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Legião de Maria
96 anos

Editorial
Com muita alegria vemos a Legião de Maria
iniciando este segundo semestre a todo vapor.
Quantas atividades realizadas e planejadas.
O “VII ENAJUL”, realizado em Recife foi uma injeção
de ânimo e entusiasmo para os nossos jovens Legionários, para
que estes possam transmitir aos demais como se atua na Legião
de Maria e como vivenciar o seu espírito.
Paralelamente aconteceu em São Paulo o Primeiro
(QFRQWURGH&XULDH-XYHQLVQD&DVDGH)RUPDomR)UDQN'X൵
Temos uma matéria sobre os 96 anos da existência da
Legião de Maria falando um pouco de sua história e sobre suas
ações nos dias atuais.
Para o Dia dos Pais nossa equipe selecionou uma matéria
muito boa, publicada no site canção nova e escrita por Dom
Alberto Taveira Corrêa.
Temos também a matéria “A Bíblia como roteiro de vida”,
escrita por Dom Pedro Luiz Stringhini de Mogi das Cruzes.
A matéria “Independência ou Morte?”, provoca os leitores
a aumentar sua atenção e reação às ações dos nossos representantes
políticos para o futuro de nossa nação.
Na cessão Manual em Perguntas e Respostas, tratamos
nesta edição do capítulo 10 do Manual que fala sobre o Apostolado
da Legião de Maria.
Em Notícias dos Conselhos temos algumas celebrações em
comemoração a aniversários de conselhos com 30 e até 50 anos,
além de notícias de eleições e outras atividades realizadas.
Boa leitura a todos
Salve Maria.
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Leda Maria Cauduro
Ex-Presidente do Senatus de São Paulo

A Legião de Maria foi fundada
em Dublin, Irlanda, por Frank Duff,
em 7 de setembro de 1921, portanto
completa, este ano, 96 anos.
Sua origem foi muito simples.
Um grupo de pessoas guiadas por Frank
Duff programaram uma reunião. O
altar foi ideia e arranjo de uma das
primeiras a chegar, Alice Keogh. Mas,
eles não iam simplesmente formar uma
associação; eles iam amar e servir a Deus,
e a imagem de Nossa Senhora recordaria
sempre que Maria, sua Mãe, estaria
intercedendo por eles.
Rezaram o terço e procuraram
um meio para organizar um apostolado
realizado também por mulheres, pois
na época apostolados de visita eram
realizados apenas por homens. Dessa
troca de ideias nasceu a Legião de Maria.
Todos
nós
Legionários
devemos ter essa finalidade em mente ao
participarmos das Reuniões, ao exercer
nosso apostolado e principalmente
ao exercer um cargo de oficial, seja de
Praesidium ou de Conselho. Sabemos
que o apostolado legionário deve
ser essencialmente através de visitas,
principalmente das visitas domiciliares.
Até alguns anos atrás, não
enfrentávamos dificuldades para
realizar esse nosso apostolado. Bastava
um pouco de decisão e coragem para
fazê-lo.
Mas como exercer o mesmo
apostolado em 2017, depois de 96 anos
de existência?
Como agradar a Deus e tornálo mais amado e conhecido hoje, em
2017?
Não podemos nos esquecer do
nosso compromisso legionário dirigido
ao Espírito Santo em que proclamamos
a nossa completa dependência de
Maria. É evidente que temos que usar
criatividade e os meios atuais. Mas,
como?
Hoje, além dessas qualidades,
decisão e coragem, temos que enfrentar
as dificuldades próprias do nosso tempo:
uma grande maioria de pessoas mora em

apartamento ou em condomínio, e isso
já dificulta nossa entrada. Portanto,
temos que nos adaptar, discutir com os
irmãos Legionários para criar novos
meios para iniciar um contato.
Antes as mulheres não
trabalhavam fora e podiam fazer as
visitas a qualquer hora do dia. Hoje
não, então mais do que nunca devemos
pedir a inspiração do Espírito Santo
e a intercessão de Nossa Senhora para
achar esses caminhos.
Pelos relatórios apresentados
vemos que os Conselhos já procuram
se adaptar programando com
antecedência as visitas e avisando nas
celebrações de final de semana. Isso para
que ninguém seja pego de surpresa, se
negue a nos receber, e também para que
avisem seus vizinhos.
No jardim da “The
Montfort House”,
Frank Duff com o
primeiro Vexillum
(de Procissão),
símbolo da Legião
de Maria.

Lembremo-nos de que a
Legião de Maria é o exército de Maria,
portanto Ela sempre intercede para
que o nosso apostolado seja eficiente e
produza frutos.
Mas, para que isso aconteça,
mais do que nunca, nessa nossa época
tão agitada, devemos pedir-lhe que
interceda por nós, que nos ajude, que
nos fortifique, e ao Espírito Santo, que
nos inspire e que vá conosco no nosso
apostolado.
Salve Maria!

Agenda de Agosto, Setembro e Outubro
Agosto

Setembro

Outubro

05 - Reunião do Senatus
08 - Hora Santa - 14h30 - Sede C. Rainha da Paz / Itaim Paulista
09 - Reunião de Comunicação
11 - Reunião Pré Senatus
18 - Reunião Pré Senatus
25, 26 e 27 - Retiro Espiritual do
Senatus de São Paulo - CFFD
28 - Reunião da Equipe deVisitadores
29 - São João Batista / Martírio –
Padroeiro

01 - Reunião Pré Senatus
02 - Reunião do Senatus
07 - Missa 96° anos Legião de Maria
no mundo - Catedral da Sé 15horas
12 - Hora Santa - 14h30 - Sede Praes. Rainha dos Apóstolos/Vila
Monumento
13 - Reunião da Equipe de
Comunicação
16 e 17 - XIIVigília pela Juventude
22 - Reunião Pré Senatus

06 - Reunião Pré Senatus
07 - Reunião do Senatus - Eleição
para 1ª Secretária
10 - Hora Santa - 14h30 - Sede
-Comit. Maria, Mãe da Igreja /
Guaianazes
11 - Reunião de Comunicação
12 - Festa N. Sra. Aparecida
13 - Reunião Pré Senatus
20 a 22 - Encontro da Juventude CFFD
23 - Reunião da Equipe deVisitadores
27 - Reunião Pré Senatus
28 - Reunião de Correspondentes
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A VOCAÇÃO DE SER PAI
A vocação dos homens que se fazem pais
tem a sua origem na paternidade do próprio Deus,
sabendo inclusive que se aprende mais sobre família
e sobre as relações entre as pessoas olhando para
o alto, para a Santíssima Trindade. Paternidade,
filiação, fraternidade, criatividade, todas as desejáveis
características das pessoas podem encontrar no
próprio Deus sua fonte. E permitam-me todos os pais
envolvê-los na voragem de amor que é a vida divina,
convidando-os a abrir o coração e redescobrir sua
vocação e sua missão na família e na sociedade.
Queridos pais, todos vocês foram e são filhos!
Ninguém é fonte absoluta de uma família. Desejolhes a capacidade de olhar para trás e identificar o
melhor que possa existir na história de sua família.
Há valores que passam de geração em geração e a
dignidade de sua família não se encontra apenas no
nome, sem dúvida importante, mas nas coisas boas
de que vocês são guardiães. Vocês podem entrar em
seu próprio coração, recolhendo, como a criança que
existe em cada um, as boas sementes transmitidas pelos
antepassados. Por falar em nome, já perceberam que
são vocês que o conservam e transmitem às gerações
sucessivas? Sejam, pois, dignos de manter aceso esse
facho da dignidade das gerações!
Dentre os muitos tesouros que lhes foram
confiados, é próprio da missão paterna ser a
referência de autoridade na família. Autoridade e
não autoritarismo! E autoridade verdadeira vem de
dentro, a partir de convicções claras e objetivos a
serem alcançados. Chama a atenção a força com que

Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, se faz presente
em momentos críticos da vida de seus discípulos.
Numa travessia do Mar da Galileia (Cf. Mt 14, 2233), barca agitada pelas ondas, vento contrário,
homens medrosos que veem Jesus caminhando sobre
as águas e pensam estar diante de um fantasma.
“Coragem! Sou eu! Não tenhais medo!” É tempo
de pedir a Deus, na comemoração do Dia dos Pais,
que a força viril dos que receberam esta vocação
seja restaurada em nossas famílias. Redescubram a
coragem para ajudar a família na superação do medo
dos fantasmas! Sejam capazes de discernir entre o
vento, os terremotos e o fogo (Cf. 1 Rs 19, 9-13),
ajudando a identificar o murmúrio da brisa leve em
que o Senhor Deus se manifesta. Brote dos lábios e

do coração de todos os pais de família, sustentados
no mar na vida pelas mãos firmes do Senhor Jesus, a
profissão de fé a ser renovada no domingo dos pais:
“Verdadeiramente, tu és o filho de Deus”(Mt 14,33).
Afinal, são adultos estes que realizam uma missão de
tamanha importância. Deles pedimos um sinal que
nos ajude a firmar a confiança no Senhor.
Mas, para chegar ao discernimento pedido
aos pais de família, devem estes tirar o tempo
necessário para, como o profeta Elias (Cf. 1 Rs 19,
9-10), orar confiantemente em nome da própria
família. Proponho, por ocasião do Dia dos Pais,
que as refeições nas casas sejam abençoadas com
uma oração feita pelo pai: “Senhor Deus, que
conservais tudo o que criastes e não deixais de
conceder aos Vossos filhos o alimento necessário, nós
Vos agradecemos por esta mesa fraterna, preparada
para alimentar e fortalecer o nosso corpo; nós Vos
rogamos que também nossa fé, sustentada com a
Vossa Palavra, cresça pela busca constante do Vosso
Reino. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!”Esta oração
pode ser feita sempre às refeições, confiando-a cada
dia a um dos membros da família. Entretanto, a
oração silenciosa, feita pelo pai de família, com
confiança total no Pai do Céu, com o qual lhe foi
dada a graça de partilhar a responsabilidade pelo
lar, não pode faltar. Só assim terá forças necessárias
para enfrentar as muitas tormentas do caminho.
Equipe de Comunicação - Fonte: Site Canção Nova
https://formacao.cancaonova.com/familia/pais-e-ﬁlhos/a-linda-missao-de-serpai-e-um-reﬂexo-de-deus/ Por: Dom Alberto Taveira Corrêa

Bíblia Roteiro de Vida
A Palavra de Deus permeia a vida do cristão
no âmbito pessoal, familiar, comunitário e social. Como
reza o salmista: “tua palavra é lâmpada para os meus
pés e luz para o meu caminho” (Sl 119/118,105). A
Sagrada Escritura (Antigo e Novo Testamento) oferece
base sólida para a teologia, a doutrina e as orientações
do magistério da Igreja. Da Bíblia emana também
orientação moral e ética que norteia a prática do
mandamento maior e principal de Jesus Cristo: “Amaivos uns aos outros como eu vos amei” (Jo 15,12).
A Escritura inspira e orienta a vida da Igreja, a
começar pelas práticas de piedade popular. A devoção
a Nossa Senhora e as demais devoções e expressões
de religiosidade têm seu pano de fundo nas verdades
da Sagrada Escritura. Exemplo disso são os vinte
mistérios da vida de Cristo e de Maria contemplados na
recitação do Santo Rosário. Fonte perene de sabedoria
e de conhecimento, a Palavra está presente na liturgia,
catequese, grupos de reﬂexão, círculos bíblicos, cursos
de teologia das paróquias e dioceses. E também nas
Faculdades de Teologia que aprofundam a exegese
(explicação) e a hermenêutica (interpretação) da
Bíblia. Toda a ação pastoral, litúrgica, evangelizadora
e missionária da Igreja bebe da fonte inesgotável, cuja
água cristalina são os livros da Bíblia.
O Concílio Vaticano II ressalta a solidez dos
ensinamentos da Bíblia ao promulgar, em 1965, a
Constituição Dogmática Dei Verbum (A Palavra de
Deus), que trata de temas fundamentais da Escritura:
a revelação divina e sua transmissão, a inspiração
e interpretação. Deus se revela por palavras e atos
na história da humanidade, de modo que, à luz da
escritura, a história humana passa a ser acolhida, na
fé, como História da Salvação. O Antigo Testamento
prepara a vinda de Cristo e atesta a pedagogia divina,

que educa e conduz o povo por etapas que se sucedem
e se superam (DV 15). Há uma unidade indissociável
entre o Antigo e o Novo Testamento (DV 16) fazendo
com que eles se iluminem reciprocamente.
O livro do Êxodo, por exemplo, tornouse paradigma do agir de Deus na História humana,
libertando seu povo da escravidão. Os profetas
proclamam de forma contundente que Deus, em
sua bondade, misericórdia, compaixão e amor, vem
em defesa dos pobres, que são os órfãos, viúvas,
estrangeiros, pequenos, humildes e fracos. Revela-se
como o Deus que estabelece a justiça e o direito em
toda a terra. Jesus Cristo revela que Deus é Pai, anuncia
a vinda do Reino de Deus a partir de sinais concretos,
isto é, os milagres que realiza. O ensinamento, a prática
e a mística dos profetas e de Jesus fundamentam a
opção da Igreja pelos pobres.
A Palavra de Deus é fonte de unidade entre
diferentes Igrejas e Religiões, as quais, iluminadas por
essa sabedoria universal, se congregam e dialogam a
partir de causas e utopias que as unem, muito mais
que de doutrinas que as diferenciam. O que une são os
ideais de justiça, paz e fraternidade entre os povos. Eis,
portanto, a Bíblia como instrumento favorável e útil em
favor do diálogo ecumênico e inter-religioso.
O centro da Sagrada Escritura é a pessoa de
Jesus Cristo, seu evangelho. Em sua encarnação, morte e
ressurreição, a pessoa humana encontra o sentido da vida
e a resposta aos anseios mais profundos da existência.
Em Cristo, a história humana transforma relações de
dominação e opressão em experiências históricas de
libertação, de superação da violência e defesa da vida,
“pois nele aprouve a Deus fazer habitar toda a plenitude e
reconciliar por ele e para ele todos os seres” (Cl 1,19-20).
Reconhecendo a centralidade da Palavra de

Dom Pedro Luiz Stringhini
Mogi das Cruzes, 20 de junho de 2017

Deus na Bíblia, a Igreja Católica instituiu, há 45 anos
(1971), o mês da Bíblia. A escolha do mês de setembro
está associada a São Jerônimo, estudioso e tradutor da
Bíblia, cuja memória é celebrada em 30 de setembro. O
mês da Bíblia reﬂete, a cada ano, um dos setenta e três
livros da Sagrada Escritura.
O livro escolhido para o ano de 2017 foi
a Primeira Carta de São Paulo aos Tessalonicenses,
o mais antigo escrito do Novo Testamento, cuja
redação é datada entre os anos 50 e 51 da era cristã,
possivelmente estando Paulo em Corinto. A cidade de
Tessalônica foi fundada no ano 315 antes de Cristo,
no território situado ao norte da Grécia. No ambiente
dessa metrópole portuária bastante desenvolvida é que
Paulo fundou a comunidade cristã por volta de 49 e 50
dC, durante sua segunda viagem missionária.
O tema de 2017 “Para que n’Ele nossos povos
tenham vida” se inspira no Documento de Aparecida
(2007) e remete à identidade do cristão como discípulomissionário de Jesus Cristo. O lema escolhido é “Anunciar
o Evangelho e doar a própria vida” (cf. 1Ts 2,8). Aos
tessalonicenses, Paulo instrui acerca de temas fundamentais
da fé cristã, considerando as tribulações da vida presente e
as esperanças da vida futura (escatologia). Exorta os cristãos
a perseverarem na fé operosa, na caridade laboriosa e na
esperança constante no Senhor (1,3).
“A Palavra de Deus é viva e eﬁcaz” (Hb 4,12),
visto que “toda Escritura é inspirada por Deus e útil
para instruir, refutar, corrigir e educar na justiça, a ﬁm
de que os ﬁlhos de Deus sejam perfeitos, qualiﬁcados
para toda boa obra” (2Tm 3,14-16). Trata-se, de fato,
de um roteiro de vida. Um caminho que se percorre
seguindo os quatro passos da leitura orante da Palavra
de Deus (lectio divina): leitura, meditação, oração e
contemplação.
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Legião de Maria
no Jumi
Na alegria do Ano Mariano o Santuário Nacional de Nossa
Senhora Aparecida, encerrou o projeto Rota 300 realizando o Jumi
(Juventude em Missão) junto com a quinta edição do Hallel Aparecida
entre os dias: 27, 28, 29 e 30 de Julho de 2017.
O Jumi foi composto por diversos módulos que são:
Hallelzinho (Com atividade voltada para crianças), Canção Nova, Jovens
de Maria, Capela (Com o Santíssimo Sacramento exposto durante todo o
evento), Geração Saúde e Vocação Arte e Missão. E é claro que a Legião
de Maria, não ﬁcou fora dessa e enviou os seus Jovens para participar
deste mega evento na casa da Mãe Aparecida.
Foram quatro dias de muitas bênçãos, que compartilho aqui
nesta matéria alguns desses momentos: No módulo Jovens de Maria,
coloco em destaque as seguintes palestras:
Porque sou Católico?
O baterista da Banda Anjos de Resgate Maikon Máximo nos falou
um pouco da riqueza que é a doutrina da nossa igreja e nos deixou o
seguinte recado que é na Santa Missa que o plano de Deus se realiza.
Já no módulo Vocação, Arte e Missão tiveram algumas
palestras que nos impactaram:
“As Alegrias de Maria”
A missionária Caroline da Comunidade Shalom nos disse, que a primeira
grande alegria de Maria foi ofertar o seu ﬁlho Jesus Cristo ao mundo
através do seu sim... A segunda grande alegria de Maria foi ser a nossa
intercessora.
“A vida em santidade segundo São João Paulo II”
O Frade Jonas nos falou que viver em santidade é um ato heróico e que
a porta de entrada para a santidade é o Santo Batismo. No último dia os
Jovens dançaram o Flash Mob Vocacional.
No módulo Canção Nova foram realizados alguns shows com: Ana Lúcia,
Thiago Tomé, Pitter Paiva, Rogerinha, Cassiano Meireles e Fernanda Silva.
“O Amor de Deus”
A missionária Elza nos disse que o ato de amor nos leva a fazer a vontade
do Pai.
“Maria nosso Auxílio Necessário”
O missionário Emanuel Stênio nos falou que o auxílio de Nossa Senhora
se fez necessário na realização do primeiro milagre de Jesus nas Bodas
Caná e assim também é na nossa vida...
Ela intercede por nós e
depois sai de cena para ver o seu ﬁlho fazer a obra!
Todos os dias na hora do Ângelus era realizada em torno do
Altar Central a Santa Missa... Na abertura tivemos a presença de Dom

Orlando Blandes (Arcebispo de Aparecida) que nos motivou citando
alguns nomes de Santos Jovens.
Estiveram também presentes entre nós: Dom Vilson Basso
(Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude), Dom
Antônio Emídio de Vilar (Comissão da Juventude da CNBB) e o Padre
João Chagas (Responsável pelo Dicastério para Leigos, Família e Vida no
Vaticano) que nos trouxe a mensagem do Santo Padre para os Jovens...
Conﬁra um trecho desta mensagem:
Caros amigos, em meio às incertezas e inseguranças de cada
dia, em meio à precariedade que as situações de injustiça criam ao redor
de vocês, tenham uma certeza: Maria é um sinal de esperança que lhes
animará com um grande impulso missionário. Ela conhece os desaﬁos
em que vocês vivem. Com sua atenção e acompanhamento materno,
lhes fará perceber que não estão sozinhos. Nesse sentido, vale a pena
recordar a história daqueles pescadores pobres, que depois de uma pesca
sem grandes resultados, no rio Paraíba do Sul, lançaram mais uma vez as
suas redes e foram surpreendidos com uma imagem partida de Nossa
Senhora, coberta de lama. Primeiro acharam o corpo, logo em seguida
a cabeça. Como comentei aos Bispos brasileiros em 2013, o fato traz
em si um simbolismo muito signiﬁcativo: aquilo que estava dividido,
volta à unidade, como o coração daqueles pescadores, como o próprio
Brasil colonial, dividido pela escravidão, que encontra sua unidade na
fé que aquela imagem negra de Nossa Senhora inspirava (cf. Discurso
aos Bispos do Brasil, 27/7/2013). Por isso, convido a que vocês também
deixem que seus corações sejam transformados pelo encontro com
Nossa Mãe Aparecida. Que Ela transforme as “redes” da vida de vocês –
redes de amigos, redes socias, redes materiais e virtuais -, realidades que
tantas vezes se encontram divididas, em algo mais signiﬁcativo: que se
convertam numa comunidade! Comunidades missionárias “em saída”!
Comunidades que são luz e fermento de uma sociedade mais justa e
fraterna (Papa Francisco).
Na Tribuna Dom Aloísio foram realizadas duas noites de Shows
com os grandes nomes da música católica: Anjos de Resgate, Eugênio Jorge
que nos emocionou ao cantar a música “Ninguém te Ama Como Eu”, André
Florêncio e Emanuel Stênio da Canção Nova.
Já no Centro de Eventos Pe. Vitor Coelho ocorreu a Balada Católica
(Arena Eletrônica) sob o comando do DJ. Léo Guimarães da Eletrocristo que
agitou a galera com o remix dos principais sucessos da música católica.

No dia em que nos lembramos da Paixão de Cristo,
participamos da Procissão Luminosa rumo ao morro do Cruzeiro e lá
vivenciamos as estações da Via-Sacra.

Na manhã do Sábado houve a Concentração dos Jovens no
Porto Itaguaçu que em seguida, saíram em procissão rumo ao Santuário
Nacional (Tribuna Dom Aloísio) com a imagem de Nossa Senhora
Aparecida e da réprica da Cruz da Jornada Mundial da Juventude. Outro
grande momento foi a oração do Terço com o testemunho dos Jovens
que participaram da Semana Missionária e a Consagração a Nossa
Senhora no Altar Central onde foi encenado pelos Jovens durante os
mistérios do terço a história de Nossa Senhora Aparecida.

E pra fechar o Jumi com chave de ouro foi dado o Abraço no
Santuário pelos Jovens saudando a Mãe Aparecida pelos 300 anos de
bençãos.
Valeu Senatus Nossa Senhora Aparecida por nos proporcionar
a nós Jovens Legionários viver esta experiência de fé!
Renato Moura Comitium Nossa Senhora da Glória / Guaianazes-São Paulo

1º Encontro de Curiae e Praesidias Juvenis

Fomos recebidos com uma bela acolhida e café da manhã.
Logo em seguida tivemos um momento de animação para que
pudéssemos nos conhecer e nos entrosar dançando algumas músicas
coreografadas.
Como bons soldados, iniciamos o dia rezando o Rosário
e depois fomos divididos em 10 grupos cada um com o nome de um
padroeiro da Legião.

Nas salas ﬁzemos nossa apresentação individual e discutimos
o tema “como podemos levar Maria ao mundo”.
Logo em seguida os dez grupos mostraram suas ideias de
como estão dispostos a levar Maria ao mundo, de como atrair novos
jovens para a Legião e também o seu grito de guerra com o nome do
padroeiro do grupo.
Almoçamos e tivemos um tempo livre para nos entrosar,

dialogar e trocar ideias.
Ao retornarmos foi feita uma dinâmica de receber o trabalho
um grupo do outro.
Em seguida foi realizada a Missa na capela e ao ﬁnal do
nosso encontro tivemos os agradecimentos e as orações ﬁnais.
Naiara Santos - Praesidium Rainha dos Anjos
Curia N. Sra da Alegria - São Miguel-SP
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7º Encontro Nacional da Juventude Legionária
De 13 a 16 de julho, aconteceu no Ceará
o VII ENAJUL (Encontro Nacional da Juventude
Legionária).
São Paulo foi representado por Bruna,
Gabriela, Naiara e Lucinda (primeira-secretária do
Senatus Nossa Senhora Aparecida – São Paulo).

Foram quatro dias onde pessoas de culturas
distintas se reuniram em um único lugar afim de
aprenderem umas com as outras. Quatro dias em que
todas as pessoas presentes, com toda a sua diferença,
tinham algo em comum: o amor por Maria e Jesus
Cristo e a certeza de que todas as coisas feitas com
amor se tornam grandes.
Logo na chegada ao aeroporto já
era possível sentir a alegria que aqueles dias
reservavam. Já ﬁcava claro que cada pessoa
envolvida nesse ENAJUL estava colocando
tudo de si para o encontro acontecer da
forma mais alegre e pelas mãos de Deus.
A primeira parada foi na casa sede do
Senatus Immaculata, de Fortaleza, e o encontro em
si aconteceu na casa das Irmãs Cordimarianas, em
Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza.
A abertura do encontro foi com a Santa
Missa, presidida por nosso diretor espiritual, o Bispo
Dom Edson. Ainda na quinta-feira tivemos a reza do
Ofício da Imaculada Conceição, que foi conduzido
pelo Senatus de Salvador, Bahia.
Durante o encontro fomos divididos em
grupos para que pudesse existir uma real troca de
experiência entre as regiões presentes. Dentro desses
grupos discutíamos as informações apresentadas nas
palestras e cada grupo apresentava sua conclusão às
questões feitas ao final de cada palestra.

Na sexta-feira tivemos a primeira palestra
com o tema “Maria, mãe alegre”, com o Padre
Francisco dos Santos, de Fortaleza, que nos mostrou
a alegria ao redor de todo plano da Salvação da
humanidade e como Maria aceitou fazer parte desse
plano com a alegria que vem através do amor e da fé
e confiança que ela sempre teve em Deus. Sexta-feira
também foi o dia da gincana legionária que contou
com jogos de perguntas e respostas referentes à

Igreja e Bíblia e jogos como o “vassourabol” (futebol
com vassoura) que animou jogadores e torcida e
nos garantiu boas risadas. O Ofício da Imaculada
Conceição e as orações finais de sexta-feira ficaram
sob a responsabilidade do Senatus de São Paulo, que
fez o ofício cantado com o auxílio do ministério de
música que animou o encontro.
Para encerrar a sexta-feira aconteceu a Noite
Cearense, onde tivemos a oportunidade de presenciar
e nos emocionarmos com a beleza e tradição que tem
uma verdadeira quadrilha de festa junina nordestina.
Após a quadrilha foi dado espaço para que todas
as pessoas pudessem entrar na quadra e dançar um
ótimo forró. Um momento onde pudemos entrar
mais a fundo na cultura de um povo com tradições
tão fortes e bonitas.

Como nos outros dias o sábado foi iniciado
com as orações da Tessera e a reza do terço, que foi
muitíssimo bem conduzido pelo Senatus de Ponta
Grossa, Paraná, que nos mostrou a realidade, nem
sempre feliz, que o jovem vive pelo mundo. O terço
terminou na capela, onde em seguida tivemos a
honra de adorar à Deus no Santíssimo Sacramento
da Comunhão em total silêncio. Ainda na manhã de
sábado ouvimos sobre a Mãe corajosa que Maria é para
cada um de nós. Esse tema foi abordado pelo Bispo
Dom Edson que, com muita sabedoria, nos mostrou
como para sermos servos de Deus devemos ter a mesma
coragem de nossa mãe e nos vestir com a armadura
de Deus e ir a luta. Lembrou-nos também que nossa
luta é feita através da oração para assim salvarmos
ao invés de ferirmos as pessoas. A parte da tarde de
sábado foi reservada para o passeio por Fortaleza,
onde tivemos a chance de conhecer alguns pontos
da cidade, incluindo a praia que todos estávamos
ansiosos para visitar. Ao voltarmos aconteceu nossa
noite cultural, onde cada região presente mostrou um
pouco da cultura do seu lugar. Nós, representantes de
São Paulo, mostramos a diversidade musical presente
na nossa cultura através de artistas como o forró de
Falamansa, o rock de Charlie Brown Jr e o samba dos
Demônios da Garoa.
Domingo foi o dia que todas as pessoas
queriam que demorasse a chegar, mas se apresentou a
nós com mais um belo dia de sol brilhante e céu azul.
Tivemos a terceira palestra com o tema de “Maria,
mãe servidora”, conduzida pelos irmãos Edgar e
Alessandro do Sejule, do Senatus de Fortaleza. Nessa
palestra eles nos mostraram como Maria é o perfeito
exemplo para seguirmos e alcançarmos a Deus, como
ela, mesmo gestante, saiu de sua casa e se colocou
a serviço do próximo, não se importando com sua
situação e não se achando superior a ninguém por ter
em seu ventre o nosso Salvador.
O encontro terminou oficialmente com a

Santa Missa celebrada pelo Bispo Dom Edson. Na
procissão de entrada todas as bandeiras dos estados
entraram e era possível ver a alegria no rosto de
cada representante com suas bandeiras. Ao final da
missa um representante de cada região presente foi
convidado para receber um certificado de amigo e um
anjo, que nos mostra o que realmente somos na vida
uns dos outros.

Com o final do encontro, após o almoço
todos começaram a voltar para suas terras. A emoção
tomou conta de muita gente que não foi capaz de
conter as lágrimas que rolavam pelo rosto por conta
da saudade que já se criava pelo momentos vividos
e pela gratidão a Deus por cada vida ali presente e
amizade feita. Todos voltamos para casa com vontade
de ter mais dois dias de encontro e um encontro a cada
ano. Voltei entendendo meus irmãos legionários que
já haviam vivido edições anteriores do Enajul e que
me disseram como era bom e que se pudessem iriam
nesse também.

Voltamos para casa como uma certeza: o
jovem é o presente e o futuro não só da Igreja, mas
também da Legião de Maria e há muito trabalho a
ser feito sim em todos os lugares, cada um de nós
deve dizer seu sim diário ao convite de fazer parte
dessa família que se forma e se reconhece de norte
a sul do país e que busca crescer não para a própria
salvação, mas para a salvação daqueles que às vezes
não têm sequer a oportunidade de serem apresentados
a Deus e ao amor de Mãe que vem através das graças
e do doce Olhar de Nossa Senhora. Sejamos servos,
irmãos e irmãs e sejamos mais que um instrumento da
graça de Deus para a vida de nossos irmãos: sejamos
reservatórios dessa graça para que ela não apenas
passe por nós, mas fique em nós e possamos levá-la a
todas as pessoas.
Agora o que nos resta é aprender a lidar
com a saudade dos amigos feitos, colocar em prática
todas as coisas aprendidas no encontro e esperar 2020
para que juntos possamos viver o VIII ENAJUL em
Brasília, a capital do nosso país.
Bruna Macedo de Jesus: Secretaria do Praesidium Juvenil Nossa
Senhora Menina e da Curia Juvenil Regina Caeli - Vila Maria
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Independência ou Morte?
“Ouviram do Ipiranga as margens
plácidas, de um povo heroico o brado
retumbante, e o sol da liberdade, em raios
fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse
instante”, através dessa maneira poética
somos chamados a recordar a proclamação da
Independência do Brasil, ocorrida no dia 7 de
setembro de 1822.

$ KLVWyULD GLWD FRPR R¿FLDO QDUUD
que Dom Pedro I, montado em seu cavalo,
no bairro do Ipiranga, em São Paulo, à beira
do riacho, com a espada em riste deu o grito:
“Independência ou Morte”, proclamando
assim a liberdade do Brasil perante a opressão
de Portugal. Cita ainda que essa proclamação
GH LQGHSHQGrQFLD IRL SDFt¿FD H DFHLWD SHOD
Coroa Portuguesa, já que o Imperador do
%UDVLO 'RP 3HGUR , HUD ¿OKR GR 5HL GH
Portugal, Dom João VI, e por isso não queriam
gerar um guerra na família.
História linda, não é? Chega a parecer
uma novela exibida no canal de televisão
famoso. Aliás, ela incentivou a criação de
várias produções cênicas. Entretanto, essa
história, que em minha opinião deveria ser
considerada uma fábula, esconde vários
IDWRUHV QHJDWLYRV TXH UHÀHWHP DWp KRMH QD
nossa sociedade.

&RPR D¿UPHL QR WH[WR ³7LUDGHQWHV H
R YHUGDGHLUR GHVD¿R GR VHU ,QGHSHQGHQWH´
(edição 158 - Abril/Maio de 2017 do
nosso jornal): “... muitas das revoluções,
independente de seus verdadeiros ideais,
aconteceram aproveitando-se dos problemas
econômicos existentes na época...”, com a
proclamação da independência do Brasil, não
poderia ser diferente.
A elite do Brasil, na época, se via

amedrontada com o retorno de Dom João VI
a Portugal e com o surgimento, além do poder
adquirido, das Cortes Gerais Portuguesas.
Temendo uma possível perda de seus
bens e poderes, resolveu aproximar-se de Dom
Pedro, na época Príncipe Regente, animando-o
a fazer com que o Brasil se transformasse em
uma nação. Apoiando as medidas populistas e
incentivando-o a contrariar ordens da Coroa
Portuguesa, entre elas a do seu regresso a
3RUWXJDOTXH¿FRXFRQKHFLGDFRPRR'LDGR
Fico, visava sempre proteger seus próprios
interesses.
Proclamada em 1822, a Independência
só fora reconhecida por um país, os Estados
Unidos, em 1824, e o Brasil estava isolado
de acordos comerciais da época, o que gerava
problemas econômicos e de abastecimento.
$OpP GLVVR KRXYH YiULRV FRQÀLWRV FRP DV
tropas leais à Coroa Portuguesa em nosso
território, que geraram inúmeras vítimas.
Esses aspectos faziam com que a popularidade
de Dom Pedro I caísse e a elite, preocupada
com uma possível revolta popular, propôs a
busca de um acordo para reconhecimento do
Brasil como uma nação independente.
Seguindo a orientação, Dom Pedro
I, com o interesse direto e a mediação
diplomática da Inglaterra, assina o Tratado de
Paz e Aliança em 29 de agosto de 1925, pelo
qual Portugal reconheceu a independência do
Brasil, mediante o recebimento do valor de
dois milhões de libras esterlinas a título de
ressarcimento.
A elite, como costumeiramente faz,
decidiu não arcar com o acordo e retirou o
apoio a Dom Pedro I. Este, vendo-se isolado e
preocupado com o seu poder político, recorreu

à Inglaterra por um empréstimo para honrar a
sua palavra, assinando assim, a “proclamação
da morte da liberdade brasileira” e dando à luz
D'tYLGD([WHUQD%UDVLOHLUD
Desde então, o povo brasileiro paga
os juros dessa dívida e de todas as outras
que contraiu nesses 195 anos. Anualmente
são retirados bilhões de reais da saúde,
educação, aposentadoria, segurança pública,
infraestrutura, trabalho, etc. (considerados
como gastos primários pelos economistas, e
não investimentos) e fornecendo concessões
de nossas riquezas minerais, ambientais,
tecnológicas, etc., que geram enormes
desigualdades de oportunidades e de
qualidades para toda população brasileira.
A maioria do povo brasileiro, por
sua vez, continua aceitando passivamente os
acordos extremamente prejudiciais para si e
às futuras gerações, o que revela que o Brasil
ainda é uma colônia ou, como se diz nos dias
atuais, um país emergente.
Você deve estar se questionando: qual
o caráter religioso desse texto? O que ele faz
nesse jornal para o meu crescimento espiritual?
Para essas questões eu sempre gosto de lembrar
a nossa responsabilidade de batizados, agir
como profeta, sacerdote e rei para fazermos
R TXH D EtEOLD QRV GL] ³6DQWL¿FDUHLV R
quinquagésimo ano e publicareis a liberdade
na terra para todos os seus habitantes. Será o
vosso jubileu. Voltareis cada um para as suas
terras e para a sua família” Levítico 25,10.
Que a paz de Nosso Senhor Jesus
Cristo esteja sempre conosco nessa construção
GR5HLQRGH-XVWLoD3D]H$PRU6DOYH0DULD
Hernane Martinho Ferreira - Praesidium Mãe dos Pequeninos

Legião de Maria no Mundo
Boletim Concilium junho 2017
AMÉRICA DO SUL
ARGENTINA
Senatus de Buenos Aires: houve uma participação cada
vez maior na procissão pelas ruas de Buenos Aires até o túmulo
de Alﬁe Lambe este mês. Muitos Legionários e não legionários
visitam o túmulo durante o ano. Quando Alex Craig, um grande
sobrinho de Alﬁe, visitou o túmulo, havia muitos Legionários lá
para recebê-lo. Os membros do Senatus participam ativamente
dos procedimentos.
Senatus de Córdoba: uma Curia relatou que um dos seus
principais apostolados é a visita domiciliar com uma estátua de
Nossa Senhora. Existem doze dessas estátuas em circulação. A
inclusão do Sagrado Coração também é encorajada. Três casas
de repouso são visitadas, onde eles executam oito cenáculos de
oração e duas casas de oração.
BRASIL
Senado de Ponta Grossa: Legionários realizaram 7.991 visitas
domiciliares e 1.126 visitas a hospitais. Encorajaram sete
casais a receber o sacramento do Matrimônio, prepararam três
prisioneiros para receber o sacramento do Batismo, três para a
Eucaristia e quatro para a Conﬁrmação.
Senatus de Recife: o Senatus está se preparando para
publicar a Vida de Alﬁe Lambe. Um Comitium relatou 1.690
visitas domiciliares. A expansão continua na maioria das áreas da
Comitia com novos membros sendo recrutados. Em um subúrbio
de Recife a Legião apresenta programas no rádio. Uma Cúria em
Recife informou que toda Praesidia faz Exploratio Dominicalis.
Senatus do Rio de Janeiro: todos os conselhos enviam
seus relatórios pontualmente, inclusive aqueles na região

distante da Amazônia Ocidental. Um Praesidium no centro se recuperando bem. Batizados retornam aos Sacramentos e
da cidade trabalha com Missionários da Caridade da Madre visitas a pessoas de todas as religiões foram relatadas.
Teresa. Também no Rio, os pais patrocinadores foram
obtidos para uma centena de crianças em situação de rua. EUROPA
BOSNIA HERZEGOVINA
ÁSIA
Curia de Sarajevo tem sete Praesidia aﬁliados. Em um
TAIWAN
Centro de Gerontologia, os Legionários prepararam alguns
O relatório do Senatus mostra oito Praesidia instalados nos dos moradores para a Conﬁssão e a Santa Missa. Uma pessoa
últimos meses e três Praesidia estabelecidos na cidade de Taipei. recebeu os sacramentos depois de um longo lapso da fé.
Uma Curia com vinte e um Praesidia tem 233 membros ativos UCRÂNIA
e 188 pretorianos. Um novo Praesidium para a comunidade Cinco novos Praesidia e duas Curiae foram iniciadas em Winnitsa
aborígene está em formação.
e Harkow. Dezoito pessoas participaram do primeiro Congresso
CORÉIA
em Kiev. Toda paróquia com a Legião possui uma missa anual à
Senatus de Seul: Regia West Seul tem 13.297 membros Frank Duﬀ. A tradução do manual da Legião está em andamento.
ativos e um total de 23.994 membros auxiliares. Dos 2.502 HUNGRIA
batismos de catecúmenos, 67 foram devidos à instrução da Regia de Budapeste tem dezenove Praesidia, onze Curiae e cinco
Regia. A Regia tem 1.535 Praesidia, incluindo trinta e oito Comitia, um grupo Nazaré, quarenta e dois outros grupos júnior,
Praesidia adulta jovem e quarenta e um Praesidia junior. 375 grupos de oração e relataram sesseta e uma conversões, oito
Regia Uijeongbu tem 9.530 participantes ativos, 15.726 de outras religiões. Dois representantes do Senatus austríaco
auxiliares e 1.359 membros pretorianos. Muitos que estão visitaram a Regia Budapeste.
doentes em casa e em hospitais são visitados e é feito contato
com não católicos. Um jovem Praesidium adulto celebrou sua AFRICA
milésima reunião. Além das atividades paroquiais, o trabalho RUANDA
voluntário é feito em instituições de bem-estar e hospitais.
Senatus de Kigali: a Diocese de Cyangugu recebeu
autorização para se tornar uma Regia. É a mais distante da
INDONÉSIA
capital Kigali, e tem três Comitia com uma participação total de
Senatus de Malang: visitam prisões, casas e hospitais.
mais de 15.000 Legionários ativos. Existem duas Dioceses com
Senatus de Jacarta: a família de um homem não católico quatro Comitia e outras duas com três Comitia. Desde 2011,
criticamente enfermo após um acidente pediu orações. Essa os membros seniores aumentaram em 20.000, enquanto os
pessoa foi visitada por Legionários que oraram por ele. O parente júniores triplicaram e agora são mais de 23.000.
de um paciente com câncer também pediu orações e agora está
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O MANUAL EM PERGUNTAS E RESPOSTAS
Capítulo 10: Apostolado da Legião
Pelo Batismo, pela nossa união com
Cristo e pertencentes ao seu corpo místico,
nós, leigos, temos o dever e o direito ao
apostolado. Para isso somos robustecidos
pelo sacramento da Conﬁrmação (Crisma)
e alimentados pela Eucaristia. Pio XII dizia:
“os leigos devem ter a consciência de serem
efetivamente a Igreja, e não só pertencentes à
Igreja”.
A vida de uma comunidade católica
depende de leigos que partilham do
espírito de um sacerdote a quem devem
estar ligados direta ou indiretamente. O
apostolado em si não exerce atração sobre
a maioria das pessoas, mas a Legião de
Maria é o apostolado apresentado de forma

2

atraente e fascinante, como disse o Cardeal
Riberi, que foi delegado apostólico nas
Missões na África e também internúncio na
China. Cristo rodeou-se de leigos aos quais
instruiu e lhes deu seu espírito. Pela Legião
de Maria, os sacerdotes rodeiam-se de
leigos que trabalham em união com ele. A
formação do Legionário é dada na prática,
em cada reunião do Praesidium e também
exercendo seu apostolado com outro
Legionário experiente.
Exame de Consciência

Enviem perguntas para: ledacauduro@uol.com.br

Quais os sacramentos que nos dão força para
exercer esse dever?
Como a Legião de Maria facilita e atrai as pessoas (Legionários) para esse dever que temos
como batizados? Você acha que o apostolado
da Legião de Maria é exercido de forma atraente?
Como a Legião de Maria prepara, fortalece os
Legionários para o apostolado?
Cristo rodeou-se de leigos, instruiu-lhes e lhes
deu seu espírito. A Legião de Maria faz o mesmo? Como?

3DUDYRFrRTXHVLJQL¿FDWHURGLUHLWRHRGHYHU
ao apostolado? Você sente esse direito e essa
“obrigação”?

Senatus Nossa Senhora Aparecida - São Paulo
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Retiro Espiritual em Piracicaba - SP

Formação para Legionários em Guaianases - SP

No dia 25 de junho o Comitium Rosa Mística, de PiUDFLFDED  63 MXQWDPHQWH FRP DV &XULDV ¿OLDGDV ,QYLRODWD H
Maria Mãe da Misericórdia, realizou seu Retiro Espiritual na
Paróquia N. S. do Rosário, da Pompeia, com o tema Caminho,
Verdade e Vida. Com a presença de Legionários ativos e auxiliares o Retiro foi iniciado com a Celebração da Palavra pelo
Diácono Francisco Correia da Silva e no decorrer do dia com
as pregações dos irmãos Vilmário Goes Santos e João Campagnolo. Caminhar com Maria para chegar a Jesus.

A formação aconteceu no dia 22/07/17 com a presença do
palestrante, Padre Paulo, da paróquia São Francisco Xavier.
O encerramento foi feito pelo Padre Jorge, nosso celebrante e
Diretor Espiritual do Comitium.
O encontro foi muito especial, rico de bênção e glórias, que
FHUWDPHQWH¿FRXPDUFDGRQRFRUDomRGHFDGD/HJLRQiULR

35º aniversário da Legião de Maria em Osasco
No dia 26 de maio, na paróquia Nossa Senhora Aparecida
do Jardim Padroeira II, celebrando a memória de São Felipe
Néri e o Ano Nacional Mariano, na Missa presidida pelo Pe.
Rodrigo Silva Pereira (pároco), com muito júbilo comemoramos
o 35º aniversário da Legião de Maria em nossa comunidade
paroquial, ocasião em que lembramo-nos de todos os que
¿]HUDPSDUWHGHVWDEHODKLVWyULDHPHVSHFLDOGRVIDOHFLGRVQmR
podendo deixar de homenagear, de modo singular, a Legionária
Eduvirgens, por quem rezamos o sétimo dia de falecimento. Em
poucas palavras, vivemos um momento singelo e precioso que
nos levou a percorrer, durante a Santa Missa, uma história de
35 anos, donde emanou tanta graça pela intercessão da Virgem
Santíssima.

6DOYH0DULD
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Chegada da imagem peregrina em
Santos - SP
Catedral de Santos, dia 20 de junho, na chegada
da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, vinda
diretamente de Portugal, a Legião de Maria rezou os
Mistérios do Rosário com Ladainha de Nossa Senhora, com
participação de vários ﬁéis e sessenta contatos com pessoas
que vieram louvar a Mãe de Deus! Salve Maria!

50 Anos do Comitium Reconciliatrix Santana - Capital - SP
Missa em ação de graças pelos 50 Anos do Comitium Reconciliatrix -Santana com a presença de Nosso Bispo
regional Dom Sérgio de Deus Borges, foi realizada no dia 22/07/2017 no Santuário Nossa Senhora da Salette, localizado na
Rua Dr. Zuquim, 1746 - Alto de Santana - São Paulo. Contamos com a presença de nossas cinco Curiae e nossos 11 Praesidia
do setor Santana . Curiaes: Curia Maria Legionis- setor Imirim, Curia Nossa Senhora Mãe da Unidade - Setor Tucuruvi, Curia
Stella Matutina - Setor Casa Verde, Curia Nossa Senhora de Guadalupe - Setor Jaçanã e Curia Nossa Senhora Consolata - Setor
Mandaqui e nossos 11 Praesidia : Praesidium Nossa Senhora da Salette/Praesidium Nossa Senhora do Caminho / Praesidium
Nossa Senhora da Anunciação, Praesidium Maria Templo do Espírito Santo e Praesidium Nossa Senhora Mãe das Graças /
Praesidium Maria Mãe da Eucaristia / Praesidium Nossa Senhora da Glória/ Praesidium Nossa Senhora das Dores / Praesidium
Maria Concebida Sem Pecado / Praesidium Nossa Senhora dos Prazeres e Praesidium Nossa Senhora de Fátima.

Eleição em Itaquaquecetuba - SP

Eleição na Ponte Rasa - Capital -SP

Retiro Espiritual em Sto. Amaro - Capital -SP

No dia 11/06/17 houve eleição no Comitium
N. S. da Anunciação para quatro cargos, ﬁcando assim a
nova diretoria (da esquerda para a direita): Secretária –
Marli; Presidente – Vicente; Vice-Presidente – Maria do
Socorro; Tesoureira – Daniela; e, em pé, Cândido e Luiza,
representantes do Senatus.

No dia 07/05/17 houve eleição no Comitium Rainha
do Mundo para quatro cargos, ﬁcando assim a nova diretoria
(da esquerda para a direita): Tesoureira – Sonia; Secretária
- Maria Helena; Presidente – Neide; Tesoureira – Maria da
Graça; e, em pé Cândido e Luiza, representantes do Senatus.

Retiro Espiritual do Comitium Consolatrix de Santo
Amaro, com a presença de 125 Legionários ativos e auxiliares.
Iniciando o dia com a Santa Missa, pelo Diretor
Espirital da Curia Nossa Senhora das Graças, Pe. Simão.
Coordenado pela religiosa Irmã Nair Albertini da Companhia
de Maria, que por sua espiritualidade Inaciana, levou a todos
a um encontro pessoal com o Jesus que passa, deseja entrar
em nossa casa e transformar nossas vidas.
Tema: “A casa de Zaqueu”( Lc 19, 1-9), “A casa
de Maria”(Lc1,26-38) e “A casa interior”. Foi um dia muito
abençoado neste lugar lindo que é a nossa casa em Mogi.

Eleição em Ferras de Vasconcelos - SP

Eleição em Santana do Parnaiba - SP

No dia 13/05/17 houve eleição no Comitium Serva
do Senhor para o cargo de Tesoureiro, ﬁcando assim a nova
diretoria (da esquerda para a direita): Presidente – Maria de
Lourdes; Secretária - Maria Maurilio; ex Tesoureira – Ivone;
nova Tesoureira – Maria Pereira; e, em pé, Cândido e Luiza,
representantes do Senatus.

No dia 25/06/17 houve eleição na Curia N. S. do
Perpétuo Socorro para o cargo de Secretária, ﬁcando assim
a nova diretoria (da esquerda para a direita): Presidente
– Maria da Conceição; Vice-Presidente – Heloísa; nova
Secretária – Alice; Maria Aparecida, Fernando e Cândido,
representantes do Senatus.

Agenda diária 2018

Vários modelos

Procure na sede do Senatus

