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A Legião de Maria tem como o próprio 
manual nos ensina, um sistema perfeitamente 
organizado, a essência da Legião é conhecida 
e devem ser mantidas, porém os meios de 
colocar esse sistema em funcionamento podem 
e devem se modernizar junto com as inúmeras 
ferramentas que estão a nossa disposição.

Seguindo as tendências atuais, 
as notícias e matérias que são 
veiculadas neste informativo, 

passarão em breve a ser 
publicadas apenas em nossas 

mídias digitais.
O jornal vai deixar de circular 

em papel. 
Site, Facebook e App.

.
“Podemos ser Santos”

Inscrições até dia 16 de fevereiro por 
e-mail ou pessoalmente na sede do 

Senatus de São Paulo.
Tel: 3104-5980

legiaodemaria-senatussp@uol.com.br
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Editorial
 Colocamos em sua mão mais uma edição do nosso 
informativo.
 Essa que será uma das últimas edições em papel, pois as 
matérias e notícias passarão a partir do segundo semestre, a ser 
veiculadas apenas nas mídias digitais.
 Seguimos tendência que é mundial, pois hoje em dia 
quase todos temos celulares, onde podemos acessar a essas 
informações.
 Em nossa programação deste semestre teremos o 
congresso da juventude, o congresso dos Praesidia filiados, a 
festa da Acies, festival de música, e a romaria; e todos esses 
eventos terão a cobertura jornalística da equipe de comunicação 
do Senatus.
 Nesta edição temos uma matéria muito boa sobre 
a Legião no mundo digital e um texto inspirador sobre a 
Quaresma.
 Temos também material sobre Nossa Senhora de 
Lourdes, Edel Quinn e a campanha da fraternidade.
 Na parte da formação temos uma dinâmica que você 
pode replicar e colocar em prática em seu grupo de legionários 
e de catequese.
 Temos notícias da Legião no mundo que tiramos do 
boletim de dezembro do Concilium Legionis e notícias de 
nossos conselhos filiados.
 Esperemos que aproveitem o conteúdo deste, e que os 
continuem a procurar em nossa mídias digitais.
 Equipe de comunicação 
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 Quaresma é tempo de investir na conversão e continuar a 
busca do crescimento em Cristo. 
 Para isso, torna-se indispensável uma atenção constante 
sobre si mesmo, movida pelo amor a Deus, para aproveitar todas 
as oportunidades de fazer o bem que a vida nos oferece. A busca 
do bem marca a existência cristã em todos os seus aspectos, mas 
a quaresma chama a atenção para a necessidade de não só fazer 
o bem, mas também combater o mal. O bem exige o combate 
ao mal. Não só o mal do mundo, mas também aquele que existe 
dentro de nós e que se traduz em atitudes egoístas que nos fazem 
esquecer o outro e suas necessidades e pensar só em nós mesmos, 
como se fôssemos o centro do universo. Neste ponto Santo 
Afonso nos ilumina: “alguns fazem as pazes com seus próprios 
defeitos e daqui nasce a sua ruína, sobretudo quanto estes defeitos 
são o apego a alguma paixão, à própria estima, ao desejo de 
aparecer, de acumular riquezas, ao rancor para com o próximo”. 

que se abandonam à mediocridade”. Santo Afonso sabe que os 
medíocres logo se tornam decadentes, ou seja, desistem da Boa 
Nova de Jesus para viver somente para si mesmos. 
 O tema da vigilância se mostra central no tempo da 
quaresma. É preciso “vigiar e orar”, como aconselhava Jesus, 
para não “cair em tentação”.

Como viver a quaresma?

 Para viver bem a quaresma, investindo no conhecimento 

de se entregar a Ele e de empregar os meios para tornar realidade 
a própria decisão. Quais seriam esses meios? A Igreja nos indica 
vários caminhos para crescer na conversão: os sacramentos 
da eucaristia e da reconciliação, a meditação das verdades 
fundamentais da fé, a oração pessoal e comunitária, a caridade. 
O mais importante, no entanto, é o desejo de dar-se a Cristo que 
deve traduzir-se na caridade para com o próximo.

 Quem se decide a fazer alguma coisa por Jesus, nada tem 
a temer; é só pôr mãos à obra que ele dará a sua graça. Viver 
a quaresma no espírito de fé é, pois, atuar de diversos modos a 
opção por Jesus e pelos irmãos, que brota da conversão sincera do 
coração. Jejum, oração, esmola não têm sentido em si mesmos, 
são apenas “meios” que ajudam a tomar como norma suprema 
da vida o projeto de Jesus, feito de justiça, paz, fraternidade, 
misericórdia. Assim como Jesus, é preciso acolher a vontade do 
Pai, o que supõe renúncia a tudo o que nos afasta do verdadeiro 
amor. A quaresma é um tempo propício para a atuação desta 
proposta, através da penitência, da oração, do jejum e das obras 
de caridade. E a Igreja, através da campanha da fraternidade deste 
ano, nos chama a atenção para a necessidade de ajudar a criar 
estruturas sociais mais justas. O tema, “Fraternidade, Igreja e 
Sociedade”, e o lema, “Eu vim para servir” (Mc 10,45), expressam 
a urgente necessidade de maior contribuição entre a Igreja e a 
sociedade, para que, com a promoção do bem comum, vivamos 
numa sociedade mais justa e solidária. A penitência da quaresma 
deve criar nos cristãos a consciência de que são responsáveis pela 
construção de um mundo mais justo.
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  Nas variadíssimas formas pelas 
quais o Senhor nos convida ao serviço em 
Sua Messe, quem dera podermos um dia 
testemunhar como o fez Edel Quinn!
 Nascida no princípio do século XX, 
num 14 de setembro - Exaltação da Santa 
Cruz - data que lhe tocava profundamente o 
coração, Edel tinha essa Festa como de sua 
preferência no calendário litúrgico. Em tal 
escolha já se apresentam os primeiros sinais 
de que a garota simples e comunicativa 
faria História ao carregar, com coragem e 
determinação, a própria cruz.
 Edel jamais se furtou à missão; 
foi precoce em tudo, parecendo mesmo 
conhecer antecipadamente que sua curta e 
valorosa existência demandaria incomum 
dinamismo e grande expediente. As 

condições de saúde, longe de a desanimarem 
muito a estimularam. Habitando um corpo 
frágil, talvez inapto para responder aos seus 

anseios, professou um apostolado heroico, 
em que as situações limite foram superadas 
por uma alma plena da fortaleza divina.
 Com sadia curiosidade aliada à sede 
de conhecimento, a jovem Edel possuía 
- como sugere o apostolado legionário - 

Maria Santíssima. Segundo suas palavras 
‘jamais negou à Virgem nada do que lhe 
pareceu ser a sua vontade’.
 Em Edel podemos reconhecer 
sem esforço muitas das virtudes de Nossa 
Senhora. Enquanto durou sua nobre 
missão na África Oriental perseverou no 
amor a Jesus Cristo e Sua Boa-Nova com 
humildade, modéstia e ousadia. Sete anos 
e meio de árduo serviço, e na luta contra 
a saudade dos familiares e da Pátria, sob 
a inspiração do Espírito reconheceu, 
inteligente e altruísta, que ‘com a mão no 
arado não deveria olhar para trás’. 
 Embora tuberculosa, possuía 

notável energia, temperança, disciplina e 
grande senso de responsabilidade. 
 Tendo com centro de sua existência 
a Eucaristia, chegou a viajar por horas, em 
completo jejum, para receber a Sagrada 
Comunhão.
Por diversas vezes necessitou de internação 
hospitalar, aproveitando o ‘repouso’ 
obrigatório para evangelizar com orações e 
correspondências. 
 Na renúncia a um cotidiano, 
que poderia ter sido monótono, a jovem 
irlandesa entregou-se inteira e intrépida 
à Novidade de Vida que o Senhor lhe 
oferecia.
 Possamos neste ano, que a Legião 

Quinn, nos unir em súplica pela futura 
elevação aos altares desta jovem, cujo 
legado sempre nos servirá de verdadeiro 
exemplo cristão. 
 Fabianne Nunes

Muitos são os chamados, mas 
poucos os escolhidos (Mt 22,14)
Muitos são os chamados, mas 
poucos os escolhidos (Mt 22,14)

Veneravel Edel Quinn 
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NOSSA SENHORA DE LOURDES - 11 de FEVEREIRO
 A jovem francesa Bernardette 
Soubirous com 14 anos, estava junto de sua 
irmã e uma amiga recolhendo lenha no dia 11 de 
Fevereiro, cerca de 1,5 km de onde moravam. 
Em uma gruta de Massabielle, ela teve a visão, 

Certo dia, fui com 

alvo como a neve com uma faixa azul celeste 
na cintura e uma rosa de ouro em cada pé, da 

 
 

 O reconhecimento desta aparição 
se deu em 11 de fevereiro de 1862, 4 anos 
após a primeira aparição quando o Papa Pio 
IX autorizou ao bispo daquela região que 
permitisse a veneração a “Nossa Senhora 
de Lourdes”, Esta região já recebia muitos 
peregrinos. Ainda no ano de 1862 o bispo de 
Tarbes, Dom Laurence, daria uma importante 
declaração solene: “Inspirados na comissão 
composta por sábios, doutores e experientes 
sacerdotes que questionaram a criança, 
estudaram os fatos, examinaram tudo e 
pesaram todas as provas. Chamamos também 
a ciência, e estamos convencidos de que as 
aparições são sobrenaturais e divinas, e que 
por conseqüência, o que Bernadette viu foi a 
Santíssima Virgem Maria. 
 Estas convicções foram baseadas no 
depoimento de Bernadette, mas, sobretudo, 
sobre as coisas que têm acontecido, coisas 
que não podem ser outra coisa senão por uma 
intervenção divina.” 
 A história narra que na gruta onde 
houve a primeira aparição de Nossa Senhora 
de Lourdes, durante muito tempo milagres 
ocorreram, o que fortaleceu cada vez mais as fé e 

lugar em busca de graças por intercessão da 
virgem.  
 É sempre importante levarmos 
em consideração a devoção a Maria, e a 
necessidade de nos mantermos em constante 
oração e entender o exemplo e a importância 
da história de Nossa Senhora de Lourdes. 
 Também a história de Nossa Senhora 
de Lourdes se cruza com a de Nossa Senhora 
de La Salette, que doze anos antes em 1846 
previu esta importante aparição de Maria 
para a humanidade em suas profecias. Como 
conseqüência de fé, em 8/12/1933, festa 

da Imaculada Conceição, Bernadette foi 
canonizada como Santa Bernadette Soubirous, 
pelo Papa Pio XI, reconhecidas pela Santa Sé as 
virtudes pessoais e curas milagrosas atribuídas 
à sua intercessão. Sua festa litúrgica é celebrada 
no dia 16 de abril. Na França, é celebrada em 
18 de fevereiro. Em 1983, o Papa João Paulo II 
esteve em Lourdes em peregrinação, retornandp 
em agosto de 2004. Salve Maria!

Luiz Cesar Ferreira 
Praesidium  N. S. da Rosa Mística
Paróquia São Roque 
Carapicuiba/SP                                    

Fevereiro/Março 2020

Missa em comemoração aos 3 anos da Dedicação da Capela CFFD

A missa foi presidida pelo Padre Frei Alfredo
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 Nas últimas duas décadas temos 
acompanhado e vivido uma enorme 
transformação tecnológica, em especial na 
forma de se comunicar. Com o avanço e 
aprimoramento da internet dos telefones 
celulares estamos cada vez mais conectados, 
uma notícia que as vezes demorava dias a se 
propagar a todos hoje em questão de minutos 
está circulando pelo mundo inteiro.
 Essas poderosas ferramentas podem 
e devem ser usadas para coisas boas, para 
potencializar bons gestos e ações. Quando 
olhamos para dentro do nossa associação, 
a Legião de Maria é um campo enorme 
para aplicação das novas tecnologias, das 
agilidades e facilidades que a era moderna 
tem a nos oferecer. E se adaptar a esse novo 
contexto é um caminho sem volta, nossa 
sociedade está em transformação. Quantas 
pessoas hoje não tem um celular? Quantas 
dessas pessoas usam o celular somente 
para fazer ligações? Vemos cada vez mais 
pessoas jovens, adultos e da terceira idade 
interagindo coma tecnologia, o whatsapp 
por exemplo é um poderoso meio de 
comunicação, as mídias sociais estão cada 
vez mais presentes no nosso dia-a-dia, 
muitas vezes mais que o rádio, televisão e 

a mídia impressa (Jornais Revistas etc.). 

 A Legião de Maria tem como o 
próprio manual nos ensina, um sistema 
perfeitamente organizado, a essência 
da Legião é conhecida e devem ser 
mantidas, porém os meios de colocar 
esse sistema em funcionamento 
podem e devem se modernizar 
junto com as inúmeras ferramentas 
que estão a nossa disposição.  
  
Temos que estar abertos a inovação, e 
transformar as mídias que até então eram 
única e exclusivamente em papel em meios 
digitais. O quão produtivo seria ter os 

de celular? Conseguir gerar um relatório 
de Praesidium em um único clique? Ter as 
informações da base da Legião os Praesidia 
das comunidades mais distantes acessíveis 
no mesmo instante que a reunião acontece? 
 Todas essas ideias são realidades 
totalmente possíveis para a Legião nos dias 
de hoje, basta nos colocarmos em rumo a 
transformação, abrirmos nossas mentes para 

o novo e permitirmos a transformação.  
A era da digitalização é um caminho 
irreversível, tudo ao nosso redor está 
mudando, a forma que compramos as coisas, 
a forma de interagimos com nossos bancos, 
agendarmos médicos resolvermos questões 
de tributos em órgãos públicos etc. Na Igreja 
e na Legião não pode ser diferente, devemos 
tentar aproveitar o poder das mídias sociais 
dos aplicativos dos smartphones presentes 
nas mãos de quase todas as pessoas para 
facilitar nossos controles, promover nosso 
movimento, e tornar a Legião de Maria que 
tanto amamos e queremos bem mais forte e 
em sintonia com a mudança que ocorre em 
nosso mundo.
 Precisamos quebrar o paradigma de 
que a tecnologia é ruim, a tecnologia é boa, 
o seu uso é que pode ser feito para o bem 
ou para mal, a decisão é nossa. Sem dúvidas 
se colocarmos toda nossa espiritualidade 
legionária presente nas nossas tecnologias, 
será algo muito bom para um número 
imensurável de pessoas.

LEGIÃO DE MARIA NA ERA DIGITAL

 
Seguindo as tendências atuais, as notícias e matérias que são 

veiculadas neste informativo, passarão em breve a ser publicadas 
apenas em nossas mídias digitais. 

Site, Facebook e App.
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Estilo: Reconciliação
Objetivo: Enxergar que Cristo está em nós e que as nossas 
atitudes é que atrapalham as pessoas de o enxergarem.
Tempo: 30 Minutos

Materiais: Vela, garrafa larga e boca estreita, areia, 
canudo de papel sulfite ou de papel reciclado, folhas de 
papel A4 já utilizadas e fita adesiva.
Local ideal: Sala bem escura com música em baixo volume 
para reflexão.
Cuidados: Muito cuidado para que os papéis não fiquem 
próximos a chama da vela para não serem incendiados!

Execução:
a) Em uma mesa colocar à garrafa com a vela acesa 
coberta com um canudo de papel que deixa transparecer a 
luminosidade irradiada;
b) Som em baixo volume com músicas de reflexão.
c) Os participantes entram na sala e acomodam-se em 
silêncio.
d) O coordenador faz uma conexão entre a garrafa sendo 
cada um dos participantes e que a luminosidade irradiada de 
dentro do canudo é o Cristo presente na vida de cada um.

e) Continua-se a reflexão onde a cada limitação ou 
pecado comentado adiciona-se uma folha de papel cobrindo 
o primeiro, até a luminosidade da chama ficar imperceptível 
através dos papéis.
f) A luminosidade continuará saindo por cima, então 
se cobre o canudo com algumas folhas (ATENÇÃO: 
cuidado para que a vela não seja apagada – procure deixar 
um pequeno espaço para a troca do ar) e reflete-se que ao 
continuarmos a agir da mesma maneira sufocamos o Cristo 
que vive em nós, fazendo com que as relações com as pessoas 
tornem-se frias e sem amor.
g) Nesse momento cantamos algumas vezes uma música 
de pedido de perdão.
h) Retomando, o coordenador anima os participantes 
a procurarem superar as diferenças com os demais e para 
com Deus. Ao nos reconciliarmos com Deus e com nossas/os 
irmãs/os retiramos os canudos, mostrando que a luz de Cristo 
mora em nós e que cabe a cada um fazer com que Ele seja 
enxergado através nossos atos.
i) Nesse momento canta-se um louvor, encerrando-se a 
dinâmica.

Dinâmica: O Cristo que vive em mim
Formação

Fevereiro/Março 2020

  Todos os anos durante a Quaresma, período de 
preparação para a Páscoa, as dioceses do Brasil mobilizam suas 

horizonte do tema e do lema da campanha, de tal modo que seja 
capaz de iniciar processos de superação da realidade em questão.
 Diante do cenário atual, em que constatamos uma crescente 
banalização do mal, a indiferença em relação à vida e perda do 
verdadeiro sentido da vida em todas as suas formas e expressões, a 
CF 2020 tem como objetivo geral: “conscientizar, à luz da Palavra 
de Deus, para o sentido da vida como dom e compromisso, que se 
traduzem em relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, 
na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa casa comum ”.
 Neste horizonte, a CF 2020 deseja apresentar o sentido da 
vida proposto por Jesus nos Evangelhos; recordar a compaixão, a 
ternura e o cuidado como exigências fundamentais da vida para 

relações sociais mais humanas; promover e defender a vida desde 

do amor que gera continuamente vida nova; preparar os cristãos e 
as comunidades para anunciarem, com o testemunho e as ações de 
mútuo cuidado, a vida plena do Reino de Deus; criar espaços nas 
comunidades para que todos se sintam parte da vida recebida no 
batismo e o dom do Espírito Santo, na Crisma; despertar os jovens 
para o dom e a beleza da vida, motivando-lhes ao engajamento em 
ações de cuidado mútuo, especialmente de outros jovens em situação 
de sofrimento e desesperança; valorizar, divulgar e fortalecer as 
inúmeras iniciativas já existentes em favor da vida; conscientizar 
para a vivência de uma ecologia integral que desperte o compromisso 
de cuidado para com o planeta terra, nossa casa comum; fortalecer a 
cultura da fraternidade e a revolução do cuidado como caminho de 
superação da indiferença e da violência.

Com o intuito de educar para a vida em fraternidade, com base na justiça e no amor, exigências centrais do 

e na sociedade em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos 
de solução à luz do Evangelho.

“FRATERNIDADE E VIDA: DOM E 
COMPROMISSO”

“FRATERNIDADE E VIDA: DOM E 
COMPROMISSO” 
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Legião de Maria no mundo
EUROPA
ESPANHA
 Senatus de Madri: Legionários adultos dedicados se 
concentram no apostolado de rua para jovens. Os recrutas que 
não perseveram são convidados a participar de grupos de oração 
“Frank Duff”. Os 3 Senatus da Espanha estão programados 
para se reunir por três dias no início de 2020.   
 Um boletim completo contendo a carta do correspondente 
do Concilium é publicado mensalmente pelo Senatus.
 Senatus de Barcelona: Os três membros ativos de um 
praesidium têm 5 grupos de Adjutores formados por irmãs. Eles 
visitam casas para idosos. A taxa de participação na reunião do 
Senatus em outubro foi de 80%.

CHIPRE
 A Legião comemorou em outubro, 28 anos no Chipre, 
com uma missa seguida de uma reunião das 6 praesidia da 
República do Chipre. Esperamos fundar um novo praesidium 
em Larnica, a única paróquia no Chipre sem a presença da 
Legião.

PORTUGAL
 O Senatus de Lisboa recebeu seu novo diretor 
espiritual em julho.  Ajuda é concedida pelo Comitium de 
Açores às famílias de casamentos desfeitos. Em Damaia, a visita 
com a estátua da Virgem Peregrina possibilitou a reconciliação 
de 3 casais. O mesmo conselho preparou 10 crianças para a 

Comunhão e Confi rmação.  A Curia presta cuidados básicos 
aos pacientes associados às visitas eucarísticas.

MALTA
 A Regia de Malta comemorou 50 anos de sua 
elevação a categoria  de Regia. Projetos de PPC foram 
realizados em Birmingham, Siracusa e Israel. Um praesidium 
visita os auxiliares duas vezes por ano e organiza retiros.  
 Uma curia organizou um apostolado de uma semana 
na única paróquia de sua região onde não há Legião. A Curia 
incentivou um homem a retornar aos sacramentos após uma 
ausência de 25 anos e está preparando uma senhora hindu 
e seus 2 fi lhos para o batismo e a confi rmação. Em uma das 
Curias anexas, o Rosário foi recitado 8 vezes em duas adegas 
em maio e outubro. Também são realizadas visitas às prisões.
 O Comitium de Gozo também comemorou 50 anos 
de elevação ao status de Comitium. Muitos contatos são feitos 
com turistas e estrangeiros. Dois rapazes estão se preparando 
para o batismo e dois fi lhos de um casal solteiro também estão 
se preparando para o batismo. Os legionários ajudaram em 
uma estação de rádio onde três programas sobre Frank Duff 
foram transmitidos. Os juniores e os jovens adultos se juntam 
aos idosos durante os trabalhos e as atividades.

GRÉCIA
 As notícias são escassas e os telefonemas revelam 
pequenos Praesidias com membros mais velhos.

ALBÂNIA
 Um novo praesidium foi estabelecido em Tirana, 
e uma prisão para mulheres foi visitada. 25 Praesidia são 
anexados ao Comitium e aqueles nas cidades são muito mais 
fortes do que aqueles nas áreas rurais.

ITÁLIA
 Regia de Milão: Novos ofi ciais estão em atividades, 
mas nenhum registro eleitoral foi fornecido. O presidente 
chamou Concilium para uma visita porque o número de 
legionários está diminuindo. Os números das três últimas 
reuniões da Regia são 9, 10 e 15. O correspondente sugere uma 
novena a São Carlos Borromeu que, como cardeal arcebispo de 
Milão, salvou a cidade das infl uências da Reforma. 
 O Comitium de Pádua não tem um diretor espiritual e 
foi sugerido que eles tenham uma freira como diretor espiritual.  
 A Curia Africana de Verona está indo bem.
 Senatus de Roma: um novo praesidium eleva para 10 
o número de praesidia vinculadas ao Senatus. Um praesidium 
universitário tem 14 membros. Um seminarista de Uganda foi 
ajudado a montar um novo praesidium. O Correspondente 
acredita que o principal trabalho será promover a adoração 
eucarística.
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REGIA VIRGO CLEMENS
Romaria

 No dia 8 de dezembro de 2019, dia da SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO, a 
Regia Virgo Clemens, realizou na Paróquia Nossa Senhora da Paz, na comunidade de Conceição 
do Monte Alegre em Paraguaçu Paulista - SP sua 3° ROMARIA DIOCESANA.
 Participaram da Romaria cerca de 250 legionários. Durante o dia foram realizadas várias 
atividades como: A Reza do Rosário; visitas domiciliares; via Sacra; Ofício da Imaculada Conceição.
Finalizamos o dia com a Santa Missa.

Formação
 No dia 05 de janeiro de 2020, a Regia Virgo Clemens realizou uma formação para os 
Ofi ciais de Comitia fi liados diretamente a Regia com a participação de 23 ofi cias dos 7 Comitia 
fi liados diretamente a Regia.
 O tema da formação foi sobre a administração da Legião.
 Foi uma manhã muito produtiva e participativa, vivenciamos momento de partilha, 
comunhão e muito aprendizado.

Passeio anual 
No dia 14 de dezembro de 2019 a Regia Virgo Clemens realizou seu Passeio Anual na Fazenda 

Floresta.
Participaram do passeio legionários, amigos e familiares, perfazendo um total de 148 pessoas.
Foram momentos de Oração, diversão e partilha.

Reunião geral  anual
 No dia 18 de dezembro de 2019, a Regia Virgo Clemens realizou sua reunião geral 
anual no CEDIPAS - Centro Diocesano de Pastoral.
 Participaram da reunião geral anual, os membros dos Praesidia fi liados diretamente à Regia.
 Durante a reunião foram feitas as orações da Tessera, a reza do Rosário, dinâmicas de 
integração e de apresentação.
 Foi uma noite muito alegre e participativa.
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Senatus Nossa Senhora Aparecida

Imagem Mãe Peregrina em
Mogí Guaçu - SP  

 O Comitium Mãe Admirável de Mogi Guaçu-SP da Diocese de São João da Boa Vista - SP, 
realizou no dia 30 de novembro de 2019, sete horas de oração com a Imagem da Mãe Peregrina de 
Nossa Senhora das Graças. Às 15hs foi celebrada a missa de envio pelo o Padre Moisés, nosso Diretor 
Espiritual. A Imagem Peregrina percorrera por todas as Paróquias da Diocese onde exiatem Legião de 
Maria.

Confraternização em São João da Boa Vista e Mogi Guaçú 
 A Curia, Maria Mãe da Igreja de Mogi Guaçu-SP, diocese de São João da Boa Vista-SP, 
realizou no dia 3 de Dezembro de 2019, a ultima reunião da Curia e a  confraternização, onde 
pode agradecer a todos pelo ano de convivência e pedir, através da Virgem Maria, as graças e 
proteção de Deus para o ano de 2020.”

Visita do Comitium em Bragança Paulista - SP
 Visita do Comitium Nossa  Senhora do Desterro à Curia Nossa Senhora Mediatrix 
de Bragança Paulista, agradecendo a Deus e a Virgem Maria por mais um ano que começa.
 Salve Maria!

Imagem Peregrina em Taquaritinga - SP
Praesidium Nossa Senhora do Bom Conselho e Nossa Senhora de Fátima, fi liada a Cúria  
Rainha dos Apóstolos,  Comitium Magnifi cat de Taquaritinga,  rezando nos lares com a imagem 
peregrina. Município  de Santa Ernestina.

 Muitas casas e famílias de doentes e idosos receberam a visita da imagem 
peregrina de Nossa Senhora das Graças, agora sob a responsabilidade do Praesidium 
Rainha da Paz, fi liado à Curia Assunta ao Céu, da Paróquia de São Pedro e São Paulo,
fi liada ao Comitium Puríssima da cidade de Cruzeiro, SP. 
 Continuamos fi rmes e fortes nesse trabalho incansável e missionário rumo ao 
Centenário da Legião de Maria em 2021. Deus seja louvado! Salve Maria!!!

Imagem Peregrina em Cruzeiro - SP

 Cúria Nossa Senhora da Misericórdia do Comitium Virgem Fiel - Cotia-SP
 Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora das Graças rumo ao centenário da Legião 
de Maria no Mundo!
 A imagem peregrinou na Curia, nos seus Praesidias fi liados, na igreja, e nos lares, 
visitando as famílias e os doentes

Imagem Peregrina em Cotia - SP
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Missa de Envio  - Sto Amaro - Capital - SP
 
 O Comitium Consolatrix realizou dia 25/01/2020 a Missa de Envio para os legionários 
ativo e auxiliares na Paróquia Nossa Senhora da Esperança - Cidade Dutra.
 A missa foi celebrada pelo nosso Diretor Espiritual Padre Carmo Sobreira Ferreira.
 Contamos com boa presença dos legionários.
 A Diocese de Santo Amaro neste ano e no próximo estaremos trabalhando os temas:
"A Eucaristia nos atrai e A Eucaristia nos envia".

Campo Grande
 
 Curia Nossa Senhora de Guadalupe em Ponta Porã. Na Capela da fronteira com o 
Paraguai


