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O ano de 2020 deve ser um ano de
renovação para toda a Legião de Maria.
Nossa associação, sob o patrocínio da
Mãe de Deus e nossa, deve levar a todos
o Evangelho de Cristo. Isso não deve
acontecer somente pelas palavras, mas
também por nossas obras. Nosso objetivo,
antes de tudo, é de sermos missionários do
amor de Deus aos homens e mulheres do
nosso tempo.

CANONIZAÇÃO DE SANTA
DULCE DOS POBRES

2020 UM ANO DEDICADO A
EDEL QUINN

IX Congresso da
Juventude Legionária
“Podemos ser santos?”
Dias 22 a 24 de fevereiro de 2020,
na Casa de Formação Frank Duﬀ
em Mogi das Cruzes – São Paulo,
Rodovia Mogi / Dutra – SP 88, Km 42.
Prazo para entrega da Ficha de Inscrição
e Pagamento de Taxa: 01/02/2020
A ﬁcha deverá ser entregue por carta,
fax ou e-mail.
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Editorial
Com satisfação, colocamos em suas mãos mais uma edição deste
importante
Quantas conquistas, alegrias e tristezas vivenciamos e registramos
em nossas vidas...
E, vem aí o Ano Novo, 2020, já no início do
novo ano com o Dia Internacional da Paz; Carnaval,
Campanha da Fraternidade, eleições municipais.
Pela Legião de Maria podemos destacar, entre outros: várias
atividades envolvendo a Juventude Legionária; P.P.C, para o interior de São
Paulo; Congresso Ampliado para os Conselhos do Senatus; Festa da Acies;
Romaria à Aparecida; Retiro Espiritual; Festival Musical Frank Duff e
99°. Aniversário da Legião de Maria no mundo.
Que seja um tempo de avaliação, de repensar, de começo e recomeço,
sempre com a proteção de Deus, que é Pai e que é Mãe, e o auxílio de Nossa
Senhora Aparecida.
Que possamos dar sequência aos nossos bons trabalhos, coragem
para iniciarmos aqueles que são necessários e lapidarmos melhor aquilo que
devemos fazer.
Principais destaques desta edição: A canonização de Irmã Dulce, o
Sínodo da Amazônia e a Campanha da Fraternidade entra outros.
Desejando a vocês, leitor e leitora, saúde, paz e discernimento
na caminhada e que Nossa Senhora continue sempre os auxiliando pelos
caminhos da vida.
Feliz Natal! E Feliz Ano Novo a você, aos seus familiares e amigos...

Dezembro, Janeiro e Fevereiro
Dezembro
007 - Reunião do Senatus / Reunião
de Pré Senatus 13h
09 - Reunião da Equipe de
Comunicação
09 - Reunião da Equipe de
Visitadores - 14h30
10 - Hora Santa - Sede às 14h30 e
Reunião Anual - Praesidia ﬁliadas ao
Senatus /SP
25 - Natal
Janeiro

11 - Reunião do Senatus às 9:00
Igreja de São Gonçalo
13 - Reunião da Equipe de Comunicação
14 - Reabertura da Sede às 9h:00
14 - Hora Santa na Sede às 14h30.
Praesidia ﬁliados
14 - Reunião de Pré as 16h30.
21 - 61º Aniversário de Falecimento
de Afonso Lambe
25 - Feriado – São Paulo Apostolo
29 - Missa de 3º anos de Dedicação
da Capela CFFD
Fevereiro

01 - Reunião do Senatus – CDFF das 8h às 16h.
07 - Reunião da Equipe de Visitadores
10 - Reunião da Equipe de Comunicação
11 - Hora Santa na Sede às 14h30.
Praesidia ﬁliados
11 - Reunião de Pré às 16h30.
23 - Congresso da Juventude
24 - Congresso da Juventude
15 - Congresso da Juventude
Feriado - Carnaval
26 - Quarta-feira de cinzas
/ Quaresma
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Palavra do Diretor Espiritual
A todos os irmãos e irmãs da Legião de Maria
no SENATUS ‘NOSSA SENHORA APARECIDA’
em São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Queridos irmãos e irmãs legionárias,
Salve Maria!
Saúdo a todos na alegria do Natal de 2019, desejando que a força do pequeno
Jesus, nascido em Belém, seja nosso sustento e esperança em 2020!
Convido-os a fazer uma breve retrospectiva e perceber como nossa Igreja andou
especialmente movimentada em 2019: uma Jornada Mundial da Juventude no Panamá,
orações e vigília mundiais pela Paz e pela Unidade, mobilizações da Igreja para o socorro
aos refugiados e migrantes, um Sínodo para a Amazônia, um mês extraordinário das
Missões, visita do Papa ao continente africano (Marrocos, Moçambique, Madagascar,
Maurícia), ao mundo árabe, a países predominantemente ortodoxos (Romênia, Bulgária
e Macedônia) e à Ásia ( Tailândia e Japão), uma Campanha da Fraternidade sobre as
políticas públicas no Brasil, a canonização dos protomártires do Rio Grande do Norte, da
amada brasileira e baiana Santa Dulce dos Pobres e muito mais... ufa!!! Quanta ação e
quanta missão!!
A Legião de Maria segue se preparando para o centenário. Este ano de 2019,
dedicado ao estudo e à prece inspirada em Alﬁe Lambe, foi cheio de oportunidades.
Que todos aqueles frutos colhidos nos milhares de relatórios de trabalhos dos praesidia
sejam como um incenso de que sobre silencioso ao céu, louvando e testemunhando a
presença de Deus na história humana!
Deus seja louvado por tantos sinais do amor de Deus e da resposta humana a
esse amor. Deus no sustente em movimento de missão e anúncio da Boa Notícia!
Só conseguimos avançar nesses mais de 2000 anos de história como
comunidade de fé porque descobrimos formas de permanecer unidos. Mesmo na
diversidade, conseguimos valorizar o que nos une. Voltemos sempre nosso coração e
nossa mente à nossa vocação primitiva e permanente: “que todos sejam um...para que
o mundo creia...” (Jo 17,21). Um tesouro que conservamos nesse percurso é a tradição.
A tradição não é um baú cheio de coisas que guardamos. Não! Nossa tradição é como
um jardim ﬂorido, perfumado, aberto e amplo que, sob o calor do sol e o frescor da água,
brilha nas cores e encanta nos aromas.
E onde a Legião de Maria tem andado? Nos praesidia. É lá que tudo acontece,
é de lá que tudo parte e e é para lá que tudo retorna. Esforcemo-nos para valorizar essa
identidade tão própria da Legião: as bases leigas. Os praesidia são verdadeiras linhas
dessa batalha de paz e justiça que nos foi conﬁada por Deus, pelas mãos do Servo de
Deus, Frank Duff.
Falando nisso... já são quase 100 anos!! Em 2020 os legionários, em todo o
mundo, são convidados a voltar seus olhos e corações para outro baluarte da fundação
da Legião: Edel Quinn. Informe-se sobre ela, estude, reze... vamos trilhando juntos este
itinerário de festa e espiritualidade rumo ao centenário de 2021!
Já conhecemos os desaﬁos, os obstáculos e percalços. Mas conhecemos também
a imensa bondade do Senhor, nosso Deus. Ele nos sustentará! Não desanimemos, de
jeito nenhum! O segredo é ninguém largar a mão de ninguém! Todos unidos em Jesus
Cristo, guiados por nossa mãe e irmã: Maria de Nazaré, cheia de graça, poderosa como
um “exército em ordem de batalha! E em plena comunhão com a Igreja através do
Santo Padre, o Papa, nosso querido irmão Francisco, bispo de Roma, escolhido por Deus
“lá do ﬁm do mundo” – como ele gosta de dizer.
Peço a intercessão de todos e o apoio corajoso às nossas forças legionárias:
a juventude, o PPC, a comunicação, os visitadores e os correspondentes. São nossos
braços e pernas no caminho legionário. Você já está envolvido(a) nessas atividades?
Ainda não! Não espere mais! Essas forças estão precisando muito de você!
A Campanha da Fraternidade 2020 nos ajudará a reﬂetir sobre a vida que é
“dom e compromisso” e o quanto somos convocados a ter empatia, a nos colocarmos
no lugar dos outros e nos movermos em favor dos mais frágeis, como nosso mestre que
“viu, sentiu compaixão e cuidou dele! (Lc 10, 33-34).
Queridos e queridas, um forte e fraterno abraço a todos e a bênção de Deus
sobre suas vidas, com saúde e paz!

Fone (11) 3104-5980 - (11) 3105-0780
Jornalista Responsável
Maria Zenúbia G. Feitosa Mtb 22.335

e-mail: legiaodemaria-senatussp@uol.com.br

www.senatus.org.br

Expediente da Sede do Senatus
A sede estará fechada ao público no período de 16/12/2019
(segunda-feira) até 13/01/2010 (segunda-feira)
Retornaremos o expediente dia 14/01/2010 (terça-feira).
Antecipe suas aquisições de materiais

Frei Guilherme Pereira Anselmo Jr., missionário inaciano
Diretor Espiritual
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Centenário da legião de Maria
Estamos nos aproximando do Centenário
da legião de Maria, e para celebrar dignamente,
o Senatus Nossa Senhora Aparecida – SP, no dia
22/06/2019 em missa solene presidida por dom
Odilo Scherer, promoveu o envio das Imagens
peregrinas a todos os conselhos e Praesidia
¿OLDGRV(PWDPEpPSHGLPRVTXHWRGRVRV
FRQVHOKRVH3UDHVLGLDHVWXGDVVHPROLYUHWRGH$O¿H
/DPEH &RP R WtWXOR$SRVWROR VHP HVWROD 3DUD
WDPEpPRVFRQVHOKRVH3UDHVLGLDGHYHPVH
RUJDQL]DUHHVWXGDUVREUH(GHOO4XLQQRVOLYUHWRV
8PD +HURtQD GR $SRVWRODGR H D 6HPHDGRUD GH
$OHJULD ( SDUD  UHFRPHQGDPRV R HVWXGR
VREUH R IXQGDGRU GD /HJLmR ³)UDQN 'X൵ )UDQN

fundador da legião de Maria, Podemos ser Santos,
Um Pioneiro do Apostolado Laical e um lindo
'9'±VREUH)UDQN'X൵XPPRGHORSDUDOHLJRV
FDWyOLFRV´ 5HFRPHQGDPRV D OHLWXUD H R HVWXGR
GHVWHVOLYURVHWRGRVHVWmRGLVSRQtYHLVQDVHGHGR
6HQDWXV
O Senatus já está trabalhando
insistentemente em acompanhar e visitar os
3UDHVLGLD ¿OLDGRV H SDUD  UHFRPHQGDPRV
TXH WRGRV RV FRQVHOKRV 5HJLD &RPLWLXP H
Curia, fortaleçam as visitas a todos os Praesidia,
IRUWL¿FDQGR H DQLPDQGR RV OHJLRQiULRV DV  DR
recrutamento a novos membros tanto ativos e
DX[LOLDUHV


23UDHVLGLXPpDXQLGDGHPDLVLPSRUWDQWH
GD/HJLmRGH0DULD2QGHWHPRV3UDHVLGLDYDPRV
WHUERQVFRQVHOKRV3RGHPRVFRORFDUFRPRPHWD
SDUDTXHDWpOiFDGD3UDHVLGLXPRUJDQL]HHP
VXDSDURTXLDMRUQDGD$SRVWyOLFDpREULJDomRGR
Praesidium – estudem está no manual Capitulo 40,
LWHPSDJLQD%RPWUDEDOKRDWRGRVH
desejamos a todos um ano repleto das bênçãos de
'HXV
Legião de Maria – Senatus Nossa Senhora
$SDUHFLGD63

DOIS MOMENTOS
Para o porvir...
Crianças eufóricas, muita atividade, gritos,
FRUUHULDDOHJULDODWHQWHDLJUHMDSDUHFHXPSDUTXH
uma doce algazarra toma conta de tudo e de
WRGRV&KHJDPDV³FDL[DV´PLVWpULRFXULRVLGDGH
DQVLHGDGH LQIDQWLO 4XDQGR FRPHoDPRV D DEUL
ODVFRPHoDPDVXUJLUDV¿JXUDVXPEXUULQKRXP
FDUQHLULQKRGHLWDGRFDPHORVXPSHTXHQRSDVWRU
HHQ¿PDPDQMHGRXUD-RVH0DULDHRVWUrVUHLV
PDJRVGRRULHQWH


9DPRVPRQWDURSUHVpSLR$HXIRULDWRPD
FRQWD GDV FULDQoDV UHVSLQJD QRV DGXOWRV 0RQWD
se o cenário, luzes, um anjo a estrela indicando
DTXHOH VDFUDWtVVLPR OXJDU RQGH QDVFHUi HP EUHYH
R6DOYDGRUHUHGHQWRUGDKXPDQLGDGH6LPWRGRV
esperamos ansiosamente a chegada anunciada
GH -HVXV 8QV SHUJXQWDP DR ROKDU R 3UHVpSLR
³0RQWDGR´ RQGH HVWi R ³PHQLQR -HVXV´""" 9DL
QDVFHUYDLQDVFHUQRSUHVpSLRPDVHVSHFLDOPHQWH

nos corações de cada um de nós, com uma nova
HVSHUDQoD DFUHGLWDU HP XPD QRYD PDQKm XPD
QRYD RSRUWXQLGDGH XP QRYR VRO TXH EULOKDUi
HP QRVVDV YLGDV DTXHFHQGR RV QRVVRV FRUDo}HV
GHL[DQGRXPFDORUGHDPRUTXHYDLDTXHFHUFDGD
LUPmRDRQRVVRUHGRUpDHVSHUDQoDUHQDVFHQGRHP
FDGDXPGHQyV

O que se passou...

0DLVXPDQRVHHQFHUUDYHPDVUHÀH[}HV
UHWURVSHFWLYDGHWXGRTXHIRLIHLWRGRTXHYLYHPRV
H GR TXH GHL[DPRV GH ID]HU &DGD XP GH QyV
viveu cotidianamente seus dilemas pessoais e na
VRFLHGDGH0XLWDVYH]HVHVEDUUDPRVQRWHPSR

'LVVHPRV HVEDUUDPRV" 7URPEDPRV
UHVYDODPRVHDWpFROLGLPRVFRPRWHPSRRXPHOKRU
FRP D IDOWD GHOH$t D TXHVWmR R TXH HX IDULD VH
WLYHVVHPDLVWHPSR"/HULD/LYURVPHGLWDULDIDULD
H[HUFtFLRV PDLV FRQWDWR KXPDQR  7UDEDOKR
tarefas executadas, uma viagem, peregrinação

DRV ORFDLV VDQWRV GR PXQGR HQ¿P SODQRV SDUD
R IXWXUR ³QR SUy[LPR DQR IDUHL LVVR DTXLOR´
e vamos nos em busca desses planos e deste
WHPSR  +RMH TXHUHPRV FRQYLGDU FDGD LUPmR D
ID]HUGLIHUHQWHTXHUHPRVFRQYLGDORVDGHL[DUSRU
um momento o passado e futuro para olhar o seu
SUHVHQWH TXDQWR DPRU YRFr GHX H UHFHEHX KRMH"
2 TXH ID] SDUD ³GDU VDERU´ VHU VDO GD WHUUD H OX]
GRPXQGR"3HQVHUHÀLWDSURFXUHHPVLPHVPRDV
respostas!

6HHQFRQWUiODVSDUWLOKHFRPFDGDLUPmR
GLYLGDFRQRVFR(VWDUHPRVDTXLHVSHUDQGRSRUWRGR
HVWHDQRTXHVHDSUHVHQWDDQRVVDIUHQWH
Salve Maria!!!
Equipe de comunicação
Senatus Nossa Senhora Aparecida
Dezembro de 2019

Cristo Vive e quer-te vivo!

,UPmVRV D ([RUWDomR$SRVWyOLFD SyV
6LQRGDO&KLVWXV9LYLW &ULVWR9LYH HVFULWDSHOR
Papa Francisco, e disponibilizada nas redes
VRFLDLV GD ,JUHMD p XP FRQYLWH DRV PHPEURV
GD,JUHMDSDUDUHÀHWLUHPVREUHDVXDFDPLQKDGD
&ULVWmHRVGHVD¿RVTXHDDWXDOLGDGHHRIXWXUR
QRVDSUHVHQWDP
O Papa acolheu os anseios, desilusões,
H[SHFWDWLYDV H HVSHUDQoDV TXH RV MRYHQV
H[SUHVVDUDPGXUDQWHWRGRRSHUtRGRGR6tQRGR
GD -XYHQWXGH H GHGLFRXVH D HVFUHYHU HVVH
documento procurando orientar os passos da

Igreja para atendermos ao chamado de Cristo,
TXHVHID]SUHVHQWHQRVMRYHQV
Escrito numa linguagem simples
H GLUHWD FDUDFWHUtVWLFD TXH VmR SUySULDV GR
3DSD )UDQFLVFR DFUHGLWR TXH D OHLWXUD GHVVH
GRFXPHQWR p XPD QHFHVVLGDGH SDUD WRGDV DV
3DVWRUDLV H$VVRFLDo}HV TXH EXVFDP UHQRYDU
VXDV IRUoDV H DPSOLDU VHXV WUDEDOKRV$¿UPR
TXHRPHVPRQmRpDSHQDVSDUDRVMRYHQVPDV
a “todo o povo de Deus” como está em seu
WtWXOR

7HUPLQR HVVH FRQYLWH DR HVWXGR H

discussão, com as palavras contidas nesse
GRFXPHQWR ³2 DPRU GH 'HXV H D QRVVD
relação com Cristo vivo não nos impedem
de sonhar, não nos pedem para restringir os
QRVVRV KRUL]RQWHV 3HOR FRQWUiULR HVVH DPRU
LQVWLJDQRVHVWLPXODQRVODQoDQRVSDUDXPD
YLGDPHOKRUHPDLVEHOD´
Salve Maria!
Hernane Martinho Ferreira
Praesidium Mãe dos Pequeninos
Comitium Stella Maria – Vila Alpina/SP
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CANONIZAÇÃO DE SANTA DULCE DOS POBRES

A soteropolitana Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes, conhecida como irmã
Dulce, “o anjo bom da Bahia”, é a primeira brasileira nata canonizada.
Religiosa católica apostólica romana, desde criança Maria Rita foi cheia de
viço e alegria. Brincava de bonecas, empinava papagaio, e, curioso, gostava de futebol,
sendo torcedora do Esporte Clube Ypiranga, time formado pela classe trabalhadora e por
excluídos sociais.
Órfã de mãe aos sete anos, aos oito, com os irmãos Augusto e Dulce, fez a
Primeira Comunhão.
Cedo descobriu a vocação ao serviço em prol da população carente, incentivada
pelo pai e com o apoio decisivo da irmã.
Aos treze anos, graças a seu destemor e senso de
justiça, passou a acolher mendigos e doentes em casa,
que transformou num centro de atendimento. Logo a
residência da família já era conhecida como a Portaria
de São Francisco, com um grande número de carentes
aglomerados à porta. Nessa época começou a manifestar
o desejo de se dedicar à vida religiosa. Em seguida à
formatura como professora entrou para a Congregação
das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe
de Deus, na cidade de São Cristóvão, em Sergipe. Em 13

de agosto de 1933 recebeu o hábito de freira, adotando o nome de irmã Dulce, em
homenagem à mãe.
Sua primeira missão foi lecionar em um colégio mantido pela Congregação,
em Salvador, mas o pensamento voltava-se para o trabalho com os pobres. Logo já
dava assistência a esses numa comunidade da capital baiana. Começou a atender aos
operários, criando um posto médico e fundando a União Operária São Francisco, em
1936, primeira Organização operária católica do Estado, que depois originou o Círculo
Operário da Bahia, criado em 1937 por ela e Frei Hildebrando Kruthaup. Em 1939
inaugurou o Colégio Santo Antônio, escola pública para operários e seus ﬁlhos.
Em 1939 invadiu cinco casas para abrigar doentes que recolhia nas ruas de
Salvador. Expulsa, peregrinou por 10 anos com os doentes até que 1949 ocupou um
galinheiro ao lado do Convento de Santo Antônio, após a autorização da Superiora,
com os primeiros 70 doentes, local que depois se tornaria o maior hospital da Bahia.
Em 1959 foi instalada oﬁcialmente a Associação Obras Sociais irmã Dulce, e no ano
seguinte inaugurado o Albergue Santo Antônio. Em 1980 o Papa João Paulo II, na 1ª
visita ao Brasil, a incentivou a prosseguir com sua obra, e na 2ª, em 1991, fez questão
de procurá-la, encontrando-a já bastante debilitada por graves problemas respiratórios.
O povo baiano, os brasileiros e personalidades internacionais sempre a
incentivaram, sendo esta indicada 1988 para o prêmio Nobel da Paz.
Faleceu irmã Dulce em 13 de março de 1992, causando forte comoção.
Seu processo de canonização iniciou-se em janeiro de 2.000, e o primeiro
milagre a ela atribuído como intercessora foi validado pela Santa Sé em 2.003,
conferindo-lhe o título de Beata - a interrupção de uma intensa hemorragia em uma
sergipana, desenganada pelos médicos após um parto normal. O segundo milagre - a
recuperação total da vista num cego há 14 anos, após rogar sua intercessão para que lhe
atenuasse as dores de uma forte conjuntivite: ao despertar já enxergava com perfeição.
Um milagre para ser reconhecido deve passar por três etapas de avaliação:
aval cientíﬁco dado por peritos médicos, pareceres de
teólogos e aprovação ﬁnal pelo colégio cardinalício. É apenas
considerado milagre após atender a quatro pontos básicos;
instantaneidade – graça alcançada logo após o apelo;
perfeição – atendimento completo do pedido; durabilidade
e permanência do benefício, e caráter preternatural - não
explicado pela ciência.
No dia 13 de outubro irmã Dulce dos pobres foi elevada aos
altares.
Santa Dulce, rogai por nós!
Fabianne Nunes

Sínodo da Amazônia: Novos Caminhos para a
Igreja e para uma Ecologia integral
O Sínodo para Amazônia foi uma resposta do
Papa Francisco à realidade da Pan-Amazônia. De acordo
com Francisco, “ o objetivo principal desta convocação é
identiﬁcar novos caminhos para a evangelização daquela
porção do Povo de Deus, especialmente dos indígenas,
frequentemente esquecidos e sem perspectivas de um
futuro sereno.
Durante o encontro com povos indígenas
de quase todos os países da Pan-Amazônia, em Porto
Maldonado, Peru, o Papa Francisco falou sobre a riqueza
dos saberes e da diversidade indígena, sobre a necessidade
de defender a Amazônia e seus povos e, também, sobre
as ameaças que estes povos enfrentam em função dos
interesses econômicos em seus territórios. A partir destas
perspectivas, o Sínodo Especial para Amazônia tem como
tema “Amazônia: novos caminhos para a Igreja e por uma
ecologia integral”.
Um Sínodo para CONHECER a riqueza do
bioma, os saberes e a diversidade dos Povos da Amazônia,
especialmente dos povos Indígenas, suas lutas por uma
ecologia integral, seus sonhos e esperanças.
Um Sínodo para RECONHECER as lutas e
resistências dos Povos da Amazônia que enfrentam
mais de 500 anos de colonização e de projetos
desenvolvimentistas pautados na exploração desmedida
e na destruição da ﬂoresta e dos recursos naturais;
Um Sínodo para CONVIVER com a Amazônia,
com o modo de ser de seus povos, com seus recursos

de uso coletivo compartilhados num modo de vida não
capitalista adotado e assimilado milenarmente.
Um Sínodo para DEFENDER a Amazônia, seu
bioma e seus povos ameaçados em seus territórios,
injustiçados, expulsos de suas terras, torturados e
assassinados nos conﬂitos agrários e socioambientais,
humilhados pelos poderosos do agronegócio e dos
grandes projetos econômicos desenvolvimentistas.
Na abertura do Sínodo dos Bispos para a Região
Panamazônica, Francisco dissera,: Aqui, dentro dos muros
do Vaticano, o fogo soprou, mudando as perspectivas,
mostrando a direção. O grito da Amazônia surgiu da
escuridão da ﬂoresta para alcançar a luz do mundo. O
grito dos descartados, presos nas cordas de uma vida
precária, sob constante ameaça de predadores sem
respeito por seus direitos e pela Criação. Descartados dos
quais muitas vezes nos distanciamos, chegando ao ponto
de desprezar suas tradições. O seu grito é o dos “porteiros
do Céu” porque - disse o Papa na sua homilia na Missa
de encerramento do Sínodo - serão eles que nos abrirão
as portas da vida eterna. Os descartados “ícones vivos da
profecia cristã”.
“ Quantas vezes, também na Igreja, as vozes dos pobres
não são ouvidas e talvez sejam ridicularizadas ou
silenciadas porque são incômodas. Peçamos a graça de
saber escutar o grito dos pobres: é o grito de esperança
da Igreja. Fazendo nosso o seu grito, também a nossa

oração atravessará as nuvens ”
“ O anúncio do Evangelho é urgente. Mas deve ser
compreendido, assimilado e compreendido por estas
culturas: falou-se de leigos, de sacerdotes, de diáconos
permanentes, religiosos e religiosas... Devemos centrarnos precisamente neste ponto. E falou-se do que eles
fazem: reforçar também isto. Assumo o pedido de chamar
esta Comissão, ou de a reabri-la com novos membros,
para continuar a estudar como existia na Igreja primitiva
o diaconato permanente. ”
O Documento ﬁnal do Sínodo dos Bispos para a
região Pan-amazônica foi votado e aprovado no sábado
26 de outubro. O texto foi divulgado a pedido do Papa
Francisco. Na votação, os padres sinodais aprovaram,
quase por unanimidade, todos os 120 parágrafos do
texto.
Dividido em cinco capítulos, o texto pede uma
conversão que tem diferentes signiﬁcados: integral,
pastoral, cultural, ecológica e sinodal.
Dentre tantos temas apresentados estão a Igreja
com rosto indígena, migrante, jovem, um chamado à
conversão integral, um diálogo ecumênico, a importância
dos valores culturais dos povos amazônicos, a dimensão
socioambiental da evangelização, um Igreja ministerial e
novos ministérios, além da presença e vez da mulher e
muitas outras propostas.
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Cerca de mil fiéis celebram 63 anos da Legião de
Maria na Diocese de Santo André

Com a presença de aproximadamente mil legionárias e legionários de
GLYHUVDVSDUyTXLDVGD'LRFHVHGH6DQWR$QGUpD/HJLmRGH0DULDUHDOL]RXQD
WDUGHGHGRPLQJR  R(QFRQWUR'LRFHVDQR³8QLGRVHP0LVVmR±5XPR
DRVDQRV´QD3DUyTXLD6DQWR$QW{QLRQD9LOD$OSLQDQDFLGDGHDQGUHHQVH
A meditação do rosário e a Santa Missa integraram as comemorações dos
98 anos de fundação do movimento mariano, na Irlanda, e dos 63 anos de
SUHVHQoDQD'LRFHVHGH6DQWR$QGUp

$OpPGDSURFLVVmRGHHQWUDGDFRPRVHVWDQGDUWHVHPSXQKDGRVSHORV
representantes de cada Praesidium, outro momento esperado foi a coroação de
1RVVD6HQKRUDSURWDJRQL]DGDSHODVFULDQoDVTXHVHPSUHHPRFLRQDDWRGRVRV
SUHVHQWHVHHQFHUUDRHQFRQWUR

³$/HJLmRGH0DULDDMXGDDFRQWLQXDUH¿UPDUDQRVVDIpDRLQYRFDU
1RVVD6HQKRUDDSULPHLUDQDIpDSULPHLUDTXHDGHULXD-HVXVHTXHHQWUHJRX
WRGDDVXDYLGDQDVVXDVPmRV((OHIRLGLULJLQGRDVXDYLGD9DPRVUHIRUoDU
RQRVVRGHVHMRGHSHUVHYHUDUHSHGLUTXHR6HQKRUDXPHQWHDQRVVDIp´GLVVH
Dom Pedro, durante a celebração, antes de rezar o Catena Legionis com os
OHJLRQiULRV
Ação sem fronteiras
“Saiamos adiante como os apóstolos do cenáculo no dia de Pentecostes,
DQXQFLDQGR-HVXV&ULVWRR5HLQRGH'HXV1mRGHVDQLPHP$EUDPRFRUDomR
H RV EUDoRV SDUD DFROKHU FRP XP WUDEDOKR VHP IURQWHLUDV (VVD GHYH VHU D
nossa missão”, salienta o diretor espiritual da Legião de Maria na Diocese de
6DQWR$QGUp3H-RVp$LOWRQ7HL[HLUDDRHQWRDURKLQRGDOHJLmRHUHOHPEUDU
TXHRPRYLPHQWRPDULDQRQDGLRFHVHpXPGRVSULPHLURVDVXUJLUQR%UDVLO

%DVHGDYLGD

3DUWLFLSDQWH GHVGH DEULO GH  FRPR OHJLRQiULD QD 3DUyTXLD 6mR

-RmR %DWLVWD 6%& ± 5XGJH 5DPRV  D IXQFLRQiULD S~EOLFD 0DULD /~FLD GH
1RYDHVDQRVGL]TXHpXPDEHQomRUHFHEHUDLPDJHPGH0DULDSHUHJULQD
QDUHJLmR³ePDUDYLOKRVR3DUWLFLSDUGD/HJLmRGH0DULDIH]HXIUHTXHQWDU
PDLV D LJUHMD$ SDODYUD GH 'HXV p PXLWR LPSRUWDQWH HP QRVVDV YLGDV (OD
RULHQWDFRQGX]6HPRDPRUGH'HXVRVHUKXPDQRQmRpQDGD2DPRUpD
EDVHGHWXGR´FRQVWDWD'D3DUyTXLD1RVVD6HQKRUDGH)iWLPD 6DQWR$QGUp±
8WLQJD DGRQDGHFDVD6XHOL'RQDWR2OLYHLUDDQRVFRPSOHPHQWDTXHHVVH
momento representa “primeiramente o amor de Deus e Maria passando na
IUHQWHGHWRGDVDVQRVVDVGL¿FXOGDGHVHSUHJDQGRDIUDWHUQLGDGHGLDULDPHQWH´
Legado
,QWHJUDQWHGD/HJLmRGH0DULDGHVGHDGpFDGDGHRFDVDO3HGUR3HUHWL
Marinelli, 75 anos, e Maria Inês Pereti Marinelli, 70 anos, praticamente
YLYHQFLDUDPRLQtFLRGDFDPLQKDGDOHJLRQiULDQDGLRFHVHSULPHLUDPHQWHQD
,JUHMD0DWUL]GH0DXiHDWXDOPHQWHQD3DUyTXLD6mR-RVpQDPHVPDFLGDGH
³0HUHFRUGRGR'RP-RUJH 0DUFRVGH2OLYHLUDSULPHLURELVSRGD'LRFHVH 
HGD'RQD/XUGLQKD /XUGHV$QWXQHVIDOHFLGD TXHHUDGD,JUHMD0DWUL]GH
6DQWR$QGUp H IXQGDUDP D /HJLmR GH 0DULD HP QRVVD GLRFHVH MXQWDPHQWH
FRPDOJXPDVSHVVRDVTXHYLHUDPGH'XEOLQ´UHFRUGD0DULD,QrV³$SUHVHQoD
GD OHJLmR p EHQp¿FD SRLV YDL GH HQFRQWUR FRP DV SHVVRDV (VVH p R QRVVR
FDULVPD$VDQWL¿FDomRSHVVRDODWUDYpVGDRUDomRHGRWUDEDOKRDSRVWyOLFR´
H[SOLFD3HGUR
Informações sobre como participar da Legião de Maria ou montar um grupo
HPVXDSDUyTXLDQRWHOHIRQH FRRUGHQDGRUD0DULDGDV'RUHV 
RXHQYLHHPDLOOHJLDRGHPDULD#GLRFHVHVDRUJEU

Missa de ação de graças pelos 48 anos da
Legião de Maria na Diocese de Campo Limpo
&RPLWLXP1RVVDGH)DWLPD&DPSR/LPSRHR&RPLWLXP(VWUHODGD
1RYD (YDQJHOL]DomR  0%RL 0LULP UHDOL]DUDP PLVVD HP DomR GH
JUDoDVSHORVDQRVGD/HJLmRGH0DULDQDGLRFHVHGH&DPSR/LPSR

$PLVVDIRLSUHVLGLGDSHOR%LVSR'LRFHVDQR'RP/XL]$QW{QLR*XHGHV
Concelebrantes Padre Sandro Ely de Oliveira e Padre Francisco dos
6DQWRV
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“Fraternidade e Vida:
Dom e Compromisso” é o tema para 2020.
A Campanha da Fraternidade é o modo com o qual a Igreja no Brasil vivencia
a Quaresma. Há mais de cinco décadas, ela anuncia a importância de não se separar
conversão e serviço à sociedade e ao planeta. A cada ano, um tema é destacado,
assim, a Campanha da Fraternidade já refletiu sobre realidades muito próximas dos
brasileiros: família, políticas públicas, saúde, trabalho, educação, moradia e violência,
entre outros enfoques.
Em 2020, a CF convida, por meio de seu texto-base, a olhar de modo mais atento
e detalhado para a vida. Com o tema “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso”
e lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34), busca conscientizar, à
luz da palavra de Deus, para o sentido da vida como dom e compromisso, que se
traduz em relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na
sociedade e no planeta, casa comum.
Lançado pela editora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
a Edições CNBB, o texto-base convida a um olhar que se eleva para Deus, no mais
profundo espírito quaresmal, e volta-se também para os irmãos e irmãs, identificando
a criação como presente amoroso do Pai. No texto, a presidência da CNBB afirma que
a Campanha será uma motivação para olhar transversalmente as diversas realidades,
interpelando a todos ao respeito do sentido que, na prática, se atribui à vida, nas suas
diversas dimensões: pessoal, comunitária, social e ecológica.
“Não se pode viver a vida passando ao largo das dores dos irmãos e irmãs”,
diz um trecho do texto base. Ver, sentir, compaixão e cuidar são os verbos de ação que
irão conduzir este tempo quaresmal. Para isso, o texto-base que é dividido em três
partes, convida que cada pessoa, cada grupo pastoral, movimento, associação, Igreja
Particular e o Brasil inteiro, motivados pela Campanha da Fraternidade, possam ver
fortalecida a revolução do cuidado, do zelo, da preocupação mútua e, portanto, da
fraternidade.
O subsídio, disponível para compra no site da editora, além de oferecer um
panorama completo, com todo o referencial para que se possa viver, difundir e praticar
os preceitos dessa edição da CF, traz a letra do hino oficial, a oração e o conceito
da arte do cartaz. Também apresenta dados e orientações sobre o Fundo Nacional
de Solidariedade e o resultado integral das coletas realizadas nas celebrações do
Domingo de Ramos, coleta da solidariedade.
Fonte: CNBB

Formação

Dinâmica: Carta de Despedida

Característica: Avaliação
Objetivo: Avaliar o momento

que está sendo
vivido pelo grupo através da verbalização das
emoções.

Quantidade de pessoas: Cerca de 15 pessoas.
Material necessário: a) Papel e caneta para cada
participante; b) uma caixa de papelão para
depositar as cartas.

Sequência da dinâmica:
1)

Cada participante escreverá a sua “Carta

Formação

de Despedida” do grupo;
2)
Nessa carta deve-se comentar: como está
se sentindo em relação ao grupo, o que estava sendo
o mais importante, se estava gostando ou não, do
que não estava gostando, se vai sentir saudade e o
porquê, e o que mais quiser acrescentar;
3)
Todas as cartas devem ser assinadas;
4)
Terminando de escrever, cada participante
deposita a sua carta na caixa;
5)
Após todos terminarem, sorteiam-se as
cartas entre os participantes;
6)
O participante não poderá estar com a

carta que ele escreveu;
7)
As cartas são lidas em voz alta;
8)
Os coordenadores devem anotar os pontos
apresentados;
9)
Após a leitura de todas as cartas, iniciase o debate com o objetivo de reafirmar quais as
virtudes do grupo, encontrar propostas para a
solução dos problemas apresentados e assumir
novos desafios na caminhada.
Por Hernane Martinho Ferreira
)RQWH '<1$ 2QLYDOGR  2UJ 'LQkPLFDV HP ¿FKDV ,  (G 6mR
Paulo: Centro de Capacitação da Juventude – CCJ, 1996.

Perguntas e Respostas

Em sua paróquia, o padre não quer atividade nenhuma em Janeiro e não
quer que a Curia que lá funciona, se reúna em outro lugar. Já tentamos conversar
com ele e nada conseguimos.
o que fazer?
R: em primeiro lugar, o ideal é realmente conversar com o Pároco
e mostrar-lhe que o legionário tem férias, mas a Legião, não. O legionário,
como qualquer pessoa pode ter suas férias em qualquer época do ano, não
obrigatoriamente em Janeiro, mas a Legião tem que continuar suas reuniões e
seus trabalhos. Se o padre não permitir, realmente que a reunião da Cúria se
realize, tente transferir a reunião de Janeiro para fins de Dezembro ou inicio
de Fevereiro. Se isto não for possível, não faça a reunião) importante é não
desobedecer ao Pároco?

Quando “meu” par de visitas falta ao encontro, como devo proceder?
Faço sozinha?
R: Se o trabalho for Visitas Domiciliares, isto é visita de casa em
casa, deve ficar para outro dia. Este trabalho só pode ser feito em par: Se for
outro tipo de visita é preciso considerar se não há nenhum inconveniente em
ser feito por uma só pessoa. Se não houver: poderá ser feito sozinha. Deve-se,
todavia, tomar cuidado para que isto não se torne uma constanle
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Legião de Maria no mundo

EQUADOR
Senatus de Quito: O Comitium de Guayaquil possui uma Cúria
júnior de 10 praesidia com mais 4 em formação. Há quatro
legionários trabalhando em extensão em Ingapirca, e um novo
Comitium foi estabelecido em Santa Elena.
VENEZUELA
Senatus de Caracas: 4 Comitia e 5 Curiae foram relatados
durante este período. A maioria dos conselhos indica
extensão, 11 praesidia e uma cúria foram criadas, outras estão
em diferentes estágios de formação. Uma nova Curia júnior foi
criada em um comitê anexo. Há 8 praesidia ligadas ao Senatus
há muito tempo. Foi sugerido que eles tentassem elevar o
número até 12, pelo menos, com um relatório de praesidium
a cada mês.

CHILE
Senatus de Santiago: Muitos praesidia estão recrutando
imigrantes. Um praesidium, além de chilenos, tem legionários
da Colômbia, Venezuela e Haiti. As unidades colombianas são
bem-sucedidas. Nos portões da igreja, os legionários levam
nomes e números de telefone e depois visitam os interessados.
O Senatus teve o prazer de receber detalhes de St. John Henry
Newman, que eles usarão com seus contatos não-católicos.
URUGUAI
Senatus de Montevidéu: Um praesidium intermediário
organizava viagens de acampamento para moradores de
uma Casa Infantil. A Legião participou do Encontro Nacional
de Movimentos Leigos. As obras mencionadas incluem
divulgação aos sem-teto, trabalho pastoral na prisão,
acompanhamento do padre às áreas rurais e aos subúrbios

difíceis. O Senatus realizou um congresso em 7 de setembro
com uma participação muito boa.
PERU
Senatus de Lima: O Presidente e o Secretário do Senatus
foram eleitos para o segundo mandato. O Senatus relata 401
legionários de estágio e sete novos praesidia. Na Cúria de
Barranco, metade dos legionários são membros pretorianos.
Novas obras incluem acesso à Universidade de Callao, onde
esperam iniciar um praesidium e uma visita domiciliar no
perigoso subúrbio de Cerro el Pino. 26 adultos foram batizados
e seis estudantes universitários estão sob instrução para se
tornar católicos. Outros apostolados incluem trabalho entre
crianças com HIV, visitas aos prédios do governo, incluindo o
Ministério de Assuntos da Mulher, duas praesidia nas prisões
na prisão de Quencoro e uma na prisão de Quillabamba.

Notícias dos Conselhos
Regia Nosa Senhora Auxiliadora - MT
Romaria em Nova Xavantina / MT.
Romaria da Régia Nossa Senhora Auxiliadora no Santuário Nossa Senhora das Graças em
Nova Xavantina/MT.

Elevação em Barra do Garças / MT.
A Régia Nossa Senhora Auxiliadora de Cuiabá/MT, sente abençoada e Fortalecida com a
Elevação do novo “Comitium Nossa Senhora da Guia”, no Município de Barra do Garças/MT (500 km
de Cuiabá).
O Bispo Diocesano, Dom Protégens esteve presente, dando apoio p Legião de Maria, e
motivando o crescimento na Diocese. O Comitium ﬁcou com 02 CURIAE ﬁliadas e mais 07 Praesidia.
A elevação foi no dia 15 de novembro às 18:30h, na Igreja Matrix Nossa Senhora da Guia
no Município de Barra do Garças (500 km de Cuiabá).
Teve a presença do Bispo Diocesano, Dom Protégenes José Luft, e mais, 04 Oﬁciais da Régia Nossa
Senhora Auxiliadora, 03 A Régia sente Agradecida e Fortalecida pela Elevação do Comitium Nossa
Senhora da Guia”
Sentimo-nos honrados de realizar a criação de mais 01 Conselho.

REGIA VIRGO CLEMENS - ASSIS / SP
15° EXPLORATIO DOMINICALIS
A Regia Virgo Clemens - Assis / SP, realizou no último domingo, dia 27 de outubro
de 2019, na Paróquia São Judas Tadeu - Diocese de Assis - Assis / SP, seu 15° EXPLORATIO
DOMINICALIS.
O trabalho foi realizado nos bairros Jardim Paraná e Vila Progresso. Participaram 127
legionários e foram feitas 510 visitas domiciliares e, atingidas 896 pessoas.

Missa de ação de graças pelos 11 anos da Legião na
Paróquia São José do Paraisópolis
Praesidia Maria Mãe dos Caminhantes e Causa de Nossa Alegria, ﬁliadas ao
Comitium Nossa Senhora de Fátima - Campo Limpo. Diocese de Campo Limpo

Compromisso Legionário em São José do Rio Preto - SP
Em seu primeiro ano de existência, o Praesiduim Nossa Senhora de Lourdes,
Paróquia São João Apóstolo e Nossa Senhora das Dores comemora 9 compromissos
legionários que ocorreram nesse início. Os compromissos foram feitos individualmente nas
reuniões a medida em que os Legionários se sentiram prontos para dar o seu “SIM “após
o período mínimo exigido pelo manual e a aprovação dos oﬁciais. São elas as escolhidas
por Nossa Senhora: Alzira Pereira de Souza, Azenete Sousa Zanata, Eliana Aparecida
Leira Valdambrine, Francisca Aparecida F. Gabriel, Luciana Paula M. Tolentino, Maria José
Pereira, Ofélia Belão Barbosa, Sudinézia Cardoso e Tânia Maria Michelan.
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Notícias dos Conselhos

Eleições em Osasco - SP

Confraternização em Mogi das Cruzes

Sarau em Caieiras – SP

No dia 17/08/19, houve a eleição de todos os
cargos do Comitium Rainha dos Apóstolos, ﬁcando assim
a nova diretoria: da esquerda para direita: Vice-Presidente:
maculada, Presidente: Lurdes, Secretária: Aparecida, Tesoureira
Luiza, em pé: Candido e Tarciza representantes do Senatus.

Confraternizaçao da Legião de Maria - Comitium Benedicta Mogi das Cruzes. Presença Padre Juvi - Município de Santa
Ernestina.

No Dia 01 de Dezembro de 2019, no Bairro das
Laranjeira na cidade de Caieiras, a Curia Nossa Senhora Sede
da Sabedoria, realizou seu Sarau e confraternização anual
contando com a presença de 42 legionários, sendo 30 oﬁciais
de praesidiums,11 membros ativos e 1 diretor Espiritual o Padre
Carlos da paroquia Santa Rosa de Lima-Perus-SP.
Destaques para o nosso Presidente anterior,realizando seu sonho
de ter aprendido a tocar violão e se apresentar para seus
amigos legionários.

Eleição em Ferraz de Vasconcelo - SP
No dia 13/07/19 foi feita a eleição no comitium Serva
do Senhor no cargo de Vice-presidente, ﬁcando assim a nova
Diretoria, da esquerda para direita: secretaria: Maria Maurilio,
Presidente: Maria de Lourdes, Vice: Tiburtino Soares, Tesoureira:
Maria Pereira, em pé: Candido e Nice representantes do Senatus.

Imagem Peregrina em Taquaritinga - SP
Praesidium Nossa Senhora do Bom Conselho e Nossa
Senhora de Fátima da Cúria Rainha dos Apóstolos, Comitium
Magniﬁcat de Taquaritinga, rezando nós lares com a imagem
peregrina. Município de Santa Ernestina.

Apostolado de Finados em Santo Amaro
Capital - SP.
A Legião de Maria mais uma vez realizou o Apostolado
de Finados em todos os Cemitérios em Santo Amaro.
Foram celebradas missas e distribuídos os folhetos
com mensagem de Dom José Negri. Dom José Negri celebrou a
missa no Cemitério de Santos Amaro

Eleição em Santana do Parnaíba - SP
No dia 26/05/19 foi feita a eleição na
Curia N.S. do Perpetuo Socorro nos cargos de:
Presidente, e Tesoureiro, ﬁcando assim a nova Diretoria.
Tesoureiro Josenilton, Neusa, Presidente - Maria da Conceição
e secretaria Alice. Em pé Candido e Nelson, representantes do
Senatus e Padre Heliomarcos Dir. Esperitual.

Imagem Peregrina em Cruzeiro - SP
Dia 27/10/2019 o Comitium Puríssima acolheu
a imagem peregrina de Nossa Senhora das Graças na
Missa Solene às 07h na Matriz Imaculada Conceição com a
participação das Curie Imaculado Coração de Maria e Assunta
ao céu e grande número de legionários.

Apostolado de Finados em
Campo Grande - MS

Eleição na Vila Alpina - SP
O Comitium Stella Maris da Vila Alpina elegeu para o cargo de
Tesoureira no dia 01/09/2019 - : Aparecida Jeremias da Costa
(2º Triênio)
A Diretoria ﬁcou: Diretor Espiritual: Padre Eduardo Aparecido
Araújo, Presidente: Maria Aparecida de Souza Melchiori, Vice
Presidente: Sonia Regina de Salvi Montresol, Secretária: Maria
Aparecida Carvalho, Tesoureira: Aparecida Jeremias da Costa.

Imagem Peregrina em Praia Grande - SP
Comitium N. Sra. Estrela do Oriente - Praia Grande. - Rumo ao
Centenário da legião de Maria pelo Mundo. Imagem Peregrina
de Nossa Senhora das Graças - Praesidium N. Senhora
Desatadora dos Nós - Cúria Imaculada Conceição.

A Curia nossa Senhora das Graças realizou
apostolado de ﬁnados no Cemitério de Congonhas em
02/11/19
Seguem as fotos de momentos de contato com os
visitantes na distribuição de mensagens, reza do rosário antes
da missa e a celebração na capela com o padre Irlandio.

Eleição em Mogi das Cruzes - SP
Comitium Benedicta realizou eleição para vice presidente em
19/09/2019, com a presença das representantes do Senatus
Irmã Lucinda vice presidente e irmã Adriana primeira secretaria.
A nova Formação do Conselho ﬁcou a seguinte
Presidente: José Carlos Palopoli, Vice-presidente: Tatiana
Graziela Sena, Secretária: Claudia Rocha Moretti Lorena e
Tesoureira: Neusa Rodrigues

Passeio Penha - Patriarca - SP
A Curia Nossa Senhora da Penha e o Comitium nossa Senhora
Medianeira - patriarca realizou no dia 15/11 o passeio
Legionário para o clube Rincão. Participaram 51 pessoas
sucesso absoluto. PARABÉNS BRAVOS LEGIONÁRIOS

