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Editorial
Legionários e legionárias
Salve Maria !!!
Nesta edição de Agosto e Setembro temos várias matérias
que mostram a grandeza do trabalho da legião de Maria.
Na PPC Integrada Nacional no Guarujá, SP. Os trabalhos
foram feitos nas Vila Zilda com o Pe. Elmiran “Gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares pouco importantes, consegue
mudanças extraordinárias. ” (Provérbio africano).
Tivemos nossa Festa Julina na Casa de Formação Frank
'X൵FRPSDUWLFLSDomRGHPXLWRVOHJLRQiULRV
Em junho tivemos as comemorações do sexagésimo aniversário de elevação do Senatus de São Paulo.
Sobre São Rafael, novo padroeiro da Legião de Maria, temos uma matéria muito interessante, mostrando que por manifestação dos conselhos houve sua inclusão como padroeiro.
Na sessão de formação, estamos publicando uma séria de
dinâmicas para os legionários aplicarem em seus grupos.
Legião no Mundo tem notícias da Ásia, Américas e Europa.
Na sessão de Notícias temos novidades das Regiae e de vários Conselhos, tais como: eleições, retiros e formações.
Boa leitura a todos.
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1. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é interior - isto é, vem
da mente e do coração. Sua fonte em nós é a estima em que temos a
Virgem Santíssima, a idéia exaltada que formamos de sua grandeza e
o amor que prezamos por ela.
$ YHUGDGHLUD GHYRomR p R FRQFXUVR TXH p FKHLR GH FRQ¿DQoD QD
6DQWtVVLPD 9LUJHP FRPR D FRQ¿DQoD TXH XPD FULDQoD WHP HP VXD
mãe. Leva-nos a recorrer a ela em todas as nossas necessidades de
FRUSRHDOPDHDID]rORFRPJUDQGHVLPSOLFLGDGHFRQ¿DQoDHWHUQXUD
Nós olhamos para esta boa Mãe para ajudar em todas as nossas
necessidades, em todos os momentos, em todas as circunstâncias ...
3. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa - isto é, levanos a evitar o pecado ea imitá-lo, especialmente nas suas principais
virtudes: a sua profunda humildade; sua fé viva; sua obediência
LQTXHVWLRQiYHO VXD RUDomR LQFHVVDQWH VXD PRUWL¿FDomR DEUDQJHQWH
sua incomparável pureza; sua caridade ardente; sua paciência heróica;
sua doçura angelical; e sua sabedoria divina.
4. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é constante. Fortalecenos a fazer o bem e impede-nos de abandonar frivolamente nossas
práticas devocionais; dá-nos coragem e a sabedoria para enfrentar o
mundo e rejeitar os caminhos deste mundo; nos capacita a combater
a carne com suas paixões e concupiscências e o diabo com suas
tentações.
5. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é desinteressada - isto
é, inspira a alma a buscar, não a si mesma, mas somente a Deus, em
Sua Santa Mãe. Um verdadeiro adorador de Maria não serve a essa
augusta rainha com um espírito de ganho e de interesse próprio; nem
com vistas a obter benefícios temporais, físicos ou espirituais; mas
ele a serve somente porque ela merece ser servida e só Deus para ser
servido em nosso serviço a ela ...

Equipe de comunicação

Diretoria do Senatus de São Paulo

Características da
verdadeira devoção
à bem-aventurada
Virgem Maria
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São Luís Maria concluiu esta seção do Tratado da seguinte forma:
“Eu vejo claramente que feras raivosas tremem de fúria, surgirão para
dar com seus dentes satânicos este pequeno livro e aquele a quem o
Espírito Santo usou para escrevê-lo; ou pelo menos eles se esforçarão
para sufocá-lo no silencioso silêncio de uma caixa esquecida, de
modo que ela possa ser engolida no esquecimento. Eles até atacarão
e perseguirão aqueles que lerem este livro e praticarem sua doutrina.
Mas isso não tem importância - na verdade, é melhor assim! Essa
previsão me encoraja e me faz pular para um grande sucesso - para
uma grande legião de corajosos e valentes soldados de Jesus e Maria,
recrutados de ambos os sexos, para guerrear contra o mundo, o diabo
e a natureza humana corrompida, no tempo de ainda maior perigo que
está por vir.
De fato, St. Louis Marie morreu em 1716, na tenra idade de 43
anos, desgastado por seus grandes esforços. Na sua morte, ele deu o
manuscrito do Tratado ao seu sucessor, mas nos anos que se seguiram,
não foi considerado prudente ou útil buscar a licença real, sem a qual
não poderia ser impresso. Durante a Revolução Francesa foi enterrado
por segurança no solo em uma caixa de livros antigos. A caixa foi
posteriormente trazida de volta ao mosteiro, mas a existência do
manuscrito foi aparentemente esquecida. Em 1842, foi encontrado por
um padre em busca de material para um sermão. A primeira edição do
livro foi publicada em 1843.
Cópias do Tratado sobre a verdadeira devoção à Santíssima Virgem
estão disponíveis em qualquer Conselho da Legião de Maria.

Agenda de agosto, setembro e outubro
Agosto
03 - Reunião do Senatus - Reunião pré Senatus 13h
05 - Reunião da Equipe deVisitadores
12 - Reunião da Equipe de comunicação
13 - Hora Santa - Sede às 14h30
23/24/25 - Retiro Espiritual do Senatus de São Paulo
31 - Reunião da equipe de Corespondentes

Setembro
07 09 - Reunião da Equipe de comunicação
10 - Hora Santa - Sede às 14h30
14 - Reunião do Senatus - Reunião de Pré - Senatus

Outubro
05 - Reunião do Senatus - Reunião de Pré - Senatus
12 - Festa Nossa Senhora da Conceição Aparecida
14 - Reunião da Equipe de Comunicação
15 - Hora Santa - Sede às 14h30
18 - Fundação da Curia Aparecida (1955) - 64 anos
26 - Reunião de Correspondentes
27 - 14°Vigília pela Juventude
27 - Exploratio Dominicalis para Curia e Praesidia
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novo Padroeiro da Legião de Maria
um homem de grande caridade, passou pela provação da cegueira onde começaram a questionar a
sua fé. Também relata a história de Sara, que teve
de suportar os ultrajes de uma serva de seu pai,
pois ela tinha sido dada sucessivamente a sete maridos, mas logo que eles se aproximavam dela, um
demônio chamado Asmodeu os matava, então os
GRLV VLPXOWDQHDPHQWH¿]HUDP SUHFHV GLULJLGDV DR
Senhor, estas duas orações foram ouvidas ao mesmo tempo, diante da glória do Deus Altíssimo; e
um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para
curar Tobit e Sara.
São Rafael tomou a forma humana, se fez
chamar Azarías e acompanhou Tobias em uma viagem que o mesmo teve de fazer, ajudando-o em
VXDVGL¿FXOGDGHVHJXLDQGRRSRUWRGRRFDPLQKR
No trajeto pescaram um enorme peixe, que São
Rafael orientou Tobias a retirar e guardar o coração, o fel e o fígado do peixe, pois serviriam como
UHPpGLRVPXLWRH¿FD]HV
Tobias chegou em seu destino, conheceu
6DUDFDVRXVHFRPHODH¿HOjVLQGLFDo}HVGRDQMR
Amados Legionários, no dia 29 de setembro cele- tirou do seu alforje uma parte do fígado e o pôs
bramos o dia dedicado aos Arcanjos: Miguel, Ga- sobre brasas acesas. Nesse momento, o anjo Rafael
briel e o terceiro, Rafael, que em especial, falare- tomou o demônio e prendeu-o no deserto do Alto
PRVVREUHHOHHGHVXDLQFOXVmRQDVRUDo}HV¿QDLV Egito, dessa forma Sara foi libertada desse mal que
da Tessera.
a atormentava.
São Rafael é mencionado na bíblia no anNo retorno pra casa São Rafael tinha dito
WLJRWHVWDPHQWRPDLVHVSHFt¿FRQROLYURGH7RELDV a Tobias: Logo que entrares em tua casa, adorarás
onde é narrado que, quando Tobit, pai de Tobias o Senhor teu Deus e dar-lhe-ás graças. Irás em se-

guida beijar teu pai e colocará imediatamente nos
seus olhos o fel do peixe que tens contigo. Sabe
que seus olhos se abrirão instantaneamente e que
teu pai verá a luz do céu. Tobias assim fez e seu pai
Tobit foi curado.
São Rafael revela que ele é “um dos sete
anjos santos que assistem diante da claridade do
Senhor e estão em Sua presença” (Tb 12,15). O
QRPH ³5DIDHO´ VLJQL¿FD ³'HXV FXUD´ WDPEpP p
reconhecido como o chefe dos anjos da guarda,
padroeiro dos viajantes, anjo da providência, que
zela pela humanidade. Algo interessante também
de se notar, é que São Rafael é o único anjo que
conviveu um tempo com os homens.
No mês de setembro de 2017, 176 conselhos haviam se manifestado ao Concilium Legionis a favor da inclusão de São Rafael nas orações
¿QDLV GD WHVVHUD FRPR SDGURHLUR (VVH Q~PHUR
posteriormente, subiu para 205 conselhos, com
H[FHomR GH  PHPEURV R¿FLDLV H XP SUDHVLGLXP
Sendo aprovado pelo Concilium no dia 21 de janeiro de 2018. Portanto não devemos nos esquecer
e acrescentar o nome de São Rafael nas orações
¿QDLVGDVQRVVDVUHXQL}HV
Que São Rafael nos guie e nos ajude na
nossa caminhada de cristãos e legionários. A alegria do Senhor é a nossa força. São Rafael rogai
por nós.
Wellington Marques, Comitium Medianeira – Cidade Patriarca

-GJ5M74:*<-:JMG:ğG*-<E9î<
Salve Maria!
No dia 28/07 aconteceu a festa Julina do
Senatus de São Paulo em parceria com a Sejule de
São Paulo. Foi um dia muito proveitoso para os
que estavam lá envolvidos.
Iniciamos o nosso dia com as orações iniciais da Tessera com o santo Rosário; e logo após,
a Santa Missa, presidida pelo padre Ismael, da
diocese de Mogi das Cruzes.
Cerca de 500 legionários entre ativos e
auxiliares estavam presentes no local. Foi uma

missa muito bonita, onde houveram testemunhos
de perdão.

$SyVR¿PGDPLVVDGHXVHLQtFLRDVIHVtividades. Havia muitas comidas gostosas na festa Julina. Tudo estava tão bom que apesar do sol
TXHQWHDVSHVVRDV¿FDYDPQD¿ODSDUDDSURYHLWDU
o melhor que a festa poderia oferecer.
Tivemos também, já no período da tarde,
o bingo, com muitos prêmios. A disputa foi grande
em algumas rodadas! Houve também a tradicional
quadrilha dos jovens com o casamento! Foi um
momento de muita diversão e interação com os

demais!

1R¿QDOGRGLDWRGRVYROWDPRVSDUDFDVD
felizes e gratos pelo dia de confraternização. Reencontramos os amigos de outros municípios de
São Paulo, dançamos, comemos, rimos bastante e
é assim que deve ser a vida do cristão legionário:
de partilha com os amigos, diversão, lazer e oração.
Gabriela Rodrigues Velozo – Curia Juvenil Regina
Caeli

Missa de abertura da festa

%DUDFDVGHFRPLGDVYDULDGDV

2¿FLDLVGR6HQDWXVHRVQRLYRVGDGDQoDTXDGULOKD

'DQoDGDTXDGULOD
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Peregrinação Integrada Nacional
Senatus Nossa Senhora Aparecida/SP
TEMA: BATIZADOS E ENVIADOS: A IGREJA DE CRISTO EM MISSÃO NO MUNDO.
“CASA COM RESPONSABILIDADE DE TODOS”.
Realizada a PPC na Paróquia Senhor Bom Jesus no Guarujá
– nos dias 08/07/ a 16/07/2019.
Aos poucos os pepecistas corajosos foram chegando de várias
partes do Brasil, uns vindo pela Rodoviária, outros pelo aeroporto de
Avião, outros de carro e alguns de ônibus de linha.
Fomos recepcionados na Comunidade São Judas Tadeu: R:
Álvaro dos Santos nº 499 – Jardim Brasil sendo também acolhidos
pelos membros e legionários da Comunidade. Ao meio dia O Pe.
Silvano Alves dos Santos (Vigário Paroquial) nos presidiu a Santa
Missa nos encorajando a sermos legionários autênticos onde
HVWLYHUPRV$R¿QDOGD6DQWD0LVVDQRVGHXXPDEHQomRGHHQYLR
Um grupo de legionários ativos e Auxiliares nos preparou um
delicioso almoço. Após o almoço com a bagagem cheia de alegria e
muitas expectativas para a missão, seguimos viagem até o Guarujá
onde fomos acolhidos de braços abertos pelos membros da Paróquia
Senhor Bom Jesus junto com o Pe. Elmiram. Nesse mesmo dia á
noite o Pe. Elmiram (Pároco) presidiu a Santa Missa de Abertura da
PPC e entramos no clima de missão. Todo o Pepecista recebeu um
FDMDGR VtPEROR GD PLVVmR$SyV R -DQWDU ¿]HPRV R 2¿FLR 'LYLQR
recordando toda essa trajetória com muita alegria e esperança no
coração.
No dia seguinte iniciamos ás sete horas da manhã com
2¿FLR 'LYLQR VHJXLGR GH FDIp (P VHJXLGD XPD EUHYH H[SODQDomR
e orientações sobre os trabalhos junto com os paroquianos desta
Paróquia.
Iniciamos então a missão com visitas de porta em porta,
visitando a cada família e comércios e quando possível fazendo
uma oração e com uma benção da família. Realidade de pessoas
KXPLOGHVTXHYLYHPHPPDQJXHVSDOD¿WDVHPRUURV+iQRVPRUURV

6DLQGRSDUDRWUDEDOKR

*UXSRGD33&

em que as casas simples também enchem de agua! Isso é realidade
que encontramos lá. A missão aconteceu nas comunidades: Santa
Clara, Santo Antônio e Divino Espirito Santo e ainda participamos
da Santa Missa nas Comunidades São João Batista e Santa Luzia,
todas pertencem à Paróquia Senhor Bom Jesus. Tivemos a presença
de 17 legionários de 03 Senatus, São Paulo, Minas Gerais e Recife.
Visitamos várias famílias tivemos muitos contatos de rua e a todos
foram dadas palavras de incentivo e orientação, quando possível se
fazia uma oração com a benção da família, nas casas e comércios.
Houve boa aceitação por parte dos que foram visitados. Alguns se
admiravam e diziam: É a primeira vez que alguém bata na minha
porta para me fazer um convite para ir na Igreja. Pessoas abordadas
QDUXDHIDODUDPGDQHFHVVLGDGHGHID]HUDFRQ¿VVmR2JHVWRGR3H
Elmiran de ajoelhar nos pés das pessoas que estavam afastadas e que
retornaram ao receber a visita.
Os nossos agradecimentos a toda a Paróquia que nos acolheu
e sempre estiveram conosco durante toda a missão. Havia dias de
irmos 20 pares de missionários todos de cajado pelas ruas do bairro.
Às coordenações das comunidades que nos recepcionaram todos
os dias com toda atenção. Ao nosso querido Pe. Elmiran que nos
preparou tudo com muito carinho, se preocupando em cada detalhe
para poder chamar atenção com carinho dos seus paroquianos.
Esperamos que possam colher os frutos. A semente foi lançada, que
Deus abençoe a cada um que foi visitado.
O nosso muito obrigado em nome da equipe e também do
Senatus Nossa Senhora Aparecida/SP. Que Nossa Senhora nos cubra
com seu mando sagrado.
Coordenação: Lucinda G. Mendes C. Fonseca.

6DLQGRSDUDRWUDEDOKR

/RFDLVRQGHYLVLWDPRV
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Senatus Nossa Senhora Aparecida de São Paulo celebra

60 anos de Elevação

3ULPHLUDUHXQLmRGD&XULD$SDUHFLGD

Com a graça de Deus no dia 22/06/2019 a Legião
de Maria, Senatus Nossa Senhora Aparecida em São Paulo/
SP cerca de 1000 pessoas se reuniram na Paróquia Nossa
Senhora do Mont Serrat em Pinheiros para missa de ação de
graças por essa importante data. A Missa foi celebrada pelo
Cardeal Arcebispo de São Paulo – Dom Odilo Pedro Scherer
e concelebra pelo diretor espiritual do Senatus de São Paulo
Frei Guilherme e demais diretores espirituais com concelhos
da capital e grande São Paulo.
Antes do início da Santa Missa tivemos a reza das
orações iniciais da Tessera e do Santo Rosário que foi
FRQGX]LGR SHOR 3UDHVLGLXP VHGLDGR QD 3DUyTXLD DR ¿QDO GR
rosário foi lida a mensagem de felicitações recebida dos irmãos
legionários de Recife na pessoa do seu Presidente Flavio.
Para a Missa foi preparado a benção e o envio das 70
LPDJHQVSHUHJULQDVTXHLUmRSHUFRUUHUDiUHDGR6HQDWXVD¿P
de mobilizar e celebrar o primeiro centenário da Legião de
Maria. Durante a Santa Missa o Cardeal D. Odilo entregou
a imagem a um representante da Legião em cada Região
Episcopal (Belém, Brasilândia, Ipiranga, Lapa, Santana e Sé)
e de cada uma das dioceses da província da Arquidiocese de
São Paulo (Campo Limpo, Guarulhos, Santo Amaro, Mogi das
Cruzes, Santo André, São Miguel Paulista e Santos).
Após a Santa Missa foi cantado od parabéns ao Senatus
HQR¿QDOGD0LVVDWRGRVSDUWLOKDUDPXPSHGDoRGHERORSDUD
celebrar os 60 anos do Senatus de São Paulo/SP

3DQRUDPDJHUDO

'RP2GLORH)UHL*XLOKHUPH

'LUHWRULDGR6HQDWXVFRP'RP2GLORH)UHL*XLOKHUPH

'RP2GLORH)UHL*XLOKHUPH

*UXSRGHFDQWR1RYD6HPHQWHFRP'RP2GLOR

$EHODLJUHMD1RVVD6HQKRUDGH0RQW6HUUDWQREDLUURGH3LQKHLURV
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FORMAÇÃO

Dinâmica de Grupo

Quem sou eu?
2EMHWLYR $SUHVHQWDomR2UJDQL]DomRGRWHPSRH5HVSHLWRDRSUy[LPR
0DWHULDO $PSXOKHWDGHFHUFDGHPLQXWR
3DUWLFLSDQWHV ,QGH¿QLGR
Desenvolvimento: O coordenador explica ao grupo que cada um deverá se apresentar no tempo da ampulheta e passará ao seguinte.
Cada participante que receber a ampulheta a virará e começará a fazer a sua apresentação. O coordenador observará e não deverá
LQWHUYLUDWpR¿QDOGDIDODGDSHVVRD$RWHUPLQDUDIDODSDVVDDRVHJXLQWHDWpWRGRVVHDSUHVHQWDUHP

$YDOLDomR $R¿QDOGDDSUHVHQWDomRSRGHVHGLVFXWLUDOJXQVSRQWRVFRPR




a) Como você se sentiu ao se apresentar?
b) Você prestou atenção na apresentação dos demais participantes?
F 4XDODPDLRUGL¿FXOGDGHYRFrVHQWLXHPUHDOL]DUHVVD'LQkPLFD"
G 2WHPSRIRLVX¿FLHQWHHVFDVVRRXH[FHVVLYR"3RUTXH"
e) O grupo permaneceu em silêncio e atento, respeitando o tempo de cada pessoa?
f) Ao sobrar tempo na apresentação ou ao extrapolá-lo, como o grupo reagiu?



$DYDOLDomRGHYHOHYDURVSDUWLFLSDQWHVDHQWHQGHUHPTXH

a)
b)
c)
G

cada pessoa possui um ritmo e uma forma de se expressar;
o tempo que cada pessoa teve direito deve ser respeitado, mesmo que a pessoa não o utilize com palavras;
em grupo, todos podemos e devemos colaborar com nossa opinião;
GHYHPRVRUJDQL]DUQRVVDVLGHLDVHRSLQL}HVD¿PGHIDFLOLWDURDQGDPHQWRGDUHXQLmR
Equipe de Formação do Comitium Stella Maris
Vila Alpina/São Paulo

LEGIÃO DE MARIA NO MUNDO
AMÉRICA DO SUL
ARGENTINA
Senatus de Buenos Aires: A maioria dos conselhos tem
comitês Alﬁe Lambe, que publicam um boletim mensal
sobre a Causa. O Senatus tem seu próprio boletim, que
inclui notícias do Concilium. Os oﬁciais do Senatus pediram
um relato detalhado da reunião dos Correspondentes Gerais
do Concilium para ajudar seus correspondentes. Um novo
trabalho está dando aulas de catecismo em uma casa para
crianças de rua. O Centro da Cidade de Buenos Aires visita
hotéis e alberga Rosários públicos em praças.

estão participando de 2 cursos de instrução separados. Um
catecúmeno relatou que foi a homilia pregada no funeral
de seu avô que o inspirou a se tornar católico. Visitação dos
doentes em suas casas ou em características hospitalares
nos relatórios. Um praesidium está visitando o mesmo
hospital há mais de 50 anos. Os pacientes apreciam a
abordagem espiritual dos legionários. O recrutamento de
novos membros é motivo de preocupação com a falta de
jovens que ingressam no Senatus. Pe. Masakawa, diretor
espiritual do Senatus, comentou que todos os legionários
deveriam “tornar-se o sal da terra”.
RELATÓRIO PROVINCIAL IRLANDÊS

ÁSIA
COMITIA
Comitium de Cloyne: Legionários visitam residências
CORÉIA
Senatus de Seul: Os relatórios mostram que o cuidado distribuindo informações sobre a Missão Paroquial que
dos catecúmenos e dos recém-batizados é uma parte acontece em Lisgoold. Curia East Cloyne: O praesidium
importante do apostolado da Legião. Obras incluem Fermoy tem 14 membros que se envolvem em hospitais e
visitação dos doentes, novos paroquianos e os caducados. visitas domiciliares à estátua de Fátima e convidam as pessoas
Regia de Uijeongbu, com 8.820 membros ativos, relatou ter para a adoração. Curia West Cloyne: Praesidium Castlemagner
convidado 33.858 não católicos para se tornarem católicos. com 5 membros faz visita domiciliar e hospitalar. Em abril de
2018, uma equipe de 25 legionários e 3 sacerdotes visitaram
JAPÃO
Senatus de Osaka: A evangelização aparece no relatório as casas antes da Novena Anual em homenagem ao Venerável
do praesidium na igreja de Toyonaka. 12 catecúmenos Edel Quinn, que ocorre de 4 a 12 de maio. Um legionário deu

uma palestra na rádio local e um vídeo sobre a vida de Edel foi
mostrado para um grupo de idosos.
EUROPA
ÁUSTRIA
Senatus da Áustria: Dois membros foram para Bucareste em
abril de 2019. O padre local está interessado na Legião e os
membros austríacos deram-lhe um manual com alguma
orientação. Um seminário de 2 dias foi programado para
o ﬁnal de outubro em um mosteiro carmelita a 30 km de
Bucareste, e um sacerdote de língua romena da Moldávia
irá guiá-lo para promover a Causa de Frank Duﬀ. O Senatus
organizará iniciativas como o “Frank Duﬀ Café”, para criar
cartões postais com uma foto e citações de Frank Duﬀ. Uma
competição de desenho para crianças e outras iniciativas
estão planejadas. Legionários de Innsbruck convidaram
seminaristas para participar de projetos de PPC. Uma cúria
em Viena tinha uma banca em uma feira onde as conﬁssões
eram ouvidas. Curia de Linz está contatando crianças pósConﬁrmação guiando-as em suas vidas espirituais após a
recepção do Sacramento. PPC para a Armênia está prevista.
Os eslovacos ﬁcaram tão impressionados com os legionários
de língua húngara que começaram agora um praesidium na
sua própria língua.
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REGIA VIRGO CLEMENS - ASSIS
1° Retiro Espiritual da Regia Virgo Clemens nos dias 24, 25 e 26
de maio de 2019 com o tema: “O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS e O IMACULADO
CORAÇÃO DE MARIA”
Participaram do Retiro 106 legionários vindos dos Comitia, Curiae e Praesidia
ﬁliados diretamente a Regia. A Assessoria do Retiro foi feita pelas Irmãs Apostolas do

Sagrado Coração e pelas Irmãs Missionárias Claretianas.
O objetivo do retiro foi preparar os legionários para acolher a mensagem de
Jesus e Maria; fazendo com que, possamos assumir verdadeiramente o compromisso
de viver o Evangelho e ter Jesus como o Senhor e Rei de cada uma das pessoas.

Visita a CASA DE FORMAÇÃO FRANK DUFF nos dias 12, 13 e 14 de Julho
Participaram do passeio 45 legionários, vindos de vários conselhos ﬁliados
diretamente a Regia. O passeio teve com pretensão a realização de momentos de
ORAÇÃO, DIVERSÃO E DESCANSO. Foram dias maravilhosos, dos quais rezamos,
descansamos e nos divertimos e, já estamos nos programando para o próximo.

O objetivo do retiro foi preparar os legionários para acolher a mensagem
de Jesus e Maria; fazendo com que, possamos assumir verdadeiramente o
compromisso de viver o Evangelho e ter Jesus como o Senhor e Rei de cada uma
das pessoas.

Visita com Formação e Eleições em 29/06/2019 Regia Nossa Senhora Auxiliadora – Cuiabá / MT.
O dia Foi iniciado com a Santa Missa Presidida Pelo Diretor Espiritual da
Regia Padre Edenilson Ricardo Wasdestelha, que recebeu das mãos do Senatus /SP
a imagem Peregrina de Nossa Senhora das Graças. Logo a após a missa tivemos
uma formação cujo tema falou da Legião de Maria no Mundo de Hoje Como Agir
Diante das Adversidades. Intervalo para o almoço e retornamos com a Reunião da
Regia onde houve eleição para os cargos de vice presidente e secretária. Estiveram

Torneio da Amizade em Caieiras
No dia 14/07/2019 no bairro das Laranjeiras na cidade de Caieiras/SP.
Foi realizado o 19° torneio da amizade, realizado pela Curia N. Sra Sede da Sabedoria.
O evento contou com a participação de cerca de 100 jovens de várias
idades disputando futebol masculino e feminino, vôlei misto, além de bingo, jogo
de dama e xadrez.
O presidente fez a abertura, explicando sobre o evento, além de convidar os
jovens à participarem da Legião de Maria.

presentes os representantes do Senatus Presidente Nelson Moraes e a 1ª Secretária
Adriana e o Diretor Espiritual da Regia Padre Edenilson Ricardo. O quadro de Oﬁciais
deste conselho ﬁcou o seguinte Presidente: Eranil dos Santos Silva. Vice Presidente
Mariusa Amorim da Silva. 1ª Secretária: Pedrina da Costa Gomes. 2ª Secretária:
Myriam Bastos Párraga Serra. Tesoureira: Ilza Teodorica dos Santos e 2º Tesoureiro:
Djalma Souza Soares

Terço para Edel Quinn – Caieiras
Terço para EDELL QUINN Legião de Maria paróquia Santa Rita de Cassia bairro
das Laranjeiras em Caieiras/SP.
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Visita com Eleições
Comitium N. Sra. de Fátima - Campo Limpo / SP
Comitium Rainha da Paz - Itaim Paulista / SP
09/02/2019 Estiveram presentes
os representantes do Senatus Vice
Presidente Lucinda e DA Equipe
de visitadores Maria Lucia, O
quadro de Oﬁciais deste conselho
ﬁcou o seguinte - Presidente:
Adriana Maria de Lima Silva.
Vice Presidente: Raimundo Alves
Bento. Secretária: Terezinha
Claudiano da Silva. Tesoureira:
Elisabete Oliveira de Almeida
Rocha (2º triênio).

Curia Assumpta – Lapa - Capital / SP
27/04/2019 - Estiveram presentes
os representantes do Senatus Vice
Presidente Lucinda e a 1ª Secretária
Adriana, O quadro de Oﬁciais
deste conselho ﬁcou o seguinte
Presidente: Francisco Benedito
Adornato. Vice presidente: Eglayr
Gomes do Nascimento Cruz.
Secretária: Liliana Dias Pastore
e Tesoureira: Maria José Silva
Adornato.

Comitium Consolatrix – Santo Amaro / SP
20/07/2019 - Vista com
Eleições - Estiveram presentes
os representantes do Senatus
Presidente Nelson Moraes e a
1ª Secretária Adriana, O quadro
de Oﬁciais deste conselho ﬁcou
o seguinte Presidente 2º triênio:
Claudete Aparecida Raccon
Capella. Vice Presidente: Graciela
Inês Molli. Secretária: Maria
Albertina Marques dos Santos e
Tesoureira: Aurizete Gomes de
Barros.

Comitiun Nossa Senhora Aparecida - Edu Chaves / SP
Da esquerda para
direita: Tesoureira Rosangela
Baptista, secretaria Maria Nice
Costa, Vice-presidente Eunice
Mendes e Presidente Elaine Ap.
Baptista.
Agradecemos a presença do
Fernando Tesoureiro do Senatus.

Comitum Nossa Senhora das Graças - Mirassol – SP
19/05/2019 - Estiveram
presentes os representantes do
Senatus 1ª Secretária Adriana e
a Correspondentes Albertina, O
quadro de Oﬁciais deste conselho
ﬁcou o seguinte Presidente: João
Batista Santos Oliveira. Vice
Presidente José Luís da Silva.
Secretária Ana Maria V. Trindade.
Tesoureiro Ricardo de Cara R.
Pinto. (2º triênio).

09/02/2019 - Estiveram
presentes os representantes do
Senatus Vice Presidente Lucinda e
a 1ª Secretária Adriana, O quadro
de Oﬁciais deste conselho ﬁcou
o seguinte cargo de Presidente:
Lucineide Vieira. Vice Presidente
Teresinha de Jesus Soares.
Secretária: Pedrina Magalhães.
Tesoureira: Joana Isabel Caetano.

Comitium Annunciata - Cachoeira Paulista / SP
09/06/2019 - Estiveram
presentes os representantes do
Senatus Vice Presidente Lucinda
e a 1ª Secretária Adriana, O
quadro de Oﬁciais deste conselho
ﬁcou o seguinte Presidente 2º
triênio: Ricardo Ribeiro de Lima,
Vice presidente: Roseli Maria de
Siqueira,
Secretária: Thainara
Francisca Rodrigues da Silva e
Tesoureira: Inês Vaz Rodrigues.
Francisca Rodrigues da Silva e
Tesoureira: Inês Vaz Rodrigues.

Comitium Imaculada – Vila Formosa / SP
05/05/2019 - Estiveram
presentes a representante do
Senatus 1ª Secretária Adriana e
da Equipe de visitadores Maria
Nice, O quadro de Oﬁciais
deste conselho ﬁcou o seguinte
Presidente: Elisabete Aparecida
Faria Bufoni. Vice Ana Rosa De
Almeida. Secretária: Rosângela
de Andrade Frias e Tesoureira:
Maria de Fátima Rocha Sendas
(2º Triênio).

Comitium Rainha da Paz - Vila Maria / SP
14/07/2019 - Estiveram presentes
os representante do Senatus e a 1ª
Secretária Adriana e da Equipe de
Visitadores Maria Nice, O quadro
de Oﬁciais deste conselho ﬁcou o
seguinte Presidente: Nilza Reche
Edivaldo Martins. Vice presidente:
Neide Reche Edivaldo Martins.
Secretário: Gabriel Pereira e
Tesoureiro: Yuri Santana.

Comitium Immaculata - Santos – SP
10/02/2019 - Estiveram
presentes os representantes do
Senatus 1ª Secretária Adriana e a
Correspondente Terezinha Claudiano,
também presente o diretor Espiritual do
Comitium Immaculata Frei Lino Oliveira
O quadro de Oﬁciais deste conselho
ﬁcou o seguinte. Presidente Francisca
Rodrigues Spaolonzi Vice Presidente
Maria Raimunda Bezerra Ferreira,
Secretária: Lindinalva Ramos de Paula e
Tesoureira: Maria Aparecida dos Santos
França.

