel: sempre como um serviço.  

Creio que nosso principal serviço seja o testemunho. Os demais legionários 
devem olhar para nós e sentir entusiasmo com o que veem em nós. Devem se 
alegrar, se animar com nosso jeito de viver, rezar e trabalhar. Deus nos livre de 
sermos pedra de tropeço na vida das pessoas, de sermos um peso que elas tenham 
que carregar. Em nossos atos penitenciais e quando nos prepararmos para a 
confissão, devemos olhar no espelho honestamente e nos sentirmos denunciados 
sobre isso. 

Além disso, creio que esse serviço deve ter sempre um sabor de “provisório”. 
Nosso Manual insiste na rotatividade dos cargos. Com o tempo, podemos ir nos 
sentindo donos das coisas, dos cargos, dos trabalhos e até das pessoas. Tudo e todos 
passam, só Jesus e seu projeto ficam, com o modelo e a intercessão de nossa Mãe, 
Maria Santíssima.  
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Aproveito esse espaço também para pedir a vocês algo muito especial: uma 
prece intensa e agradecida pela vida e ministério do Padre Ivan Roberto Danhoni, 
que dedicou-se tantos anos ao serviço da Legião de Maria e com quem vocês 
conviveram tanto tempo. Que Deus o recompense e proteja sempre! 

Sou especialmente grato aos irmãos da Diretoria. Na pessoa do nosso 
presidente, sr. Nelson Moraes, agradeço pela acolhida e belo testemunho. 

Coragem! Coragem, legionários! Temos tanto para fazer! Precisamos 
considerar nossas atividades como verdadeiras OPORTUNIDADES de sermos 
felizes, fazendo os outros felizes, e cumprindo com o que temos que fazer, e não só 
o que queremos fazer. A verdadeira liberdade é um exercício de verdadeira 
corresponsabilidade. Não há liberdade verdadeira se não formos coerentes entre o 
que dizemos e o que fazemos. Se rezamos o rosário, contemplando os mistérios da 
vida e do projeto de Jesus, também precisamos nos esforçar para concretizar essa 
vida e esse projeto com nosso testemunho, com nossas atitudes. Se não, nossa 
oração serão somente palavras, sementes plantadas à beira do caminho, em terreno 
pedregoso, seco, ou no meio dos espinhos. 

Mas, não precisamos ter medo. Não estamos sozinhos. Deus está conosco. 
O Espírito da Verdade, aquele que celebramos em Pentecostes, vem em nosso 
socorro. Ele é nosso defensor, contra nós mesmos e nossas limitações pessoais. 
Maria está conosco, como modelo e intercessora. Aquele “sim” ainda ecoa em 
nossos ouvidos. Quanta coragem ela precisou, quanto entusiasmo a manteve de pé 
até no calvário! 

Estamos num ano especial para nós, um Ano Mariano. Tantas memórias: 
300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. 100 
anos da bela experiência em Fátima, com Maria. É um ano propício para 
renovarmos nossa entrega a Maria, para renovarmos as forças legionárias, para 
fortalecermos o ardor missionário entre nós! 

Há muitos projetos e sonhos em nosso Senatus. Coloquemos tudo nas mãos 
de Deus, por Maria. Há também muitos desafios e oportunidades, tomemos todos 
eles em nossas próprias mãos para fazermos o que temos que fazer. Sem medo, 
Deus nos ajudará! 

Quanto a mim, peço a paciência e a oração de vocês! Contem comigo. Conto 
com vocês para aprender a ser legionário e ajudá-los também a sê-lo. 

 
Abraço fraterno e mariano! 
 
 

 
Frei Guilherme Pereira Anselmo Jr., sia 

Diretor Espiritual 


