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COMUNICADO
Prezados irmãos e irmãs legionários, informamos que afi m de evitar 
a propagação do COVID-19 a sede do Senatus de São Paulo assim 

como a C.F.F.D estarão fechadas a partir da próxima sexta-feira 
20/03/2020. A medida é válida inicialmente até o dia 15/04/2020 
podendo ser prorrogada ou fi nalizada antecipadamente de acordo 

com os desdobramentos da epidemia no Brasil.
Unimo-nos em oração para juntos e sobre a proteção de Maria 

possamos passar por este momento delicado de nossa sociedade.
Que Deus seja a nossa força.

Diretoria do Senatus

FESTA DA ACIES
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Senatus Nossa Senhora Aparecida - São Paulo 

PALAVRA DO DIRETOR ESPIRITUAL

Agenda: Abril / Maio / Junho

Atividades canceladas até novas instruções

Abril
03 - Reunião de Visitadores as17h00  
04 - Reunião do Senatus - CFFD das 8h00 às 
16h00  - Assembleia Anual de Prestação de 
contas do Senatus
09 - Reunião de Pré às 16h30
13 - Reunião da Equipe de Comunicação
14 - Hora Santa na Sede às 14h30
17 - Aniversário Natalício de Dom 
Edson de Castro Homem 
20 - Aniversário de Falecimento de Dom 
Antônio Maria Alves de Siqueira - Primeiro 
Diretor Espiritual do Senatus 
25 - Reunião de Correspondentes - 9h00
28 - São Luiz M. de Montfort 

Maio 
 02 - Reunião do Senatus às 9h00 - Igreja de 
São Gonçalo
06 - Reunião de Pré às 16h30
10 - Dia das Mães
11 - Reunião da Equipe de Comunicação
12 - Hora Santa Sede às 14h30 - 
12- 76° Aniver. morte de Edell Quinn
13 - Nossa Senhora de Fátima
24 - Festival de Música CFFD
31 - Exploratio Dominicalis 
Junho
05, 06 e 07 - Romaria Nacional 
ao Santuário de Aparecida 07 - 
Aniversário Natalício do Fundador 

Frank Duff - 131 anos
08 - Reunião da Equipe de Comunicação
09 - Hora Santa na Sede às 14h30 - 
11 - Feriado - Corpus Christi
12 - Reunião de Visitadores 17h00
13 -Reunião do Senatus às 9h00 
18 - Reunião de Pré às 16h30min 
20 - Reunião da Equipe de PPC - 
9h00.
21 - Elevação do Senatus - 61 anos
24 - Dia de São João
27 - Reunião de Correspondentes - 9h00
29 - São Pedro e São Paulo 
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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 nesse tempo tão especial 
para nós, cristãos: a Páscoa! 
As celebrações da Quaresma, da Semana Santa 
e de todo o Tempo da Páscoa nos colocam no 
centro dos maiores mistérios da nossa fé. É o 
tempo mais importante da nossa comunidade 
católica. Que esse tempo nos encha da Luz de 
Cristo e nos faça portadores dessa luz, através de 
nossas palavras e atitudes.
 Nossa sociedade, há alguns séculos, tem 
crescido tanto em tantos aspectos. Imaginem 
quanto conforto nós temos hoje e que não 

alcançamos. Percebam que a tecno-logia tornou 
as pessoas, as empresas e as instituições muito 
mais conectadas. Lembrem-se dos avanços das 
ci-ências médicas, físicas, biológicas e químicas. 
Considerem como é maravilhoso ter tantas 
possibilidades e ainda poder planejar muito 
mais avanços e sucessos para o bem de toda a 
humanidade!
 Isso tudo é sinal de Deus em nossas 
vidas. A Graça do Senhor nos capacita a produzir 
esses e muitos outros frutos. Deus seja louvado!
O mundo vive hoje um tempo difícil. Um 
vírus novo foi descoberto e está se espalhando 
rapidamente. Já contaminou mais de um milhão 
de pessoas. Já são mais de cinquenta mil mortos, 
no início de abril.
O que Deus tem a ver com isso? É um castigo? 
Uma punição? Quem acha que sim não acredita 
no que Jesus disse sobre o Pai. Quem acha 
que Deus castiga o mundo não acredita na 

queridas, não é um castigo. 
Mas não foi Deus que criou esse vírus? Quando 

as coisas, visíveis e invisíveis” estamos dizendo 
que sim, Deus criou também esse e todos os 
vírus. Assim como muitas coisas que podem 
causar sofrimento no mundo. Tudo faz parte da 
natureza e de sua evolução natural e constante. 
São os desígnios de Deus e não somos capazes 
de compreender com clareza.
Contudo, quando acontece um terremoto, por 
exemplo – algo que faz parte da natureza em 
muitos lu-gares do mundo – a única coisa que 
podemos fazer é ajudar as vítimas e impedir 
que os danos causados sejam ainda maiores. 
Conseguimos até prever, mas não conseguimos 
impedir um terremoto. Diante dos males que não 

podemos evitar, resta-nos AMAR. O amor que se 
concretiza em ajuda, amparo, apoio, compaixão, 
respon-sabilidade e empatia é a única coisa que 
temos para seguir em frente durante e depois de 
um terremoto.
A mesma coisa, meus irmãos e irmãs, é agora 
nessa pandemia. Ainda não temos nenhuma 
vacina. Até o momento em que estou escrevendo 
esta pequena mensagem, também não temos 

pior: não há como parar o vírus. Ele está livre 
e circulando. Como é invisível, não podemos 
interromper que ele chegue à nossa boca, nariz 
e olhos. É como um terremoto que não podemos 
evitar. 
 O que podemos fazer, então? 
 O de sempre: AMAR!
 E quais são as provas de AMOR nesse 
tempo tão difícil:

 - em casos extremos, quem tem que sair 
de casa, deve se proteger e proteger os outros o 
tempo todo e em todo lugar.
 Essas duas atitudes de AMOR nos 
protegem de sermos contaminados e evitam que 
nós levemos o vírus até os outros. 
 Na verdade, isso não vai impedir que o 
vírus se espalhe. Infelizmente, mesmo com esses 
cuidados, o ví-rus vai continuar se espalhando. 
Mas essa atitude de AMOR é muito mais bonita 

nos protegendo muito, vamos evitar que o 
vírus se espalhe tão rápido que faça muitas pes-
soas adoecerem ao mesmo tempo, alguns em 
condições graves. Temos visto isso acontecer 
mundo afora. E quando isso acontece, nem os 
melhores hospitais do mundo conseguem dar 
conta do recado. Há lugares que tem tanta gente 
doente ao mesmo tempo que os médicos, tendo 
um só respirador disponível para duas pessoas, 
precisam escolher em quem vão usar esse 
aparelho. Essa escolha é dolorosa porque a outra 
pessoa não irá so-breviver. Isso já aconteceu 
muitas vezes nos países que, logo no começo 
da pandemia, não tomaram medidas radicais de 
isolamento social.
 E nós, da Legião de Maria, o que temos 
a ver com isso tudo? Qual o nosso papel? Qual 

a fazer. A Igreja e toda a sociedade podem ter 
em nós, legionários, uma força aliada poderosa. 
Nossa estratégia é sempre a mesma: oração e 
trabalho. Os praesidia são a linha de frente desse 
avanço amoroso ao encontro das pessoas. É lá 
que tudo acontece, é de lá que tudo parte e é para 
lá que tudo retorna. 

Mas e agora que as reuniões e encontros não 
podem acontecer como de costume? 
Como num exército bem organizado, para 
não perder a guerra e não trairmos nossa 
missão, precisamos ter novas estratégias, sem 
perder nossa identidade. Encontros virtuais, 
por videoconferências, contatos por telefone, 
trabalhos virtuais e telefônicos, ações à distância 

 Já são quase 100 anos de renovação, 
perseverança, ajustes e estratégias na Legião 
de Maria. Uma linda história que agora tem um 
capítulo especial, junto com todo o mundo.
 Há muitas pessoas que têm medo e 
pânico. Sabe quando alguém está com tanto 
medo que foge e se esconde? O pânico nos 
paralisa. Isso não é bom e não funciona.
Há outras pessoas que negam o problema. Sabe 
quando um alcoólatra nega seu vício? O que 

mais e mais doente. Poderá até morrer. Numa 
pandemia como essa, ne-gar o óbvio coloca todo 
mundo em mais e mais em risco. Isso não é bom 
e não funciona.
 A virtude está no meio. É preciso 
equilíbrio. Pés no chão, mentes em Deus e o 
coração unido ao cora-ção dos outros.
Tudo isso vai passar. Infelizmente vai demorar, 
mas vai passar.
 Precisamos rezar muito, meditar, estudar. 
Estar em casa é oportunidade para fazer faxina 
nos armários, no coração, na mente e na vida. 
Talvez seja a hora de desatar aquele nó antigo, 
refazer aquelas relações desfei-tas, consertar 
aquele erro de estimação...
 Quando isso tudo acabar, precisamos 
estar INTEIROS: soldados fortes e preparados. 
A missão, depois será enorme. A Legião terá que 
refazer grupos e pessoas, reorganizar atividades, 
reconstruir sonhos e projetos, curar feridas, 
abraçar os caídos pela estrada...”ter compaixão e 

 Queridos e queridas, Jesus morreu na 
cruz. Condenado à morte, ele foi torturado e 
humilhado. Encarar essa realidade é enfrentar 
as trevas que estão presentes no mundo. Mas, a 

de Cristo”. A ressurreição é sempre uma certeza, 
uma herança que jamais nos será tirada.
Seja essa nossa certeza e nosso anúncio para o 
mundo: Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte, 
verda-deiramente, aleluia! 
 

inaciano
Diretor Espiritual



 Vivemos um mundo globalizado, repleto 
de coisas boas, mas sem excluir as mazelas que 
atingem nações e sociedades em todo planeta. 

Corona vírus, do desmatamento das grandes 

indiferentismo religioso, da perca de fé, entre 
outros problemas. Juntando isso tudo vem o 
desânimo, a insegurança, o medo e a ausência ou 
afastamento de Deus. A consequência pode ser 
uma vida marcada pelo pecado. Entretanto, Deus 

retomar a aliança com o Senhor da vida. O tempo 
de preparação para que essa relação seja retomada 
é a Quaresma e o ápice se dá na Semana Santa, a 
chamada Semana Maior dos Cristãos Católicos.
 Mesmo que alguns não vejam mais 
sentido aos valores ensinados na Semana Santa, 
as práticas espirituais como o jejum, a oração 
e a esmola continuam auxiliando na busca de 
uma paz interior. É possível ver aqueles que 
participam com todo sacrifício e esforço das 
principais celebrações, das procissões, das 

da Paixão de Cristo. Muitas pessoas mantêm a 
tradição do silêncio, e da abstinência nos dias 
de preceito, principalmente na sexta-feira santa. 
A Semana Santa é a grande conclusão do retiro 
espiritual realizado no tempo quaresmal e a 
grande experiência da fé na Páscoa de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. O centro da vida cristã é a 
Ressurreição de Jesus.
 A Semana Santa começa no Domingo de 
Ramos. Jesus entra em Jerusalém, terra sagrada, 
montado num jumentinho. É aclamado como 
rei pelo povo que entoa o cântico de alegria 
(Hosana), com seus ramos e palmas nas mãos. 

nesta vida terrena. O Cristo entrega-se de modo 

total, esvaziando-se e aniquilando-se a si mesmo. 
Tudo isso em favor da humanidade. Torna-se um 
sacramento da nossa fé.
 Na segunda-feira santa, terça-feira santa 
e quarta-feira santa as igrejas convidam o povo 
para participarem de diversas celebrações que 
visam atualizar o mistério da salvação divina. 
Celebrações penitenciais, Ofício das Trevas, 
as sete dores de Nossa Senhora, a procissão do 
encontro entre o Senhor dos Passos e Nossa 
Senhora das Dores. Na quinta-feira santa pela 
manhã as dioceses costumam celebrar a Missa do 
Santo Crisma, onde o Bispo diocesano abençoa 
os óleos do Catecúmeno (Batismo) e do Enfermo 
e consagra o óleo do Crisma. Essa celebração é 
conhecida também como a Missa da Unidade, 
onde acontece a renovação das promessas 
sacerdotais. O auge da Semana Santa é o Tríduo 
Pascal, que apresenta o sentido profundo do 
Mistério Pascal: paixão, morte e ressurreição de 
Jesus Cristo. Começa na quinta à noite e tem seu 
ponto alto na Vigília Pascal no sábado Santo.
 Missa da Ceia do Senhor: É a última 
ceia de Jesus com seus discípulos. Momento 
de Koinonia (Comunhão). Jesus num momento 
de ação de Graças, abençoa o pão e o vinho, e 
distribui àqueles presente a mesa. É a instituição 
da Eucaristia e do ministério sacerdotal, onde 
essa memória é atualizada todos os domingos 
na Santa Missa. Um gesto de humildade, mas de 
profunda riqueza espiritual é quando o Mestre 

celebração tudo é despojado, para que as pessoas 

entrega por todos.
 Celebração da Paixão de Jesus Cristo: 
Sexta-feira de silêncio, Jejum e abstinência. Não 
há consagração neste dia. A celebração constitui 
como ponto chave a morte de Jesus, que acontece 
às 15h. As partes principais são a Liturgia da 
Palavra, a Oração Universal e a Adoração da 

Cruz. Algumas paróquias e comunidades fazem 
a procissão do Senhor Morto. Depois disso volta-
se para o silêncio até a grande festa da Páscoa.
 Vigília Pascal: Sábado Santo. É acesso 
o Círio Pascal, o fogo novo, a luz que se acende 

de todas as coisas. Nessa noite santa a Igreja 

as maravilhas e a aliança que Deus fez com seu 
povo. Somos chamados a renovar as promessas 
batismais. Entoa-se o aleluia, pois a vida venceu 
a morte. O banquete eucarístico nessa vigília 
antecipa a festa da ressurreição. Comemos o pão 
da vida.
 Domingo de Páscoa: A mais importante 
festa dos cristãos. Celebra a Ressurreição de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. É a celebração da 

que sofre, morre, mas vive por nós. Quem 
testemunha o amor cristão, vive plenamente o 
Reino de Deus. A Ressurreição de Jesus mostra 
isso, pois a Salvação é para todos.
 A Semana Santa precisa ser entendida 
como algo que renova espiritualmente a vida 
de cada cristão. Seu sentido maior é a busca 
da Salvação. O centro é Jesus Cristo. Viva 

a conversão, seja um penitente autêntico. 
Pratique os exercícios espirituais vivenciados 
na quaresma. Realize as obras de misericórdia. 
Cada celebração nesses dias santos atualiza a 

Páscoa.
 
Padre Wetemberg Aires – jornalista com pós-
graduação Lato Sensu no curso CULTURA 
E MEIOS DE COMUNICAÇÃO: UMA 
ABORDAGEM TEÓRICO PRÁTICA pela 
PUC/SEPAC - SP. É pároco da Paróquia de 

de São Miguel Paulista - SP.

SEMANA SANTA: 
RENOVAÇÃO 
ESPIRITUAL DO POVO 
DE DEUS

SEMANA SANTA: 
RENOVAÇÃO 
ESPIRITUAL DO POVO 
DE DEUS
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CRISE PENTECOSTAL?

estávamos em 2014.” – Disse Pedro Rossi, 
professor doutor do Instituto de Economia 

Março/2020.
 A recessão econômica que assola 
nosso país desde 2014, se agravou esse ano 
com a chegada do corona vírus. Estamos 
vendo o mundo inteiro parar, as famílias não 
podem se tocar e milhares estão morrendo 
porque essa doença lhes tira o que deveria 
ser de graça: o ar.
Mas também vimos: a instabilidade política 
afastar os investidores, o PIB recuar, o 
desemprego atingir seu auge, os pequenos 
negócios fecharem e o desânimo tomar conta 
do nosso povo.
 Precariedades econômicas e 

em crise, por isso temos a impressão de que 
estamos vivendo a pior crise da história. 
Mas não é só em nosso país, o mundo está 
enfrentando cada um a sua crise: queda 

desemprego, escassez de recursos... Não se 
trata de ser a pior crise de todos os tempos, 
mas a de recuperação mais lenta.
Quanto mais tempo demorar, mais 
depreciativos nos tornaremos!
 Pior do que lidar com as crises é 
tentar fugir delas. E para encarar as crises 
e acelerar a recuperação, eu destaco a 
transformação!   A mesma 
transformação experienciada no cristianismo 
durante o Pentecostes, que gera o novo a 
partir do velho.
 Essa festividade marca o nascimento 
da igreja como unidade transformadora, que 

traz alento quando estamos desanimados, 
desencorajados ou achamos que nossas 
ações não geram resultado. Precisamos 
dessa transformação para levar vivacidade 
aos outros!
 À medida que todos colocam sua 
experiência a serviço da comunidade, e 
cada um com sua inteligência e emoção 
se unem na esperança e perseverança para 
superar os tempos difíceis, produzimos na 
sociedade uma união contagiante capaz de 
nos transformar.
 Então pratiquemos a resistência e 
celebremos a Esperança!

Cida Cruz - Especialista em Customer 
Centric  

 A pandemia do COVID-19 mudou a 
situação de muitos países, inclusive do Brasil. 
Contaminou pessoas. Despertou a morte. 
Desestabilizou a economia. Encerrou-nos dentro 
de casa.  A casa e o lar se tornaram o refúgio certo 
para conter o incontrolável.
 A Igreja teve que ser solidária e 
corresponsável. Por isso, fechou templos e capelas. 
As missas estão sendo celebradas sem a presença 
do povo que participa, assistindo de suas casas. 

comunhão espiritual.
 A Legião de Maria participa deste momento 
excepcional, deixando de fazer seu trabalho 
legionário, especialmente as visitas domiciliares 
e, sobretudo, a reunião. Não sendo possível 

Acies, saraus. Saibamos, no entanto, tirar proveito 
desta ausência de atividades, alimentando o santo 
desejo.
 Quando no caminho falta a água, a sede 
é o desejo. Quando falta a paz, a concórdia é o 
desejo. Certamente, a reunião e a reza do terço 
em comum e o trabalho legionário fazem parte do 
bom desejo que, em breve, tudo voltará ao normal. 
Quem ora, deseja!
 Não basta a projeção para o futuro 
próximo melhor. Pode-se viver o presente como 
graça e possibilidade. Ler, pessoalmente, em casa 
o Manual e a Revista, rezar a Tessera em sintonia 
com toda a Legião no mundo. Pode-se reunir a 
família, conforme a circunstância, para a leitura 

bíblica, a meditação do rosário e outras orações. 
 Que o legionário seja um portador (a) de 

em Maria. As orações da Legião têm em si esses 

nossas necessidades vos dirigimos”. A súplica 

animada pela caridade, que nos leve a praticar as 
nossas ações, unicamente por amor a Vós...uma fé 

calmos e resolutos no meio das cruzes...uma fé 
corajosa que nos anime”. Esses textos de oração 
podem ser, igualmente, usados como meditação e 

 A caridade é criativa. Certamente, a 
Virgem irá inspirar a criatividade dos Praesidia à 
ação, neste tempo de quarentena. Sem sair de casa, 
é possível servir-se do WhatsApp, para animar os 
legionários idosos e jovens, com mensagens da fé 
e orações, por exemplo.
 As circunstâncias favorecem que os 
legionários ativos vivam em união com os 
auxiliares a mesma força da oração. Jesus disse: 

nome, ali estou eu no meio deles” (Mt 18,20). Que 
se viva a Igreja Doméstica, fazendo da própria 
casa o lar de Nazaré, com Jesus, Maria, José.
 Jesus disse na conversa com a samaritana 

e verdade” é que os verdadeiros adoradores serão 

os que o Pai procura. (cf.  Jo 4,21.23). É chegada 
a hora da Legião de Maria reocupar este lugar de 
adoração.
 Como é costume legionário, recorramos 
a Maria com mais intensidade pela situação 
emergencial que acomete a todos. Vamos ter 
uma Semana Santa e uma Páscoa de maior 
espiritualidade! Coloquemos no Coração de Maria 
as intenções do mundo, do Brasil e de nossa gente 
mais sofrida. Não esqueçamos de rezar pela Igreja 
e pelo Papa.
  
 Dom Edson de Castro Homem.
 Bispo Referencial da Legião de Maria do 
Brasil

Em tempo de Quarentena
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para o IX Congresso da Juventude Legionária. 

que esse encontro fosse de fato jovens falando 
para jovens.

para que tudo que tivéssemos imaginado 
atingisse aqueles por quem trabalhávamos.

Santos?” foi pensado por ‘mentes jovens’, 
que estão em busca da verdadeira santidade.
 A ideia central era justamente atingir 
a juventude legionária e incentiva-los a ir em 

 Todas as ideias de palestras e até 

mesmo a dinâmica da divisão dos grupos 
foram baseadas no tema do encontro.   
 Queríamos levar aos 76 retirantes 
presentes uma santidade mais atual, onde 
introduzimos na divisão dos grupos Servos e 
Beatos como: Carlo Acustis, Chiara Corbella, 
Servo de Deus Guido, dentre outros.
 Nosso objetivo: creio que tenhamos 
atingido o nosso objetivo como conjunto, 
de adicionar a vida desses jovens o que é a 
santidade, como alcançá-la e a importância 
de corrermos atrás da mesma. Acredito que 
ao menos uma ‘pulginha’ atrás da orelha 
conseguimos deixar neles em questão do tema 
e do caminhar do IX congresso.
 Quero agradecer de coração a todos 

que tiveram presente e foram compreensíveis 
com a equipe de organização.

desse congresso, um verdadeiro congresso de 
jovens para jovens, vocês
que são a alma desses eventos da Juventude 
Legionária.
 Podemos se encontrar em breve no 
festival de música, no enajul ou até mesmo na 
festa julina, vem com a gente juventude!
Não deixe de seguir a secretaria no instagram 
- sec.juventudelegionaria.

 Salve Maria!  
 
 Rian Santos 

 
IX Congresso da Juventude Legionária
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Estilo: Motivacional / Avaliação

Tempo estimado: 40 minutos

Material necessário: Quebra-cabeça da quantidade de peças 
igual à quantidade dos membros do grupo e uma sacola para 
colocar as peças.

Desenvolvimento:
a) Coloca-se as de peças do quebra cabeça na sacola;
b) Cada pessoa retira uma peça; 
c) Caso tenha faltado membro(s) no dia da aplicação da 
dinâmica, deixa(m)-se a(s) peça(s) desse(s) na sacola;
d) Após todos tirarem a sua peça, pede-se para estudá-la 
atentando-se para cada detalhe da mesma;
e) Monta-se o quebra-cabeça com cada um encaixando 
sua peça;
f) Ao terminar faz-se a reflexão em grupo.

Frase-chave da dinâmica: “Não existe quebra-cabeça de uma 
peça só!”.

Questões que podem ser abordadas:
1) Como cada um se sentiu encaixando sua peça? Você se 
sentiu parte de um todo?
2) Quais as dificuldades para montar o quebra-cabeça? 
Essas dificuldades são as mesmas que enfrentamos no trabalho 
em grupo?
3) Faltou alguma peça para completar o quebra-cabeça? 
Nosso grupo tem problemas de faltas que atrapalham o 
andamento do mesmo?
4) Valeu a pena todo esse trabalho? Conseguimos enxergar 
os resultados dos trabalhos que o grupo realiza?
5) Como você se compara com a peça do quebra-cabeça? 
Quais defeitos e virtudes você tem que ajudam na construção 
de um grupo de trabalho?
6) Qual é a real importância de sua participação no 
grupo? Sozinho sou uma parte, mas juntos somos uma obra-
prima?
7) Quais lições aprendemos com essa dinâmica? O que 
devemos fazer para que o grupo entenda que todos são 
necessários?

Hernane M. Ferreira
Praesidium Mãe dos Pequeninos
Comitium Stella Maris – Vila Alpina/SP

Dinâmica: A importância de cada um no grupo
Formação
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 O Dia Mundial das Comunicações 
foi comemorado pela primeira vez em 7 de 
maio de 1967, atendendo a uma proposta 
do Concílio Vaticano II. A data é celebrada 
no domingo da Ascensão do Senhor. Trata-

suas responsabilidades no que diz respeito 

meios sejam empregados com consciência das 
profundas transformações operadas através 
dos mesmos, e que possam ser usados para 
integrar a mensagem Cristã nestes meios.
 Os Papas escrevem anualmente 
uma mensagem, discorrendo sobre o tema 

Padre dedicou a mensagem deste ano ao tema 

memória (Ex 10, 2). A vida faz-se história”¬

onde coloca as histórias como uma das formas 
que nos comunicamos, desde as histórias para 
crianças, até as metodologias de evangelização, 
das que espalham amor, as que espalham 

e enriquece-se com as tramas dos seus dias. ”  
Tramas estas que são tecidas para o bem ou 
para o mal podendo ser devastadoras. E em 
meio a todas essas histórias temos aquela que 

a história de amor entre Deus e a humanidade, 

perfeição o amor de Deus pelo homem e, ao 

mesmo tempo, a história de amor do homem 
por Deus”, aquela que nos serve de referência 
em qualquer tempo, em qualquer época, 
aquela nos nos guia para uma vida conforme 
os desígnios de Deus sobre a humanidade. 
E movidos por estes desígnios é que nós 
cristão devemos traçar nossas histórias, dando 
testemunho de que Deus escreve no coração 
de cada um de nós uma história maravilhosa, 
estupenda, e cabe a nós trazer estas histórias 

que somos aos olhos de Deus”.

Senatus SP

Dia Mundial das Comunicações
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REGIA VIRGO CLEMENS - ASSIS - SP
 No dia 25 de março, dia que comemoramos a Solenidade da Anunciação e, 
dada a importância da devoção à Santíssima Virgem dentro da Legião, os conselhos 
diretamente fi liados a Regia, foram convidados a motivar seus membros ativos e 
auxiliares a se CONSAGRAREM individualmente a NOSSA SENHORA.
 Todos os anos, nos consagramos durante a FESTA DA ACIES, mas este ano, por 
causa da Pandemia do COVID-19, a mesma será realizada em momento oportuno no 
segundo semestre.

 Para que essa data não passasse em branco, Todos os legionários se uniram e, 
em comunhão, cada um na sua casa, às 18 horas (seis horas da tarde), rezaram todas 
as orações da Tessera, incluindo o Terço e, em seguida se consagraram NOSSA EXCELSA 
RAINHA.

Comitium Mãe de Cristo 
Penápolis

Comitium N. Sra.  Aparecida - Ourinhos Comitium Magifi cat - Baurú

Comitium Mater 
Intermerata  - Marília

Regia 
Virgo Clemens - Assis

Comitium Nossa 
Senhora de Assumção - 

Araçatuba

 No dia 14 de março de 2020 o Senatus 

Acies na Igreja Santa Cecilia – Bairro de Santa 
Cecilia. Centro de São Paulo.  

a presença dos legionários ativos e auxiliares 

profundo e de suma importância na vida de 
cada legionário. Nós legionários nos reunidos, 
rezamos as Orações da Tessera e cantamos 
hinos de louvor a Maria Santíssima.   

Espiritual do Senatus Nossa Senhora 
Aparecida nos dirigiu breves palavras sobre a 

Maria Santíssima. 
 Em seguida todos nós renovamos nosso 
compromisso e nos consagramos dizendo: 

MINHA MÃE, E TUDO QUANTO TENHO 
VOS PERTENCE” dois a dois. Terminado 

E para encerrar recebemos a Benção do 
Santíssimo Sacramento. Em seguida entoamos 
o Hino da Legião de Maria.  
 Agradecemos a todos os legionários 

que nos agraciaram com a sua presença. Ao 

zelo em conduzir esta linda cerimonia da 
Acies. 
 Agradecemos também à Paróquia de 
Santa Cecilia que nos acolheu na pessoa do   
Conego Alfredo Nascimento Lima, Pároco 
desta Igreja. Em nome do Senatus Nossa 
Senhora Aparecida/SP o nosso muito obrigado. 
Deus abençoe. 

Vice-Presidente: Senatus Nossa Senhora 
Aparecida/SP
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Imagem Mãe Peregrina em Alumínio - SP  
 Comitium Estrela da Manhã - Alumínio. Praesidium Imaculada de São João Novo, fi liado a 
Cúria Divina Graça de São Roque, Recebem a visita da imagem da Mãe Peregrina de Nossa Senhora 
das Graças rumo ao centenário da Legião de Maria pelo mundo.

Visita ao Praesidium - Cidade Patriarca - Capital - SP  
 Visita ao Praesidium Nossa Senhora das Graças da Curia Nossa Senhora Aparecida fi liada 
ao Comitium Medianeira Patriarca.

Passeio anual em Santo André - SP  
 No dia 29/01, o Comitium Auxiliadora de Santo André, realizou seu passeio anual, em 
uma chácara. Os membros se divertiram com jogos, bingo, karaokê etc...

Imagem Mãe Peregrina em Lavrinhas - SP  
 Visita da imagem peregrina de Nossa Senhora das Graças sob a responsabilidade do 
Praesidium Mãe da Misericórdia da cidade de Lavrinhas fi liado ao Comitium Puríssima - Cruzeiro SP. 
Rumo ao Centenário! Salve Maria!

Abril / Maio 2020Senatus Nossa Senhora Aparecida - São Paulo 

Retiro Espiritual - Itaquera Capital - SP
 
 Retiro Espiritual da Legião de Maria dia 25/02/2020 na Comunidade Nossa Senhora 
Aparecida na Cohab José Bonifácio em Itaquera. O Evento foi organizado pelo Comitium Nossa 
Senhora da Glória e tem como diretor espiritual o Padre Marcos Moreira dos Santos. 
 A pregação do Retiro fi cou a cargo do Padre Wetemberg Aires de Oliveira.

Retiro Espiritual - Cotia SP
 
 Retiro Legionário da Curia Virgem das Vitórias fi liada ao Comitium Nossa Senhora das 
Graças - Osasco/SP. Aconteceu no dia 23 de fevereiro, na Comunidade Jesus Operário - Paróquia 
São Paulo da Cruz.
 Com a participação 
de 79 pessoas, sendo muitos 
convidados que não conheciam a 
Legião de Maria

Retiro Espiritual - Cotia SP
 
 Retiro de Carnaval do Comitium N. Sra. Estrela do Oriente em 25/02/20, a partir do 
segundo momento, com explicação da montagem do altar legionário, palestra do Irmão Aroldo e 
a participação da religiosa Irmã Eclecia com uma segunda interação da assembleia, terminando 
com as orações fi nais da Tessera.

Retiro Espiritual - Cotia SP
 
 No dia 25/02/2020 o Comitium Virgem Fiel teve seu Retiro Espiritual em preparação para 
o tempo quaresmal com o tema: “Assim como o bom samaritano, Maria vê e sente compaixão”
 Tivemos a participação de mais de 100 legionários, entre eles, membros ativos e auxiliares. 
Também contamos com a presença do nosso diretor espiritual, Padre Cleiton Jorge, que presidiu 
a Santa Missa de encerramento, e do seminarista Rafael que iniciou seu discernimento vocacional 
como membro da Legião de Maria.


