
Legião de Maria 

Senatus de São Paulo – 02 de setembro de 2017. 

Agenda 744 
 

01 – Orações Iniciais. 
02 – Leitura Espiritual: Manual página195 – item 09 “Expansão da Legião”. 
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: Rainha dos Apóstolos - Vila Monumento e Regina Carmeli- Itaim Bibi 
Curia:Nossa Senhora do Carmo - Cruz das Almas. 
Comitia Capital: Estrela da Nova Evangelização - M’ Boi Mirim/ Medianeira - Cidade Patriarca/NossaSenhora 
Aparecida - Edu Chaves/ Nossa Senhora de Fátima - Campo Limpo/ Rainha do Mundo– PonteRasa/ Rainha da Paz- 
Vila Maria/Reconciliatrix- Santana. 

Grande São Paulo: Auxiliadora - Santo André /Nossa Senhora das Graças - Osasco /Virgem Fiel-Cotia. 
Litoral: Immaculata- Santos/Nossa Senhora Estrela do Oriente -Praia Grande. 
Interior: Assumpta - Campinas /Dulcíssima -São Carlos/Immaculata-Matão/Imaculado Coraçãode Maria 
- Jaú /Mãe do Redentor - Limeira /Maria Mãe e Pastora - Bocaina /Maria Refúgio dos Pecadores - Rio 
Claro /Mater Dei - Pedreira /Rosa Mística - Piracicaba /Regina Mundi- Sorocaba /Stella Maris - Sorocaba 
/Serva do Senhor - Itapetininga /Nossa Senhora Estrela Guia - Angatuba/Consolata- São Manuel 
/Imaculada / Tatuí.  
Regia: Nossa Senhora da Assunção – Campo Grande / MS. 

 

08 – Assuntos Diversos: 
a) 08/08/2017 – Hora Santa na Sede às 14h30 –Praesidia filiados ao Senatus.  

Outubro 2017 – Comitium Maria, Mãe da Igreja - Guaianazes. 
 

b) 25/ 26 e 27/08/2017 – Retiro Espiritual. Comentário. 
 

c) 07/09/2017– Missa em Ação de Graças pelos 96 Anos de Legião de Maria – Catedral da Sé.  
14h30 min – orações iniciais e reza do rosário – levar estandarte. 

d) 16 e 17/09/2017 – XII Vigília pela Juventude – Texto base no site. 
 

e) 26/09/2017 às 14h30 – Encontro Legionário dos Praesidia filiados ao Senatus de São Paulo. 

 

f) 07/10/2017 – Eleição para Secretária do Senatus de São Paulo. (Orações) 

 

g) 20,21 e 22/10/2017 – Encontro da Juventude – Casa de Formação de Frank Duff 
valor R$ 100,00 – Saída 18h da sede.(Idade de 14 a 26 anos) 
 

h) 18/11/2017– Passeio Anual–Sitio Tio Oscar – Preço R$ 125,00 ou 02 X de 62,50. Viagem, 
alimentação.  

 
i) 26/11/2017 – III Jogos da Amizade – Casa de Formação de Frank Duff.  
 

09– Catena Legionis. 
 



10–Alocução. 
 

11 – Noticias do Concilium Legionis Mariae:PARAGUAI – Muitos projetos de ExploratioDomicalis 

sãoapresentados nos relatórios dos Praesidia. Também visitam colégios para promover a Legião entre 

osalunos, e também visitam os doentes em suas casas e nos hospitais.Outro Comitium visitam pessoas 

em clínicas e faculdades e fazem evangelizações em uma prisão. Relatam muitas entronizações 

doSagrado Coração de Jesus. Alguns Praesidia levam a estátua do peregrino para as casas e aproveitam 

para conduzir a catequese pré-batismal e pré-matrimonial nas casas. 
 

12 –Recomendação:“Todo legionário que vive a espiritualidade da Legião sente que ela é uma benção para 
todos que a ela pertencem porque passa a conhecer nossa Mãe Maria, aprofunda o conhecimento dos 
mistérios da fé, estimula a viver plenamente sua vocação cristã, sente o apoio de uma organização que o 
ajuda a superar momentos difíceis na vida, faz parte de uma corrente de oração o que lhe proporciona 
muitas graças e o leva a cumprir a obrigação do apostolado. Tudo issorepresenta sérios motivos de 
agradecimento a Maria e à Legião. Se a Legião nos proporciona tanto bem, porque não fazer os outros 
também participarem da mesma graça”? 

 
13 – Visitas realizadas no mês de agosto de 2017. 
 

14 – Recebe visita no mês de setembro:  
Praesidia:Mãe da Igreja / Mãe do Divino Pastor / Nossa Senhora Sagrado Coração. 

15 – Visitas a serem feitas na reunião de Conselho em setembro de 2017. 
Comitia: Maria Mãe da Igreja – Guaianazes / Nossa Senhora da Glória – Guaianazes/Rainha do Mundo – 
Ponte Rasa. 

 

16 – Visitas a serem feitas na reunião de Pré, em setembro de 2017. 
Comitia: Nossa Senhora Mãe da Igreja - Guarulhos / Nossa Senhora do Desterro - Mairiporã / Magnificat 
Suzano 

 

17 – Consolidação: Praesidium Immaculata – Sé.    
 

18 – Apresentam relatórios no mês de outubro de 2017: 
Praesidium: Mãe da Igreja. 

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 

/ImmaculataGuarulhos /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 Santíssimo Sacramento- São José 
dosCampos /Maria Serva do Senhor - Paraibuna /Nossa Senhora Aparecida -Ourinhos /Nossa Senhora 
daAnunciação - 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. 

 

19 – Próxima Reunião: 07/10/2017 às 09h na Paróquia de São Gonçalo. 
 

20 – Orações Finais da Tessera. 
 

21 – Bênção do Diretor Espiritual. Oração de Frank Duff. 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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XII VIGÍLIA PELA JUVENTUDE 

Juventude no Ano Mariano: não é o futuro da Igreja, é o PRESENTE! 

Queridos e queridas jovens, nossas boas vindas! A Legião de Maria acolhe a cada um com 

grande alegria e com o coração cheio de esperança! Elevamos a Deus nossa prece para que este 

encontro seja cheio de boas surpresas da parte de Deus, para cada um e cada uma! 

Este encontro propõe um tema para a Juventude neste Ano Mariano: vocês NÃO são o 

futuro da Igreja. Vocês são o PRESENTE da Igreja. A beleza e a grandeza desse momento 

maravilhoso da vida são um verdadeiro dom de Deus. Também as dores, os desencontros e os 

obstáculos desse tempo de jovem são oportunidades para o crescimento e amadurecimento! 

E o que vocês vieram fazer neste encontro? Rezar? Adorar? Estudar? Divertir-se? 

Conversar? Conviver? Passar um tempo gostoso? Talvez tudo isso junto, talvez só algumas dessas 

coisas. Não sabemos. Mas, tudo bem, a Juventude é sempre uma surpresa. Vamos descobrindo e 

fazendo juntos. Deus nos guiará! 

Mas há outra pergunta importante: POR QUE VOCÊS VIERAM? POR QUE ESTÃO 

REUNIDOS PARA ESTE ENCONTRO? Não ache que você veio só porque você quis, ou porque 

alguém convidou você. Não se engane. Você veio porque Deus quis assim. Foi um convite que Deus 

fez chegar até você, de alguma forma. Deus foi quem tomou a iniciativa. E se foi Deus que trouxe 

você aqui, não foi à toa. Ele tem um plano. Ele tem algo a dizer. Ele tem alguma coisa para propor 

para você. E será sempre algo novo, belo, grandioso e capaz de fazer você feliz. 

Esta é a XII Vigília pela Juventude. Talvez mais do que “pela” juventude, seja um encontro 

COM a juventude e PARA a juventude. São caminhos e histórias tão diferentes e que se encontram 

por vontade de Deus. É IMPOSSÍVEL que algo bom não aconteça. Abra o seu coração para sentir. 

Abra sua mente para pensar e refletir. Abra sua boca para falar e partilhar. Abra bem os seus ouvidos 

para ouvir. Abra os braços para acolher seus irmãos e irmãs. Abra bem os olhos para ver as 

realidades que cercam você.  

Não é tempo de pensar no passado. O passado já era, não existe mais, a não ser em nossas 

memórias.Não é tempo de pensar no futuro. O futuro virá, mas não existe ainda, a não ser em nossos 

sonhos.É tempo de pensar e viver intensamente o PRESENTE, que é dom de Deus. E o presente, meu 

irmão e minha irmã jovem, é AGORA, é este dia de encontro e convivência, de oração e fé. 

Aproveite bem esse tempo, ele é seu, foi Deus que lhe deu! 

E é um lindo presente ter esse encontro e vigília dentro do Ano Mariano. Tomo emprestadas 

as palavras do Papa Francisco dirigindo-se aos jovens brasileiros: “... a Virgem Maria é um precioso 

exemplo para a juventude e um auxílio na caminhada pela estrada da vida (...) descobri no olhar terno 

e maternal da Virgem morena e nos olhos da gente simples (...) o segredo da esperança que move o 

povo brasileiro. (...) Ela conhece os desafios que estais vivendo. (...) não tenhais medo de arriscar e 

de se comprometer na construção de uma nova sociedade(...) envio a cada um a Bênção Apostólica, 

(...) um abraço cheio de carinho, minhas preces e um pedido para que rezem por mim!” 

Força e coragem 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, pois, como diz o tema, a juventude não é apenas o FUTURO, mas sim o 

PRESENTE e, se é PRESENTE, deve-se estar atuando HOJE. 

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 16 e 17 de setembro 

de 2017. 

Contamos com a participação e oração de todos! 

 

Secretaria da Juventude Legionária 

Senatus de São Paulo 



Legião de Maria 
Senatus de São Paulo 
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São Paulo, setembro de 2017. 

Circular nº 009/17 

 

 

 

 

 

Jogos da Amizade 
 

 

 

Essa circular traz aos Oficiais de Conselho, informações importantes sobre os Jogos da Amizade, que ocorrerão 

no dia 26 de novembro 2017, na Casa de Formação Frank Duff, em Mogi das Cruzes – São Paulo, sito a 

Rodovia Mogi / Dutra – SP 88, Km 42. 

 

 Inscrição: deverá ser feita pelo Conselho que deseja participar, através da Ficha de Inscrição para os 

Jogos da Amizade. A ficha é por Conselho, ou seja, não é necessária a inscrição individual. Não há 

limites de inscritos por Conselhos nem idades máxima ou mínima. Somente legionários poderão 

participar. Os menores de idade deverão portar a autorização, que acompanha a ficha de inscrição, 

devidamente preenchida e assinada por seu responsável. Esta autorização é individual. 

 Horário: o evento terá início às 09:00 com a celebração da Missa. As atividades esportivas terão início 

às 10:30. O encerramento será às 16:00. 

 Taxa de inscrição: R$ 5,00 (cinco reais) por participante que foi informado na ficha de inscrição. 

Bradesco – Agência: 0131-7      Conta corrente: 103.787-0 

Santander – Agência: 0248         Conta Corrente: 13.01181-7 

Enviar ao Senatus apenas o comprovante do depósito e a ficha. 

  Atividades: futebol, vôlei, xadrez, dama, dominó, truco, uno, vídeo game, tênis de mesa, bilhar, 

pebolim e perguntas e respostas. A inscrição para cada modalidade será no próprio local e respeitará a 

ordem de chegada. A duração das atividades também será informada no local de realização da mesma e 

dependerá do número de inscritos. A realização do futebol e do vôlei dependerá das condições do 

campo no momento, não sendo realizados caso a organização do evento julgue necessário. 

 Cada local de atividade terá afixado o nome da atividade, os horários de realização da mesma e a lista de 

inscritos. 

 Cada um poderá se inscrever em quantas atividades quiser. Caso não haja o comparecimento no horário 

marcado à atividade, a vaga para a mesma poderá ser passada para outra pessoa / equipe, sendo 

necessária uma nova inscrição do faltante. 

 Não haverá premiações para as atividades, pois o objetivo do evento é a confraternização dos 

legionários dentro das atividades do dia. 

 O Senatus de São Paulo disponibilizará um ônibus para levar e trazer os participantes, sendo necessário 

informar ao mesmo o nome do Conselho e quantas pessoas irão. O ônibus sairá no dia do torneio, às 

07:30 da sede do Senatus e terá o custo de R$ 10,00 (dez reais) por pessoa. O Conselho poderá ir de 

condução própria. 

 No dia estarão sendo vendidos bebidas e lanches. Ficará livre para cada pessoa levar a própria refeição, 

se assim desejar. 

 

Diretoria do Senatus de São Paulo. 



Legião de Maria 
Senatus de São Paulo 
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Jogos da Amizade(26 de novembro de 2017) 
 

Devolução da ficha de inscrição até 04 de novembro de 2017 
 

 

Conselho: ________________________________________________________________________________ 

Cidade:  ___________________________________  Bairro:  _________________________  

Responsável pela Inscrição: __________________________________________________________________ 

Telefone: (____) ___________________________ Celular: (____) ____________________________  

E-mail: ___________________________________________________________________________________ 

Quantidade de Participantes: (____) até 11 anos(____) de 12 a 18 anos    (____) maior de 18 anos 

O Conselho levará lanche comunitário (_____) Sim                         (_____) Não 

Condução Própria (_____)                                                     Ônibus Senatus(_____)  

 

______________________________ 

Assinatura do Responsável 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorização para participação em evento da Legião de Maria (INDIVIDUAL) 

Eu, ____________________________________________, RG nº __________________,grau de parentesco: 

____________, autorizo:___________________________________________,RG nº__________________, 

nascido em ___/___/____, a participar dos Jogos da Amizade, a ser realizado no dia 26 de novembro de 2017, 

pela Legião de Maria – Senatus de São Paulo, na Casa de Formação Frank Duff, em Mogi das Cruzes – SP, sito 

à Rodovia Mogi Bertioga, km 42, SP 88. 

 

______________________________ 

Assinatura do Responsável 


