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Editorial
Chegamos ao mês de junho 2017 com muita informação
para nossos leitores.
Temos na página 2 a apresentação do novo Diretor Espiritual
do Senatus Nossa Senhora Aparecida – SP, Frei Guilherme Pereira
Anselmo Jr.
Na página 3, uma matéria sobre os 300 anos de Aparecida
escrita pelo nosso Diretor Espiritual.
Nas páginas 4 e 5, sobre a presença legionária em Aparecida,
com a presença maciça de Legionários em nossa Romaria Anual,
reunião de fé, perseverança e espiritualidade. Neste ano muitos
aproveitaram para comemorar os 300 anos da aparição da imagem
de Nossa Senhora Aparecida.
A romaria coincidiu com Pentecostes, que iluminou ainda
mais nosso encontro.
1DSiJLQDPDWpULDVREUHR(QFRQWURGH2¿FLDLVGRV
&RPLWLDH5HJLDH¿OLDGRVDR6HQDWXV1RVVD6HQKRUD$SDUHFLGD
SP e sobre a 9ª Reunião Anual de dirigentes de Movimentos
Eclesiais, Serviços e Associações Laicais com os representantes
da Legião de Maria.
Na página 7, o Manual em Perguntas e Respostas e
Encontro Diocesano em Guarulhos SP.
Na página 8 temos a tradicional sessão notícia dos
conselhos, onde mantemos os Legionários informados sobre as
atividades dos nossos conselhos.
Aconselhamos a todos que visitem nossa página, que
contém muita informação sobre a Legião de Maria, Nosso Senatus
e sobre a Igreja.
Desejamos a todos uma boa leitura.
Salve Maria
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A todos os irmãos e irmãs
da Legião de Maria no
SENATUS ‘NOSSA SENHORA
APARECIDA’
São Paulo, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul.

Salve Maria!
Queridos irmãos e irmãs Legionários,
Saúdo a todos e a cada um com um abraço fraterno e cheio de
esperança!
A Igreja, na pessoa de Sua Eminência Reverendíssima Cardeal
Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo – território onde
HVWiORFDOL]DGDDVHGHGR6HQDWXV±FRQ¿RXPHDPLVVmRGH$VVHVVRU
Espiritual para a Legião de Maria neste Senatus, conforme preveem o
Manual e o Estatuto de nossa Legião.
Rendo graças ao Senhor pela história da Legião e por ter me
LQVHULGR QHVVD FRPXQLGDGH RUDQWH H DWXDQWH QD ,JUHMD QDV ¿OHLUDV
desse exército da paz, tendo à frente Maria, “que avança como aurora”
FRQGX]LQGRQRVDXPVyGHVWLQR-HVXV&ULVWR
Recomendo a todos que rezem, agradecidos, pelo Padre Ivan
Roberto Danhoni. Ele se consumiu durante tantos anos, generosamente,
ao serviço legionário como Diretor Espiritual. Tantas sementes
plantadas, tantos frutos colhidos! Que o Senhor sempre o ilumine em
seu ministério e o proteja em sua vida, com saúde e paz.
Agradeço também ao irmão que é presidente de nosso Senatus,
o Sr. Nelson de Moraes. Na pessoa dele, alcanço aos demais irmãos e
irmãs da Diretoria, cheio de gratidão. Sua acolhida é sinal de Deus.

$SUHVHQWRPH VRX IUHL *XLOKHUPH 3HUHLUD $QVHOPR -~QLRU
da Congregação Missionária de Santo Inácio de Antioquia. Somos os
frades Inacianos. Sou natural da cidade de São Paulo, da Zona Norte.
Nasci em 21 de julho de 1971. Consagrei minha vida a Deus para
sempre, como frade, em 20 de dezembro de 2002. Fui ordenado padre
em 28 de janeiro de 2012. Sou um homem feliz onde Deus me chamou
a estar e fazendo o que Ele me convocou a fazer.
Minha presença na Legião, por um lado, é uma oferta de
conforto, amparo, ânimo, orientação, companhia fraterna na Comunhão
e na Participação. Por outro lado, é também como aprendiz que dou
os primeiros passos entre vocês. O belo testemunho dos Legionários
brilha no mundo e nas comunidades pela seriedade, perseverança e
FRUDJHPQXPPXQGRWmRVXSHU¿FLDOLQVWiYHOHFKHLRGHPHGRV1RVVR
exército da paz é um grande e poderoso instrumento hoje nas mãos de
Deus. Estejamos atentos!
Vamos convivendo e nos conhecendo. Queira Deus que eu
possa visitar, pouco a pouco, as tantas e diversas realidades legionárias
neste Senatus e ir pegando o “cheiro” dessas ovelhas legionárias e
contribuindo com o que Deus for me capacitando a fazer.
Peço a paciência e a oração de vocês! Abraço fraterno e mariano!
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14 - Reunião de Comunicação
16 - Reunião Pré-Senatus
17 - Reunião de PPC
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300 anos de Aparecida:

“Como encontrar a fé nos dias de hoje?”
Frei Guilherme P. Anselmo Jr. – Missionário Inaciano - Diretor Espiritual do Senatus N. Sra. Aparecida SP

A Sagrada Escritura registra muitas
experiências que homens e mulheres de fé tiveram
de Deus. Essas experiências são de variados tipos.
Mas elas têm, pelo menos, duas coisas em comum:
um Deus que vem para socorrer os enfraquecidos
e para convocar as pessoas a darem testemunho
desse socorro.
Deus não mudou o seu jeito de agir,
desde então. Ele continua a vir em socorro dos que
precisam e a contar com discípulos missionários que
anunciem, como profetas, essa experiência de fé
transformadora e libertadora.
Em 1717, há trezentos anos, uma pequena
imagem de Nossa Senhora foi encontrada e retirada do rio
Paraíba por alguns pescadores. A princípio, esse fato não traz
nada de extraordinário: uma imagem que talvez tivesse sido
jogada no rio foi encontrada. Só que não! Esse fato é um capítulo
de uma história linda e cheia de experiências de fé. É assim que
Deus age, sempre.
Mas, para entender o que houve é preciso viajar na
história. Quase duzentos anos antes, em 1554, São José de
Anchieta e seus irmãos e companheiros jesuítas chegaram ao
local onde fundariam a cidade de São Paulo. Dedicaram-se à
transmissão da fé cristã aos índios tupis e guaranis. Claro que a
devoção mariana sempre fez parte dessa evangelização. A Virgem
Maria, modelo e intercessora, a oração do rosário, as tantas
devoções e nomes marianos etc. Portanto, não só os índios, mas
todos os brasileiros foram ouvindo falar de Maria com carinho e
foram tendo-a em alta conta. Voltemos ao ano de 1717. Naquele
ano, o governador de São Paulo era Dom Pedro de Almeida. Por
ocasião de uma viagem rumo a Minas Gerais, ele teria que passar
pela região do Rio Paraíba. Assim, aquelas localidades deveriam
preparar-se para receber com toda pompa e circunstância o
seu governador e toda sua comitiva. Os pescadores ficaram
incumbidos de pescarem tantos peixes quanto pudessem: seria
essa a refeição das autoridades em viagem.
Os pescadores eram pobres e sempre estavam
submetidos às intempéries da natureza, ao ciclo natural da vida
nos rios, à falta de equipamentos e recursos de manutenção etc.

Era uma vida difícil. Especialmente naquele momento, a pescaria
seria dura: não era estação de pesca. Diante da missão de servir
a esse governador e toda sua comitiva, muitos pescadores foram
obrigados a dobrarem os turnos e os esforços para atenderem
às expectativas e ganharem seu dinheiro. Nesse momento
conhecemos três pescadores, personagens especiais dessa
história: Domingos Martins, João Alves e Felipe Pedroso. Como
muitos outros, eles lançaram suas redes várias vezes, mas sem
sucesso, nada de peixe. Poderiam ter desistido. Mas, Deus vem
em socorro dos enfraquecidos. É preciso sempre ter confiança e
seguir adiante. Foi o que eles fizeram, navegaram mais de seis
quilômetros rumo ao porto de Itaguaçu. Ao lançarem ali a rede,
teve início uma história nova, transformada. Não só encontraram
o corpo e a cabeça da imagem de Nossa Senhora da Conceição,
encontraram também muitos peixes, encontraram também uma
nova esperança, um recomeço. Não só Maria “apareceu”, mas
apareceu também um novo horizonte.
Mas, como dizíamos no início do artigo, além de vir
em socorro dos pequenos, Deus os faz seus anunciadores. Esses
pescadores, suas famílias e amigos espalharam a boa notícia
dessa experiência de fé em Deus, por Maria. E, desde então,
aquela imagem “aparecida” tornou-se símbolo dessa bondade
materna de Deus. Daí por diante, muitas outras histórias e lendas
foram se somando para descreverem a fé confiante do povo
alcançado por Deus, através de Maria.

Quando as velas que circundavam a imagem
pareciam se apagar, contam que de repente se
acendiam sozinhas: a fé é invencível. Quando as
correntes da escravidão pesavam no corpo e na vida
daqueles homens e mulheres humilhados, Deus
vem e os liberta por intercessão de Maria: Deus que
está do lado dos enfraquecidos. Quando alguém se
acha maior que Deus e zomba da fé, pode até cair do
cavalo e aprender a ter humildade na vida. Quando
alguém não consegue enxergar as belezas da vida,
Maria pode ajudar a ver Jesus e admirar a grandeza
da experiência de fé. Quando alguém enfrenta a
dura correnteza do rio da vida e se apega com firmeza a
Deus, por Maria, pode encontrar a serenidade do abraço
que resgata e salva. Quando estamos diante de ameaças que,
como uma onça, querem nos atacar, a segurança da presença e
da ajuda de Deus, por Maria, são escudos infalíveis.
Todos esses, e tantos outros, são ensinamentos
extraídos de histórias e lendas que enriquecem o devocionário
popular sobre Maria, a Mãe Aparecida, e sobre as experiências
de fé vividas pelo povo. Em 1930, o Papa Pio XI declarou Nossa
Senhora Aparecida como “Padroeira do Brasil”.
Lá se vão 300 anos. No título deste artigo,
perguntávamos como seria possível viver a fé hoje, num mundo
tão superficial, desafiador, cheio de injustiças. Talvez a resposta
não seja diferente das respostas encontradas na história de Israel,
do povo da Primeira Aliança no Antigo Testamento, nem diferente
das respostas dos mártires e de tantos discípulos missionários
nesses dois mil anos de cristianismo, nem diferente das respostas
dadas por esses homens e mulheres de fé do Vale do Paraíba
que aprenderam a confiar em Deus por Maria, a Mãe Aparecida.
Às vezes, esperamos ter experiências de fé mágicas, muito
extraordinárias e podemos nos esquecer de que é no cotidiano da
vida, no percurso simples e duro da história, que Deus se revela.
Olhemos para Jesus, crucificado. Ele assumiu a vida como ela é,
não a vida sonhada e cheia de ilusões. É assim que podemos viver
a fé: vivendo a vida como ela é, e transformando-a a partir da
experiência que temos de Deus, por Maria.
Ave Maria, cheia de graças, Nossa Senhora Aparecida,
rogai por nós pecadores!

REVOLUÇÃO CONTITUCIONALISTA – ONTEM E HOJE!
Com o objetivo de derrubar o Governo Getulio
Vargas (provisório) e promover a elaboração de uma Nova
Constituição, aconteceu entre Julho e Outubro de 1.932,
em São Paulo, a “REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA
DE 32” OU “GUERRA PAULISTA”.
Foram 87 dias de combates acirrados, com um
quantitativo de mortos estimado entre 900 e 2.200. Este
movimento se iniciou com a nomeação de um interventor
pelo governo Vargas.
A primeira grande manifestação popular foi
um Mega-comício, na Praça da Sé, em 25 de Janeiro de
1932. O “Sentimento dos Paulistas” era que o Estado
era considerado e tratado como uma terra conquistada,
o que gerou a grande revolta popular. O estopim da
revolta armada, foi a morte de cinco jovens pertencentes
ao movimento chamado “Legião Revolucionária”, criado
por João Alberto Lins de Barros e sob orientação do
Militar Miguel Costa e que foram assassinados a tiros
no centro de São Paulo. Com este assassinato deu-se a
origem do Movimento cívico denominado “M.M.D.C.”,
em honra aos jovens: Mario Martins de Almeida, Euclides
Bueno Miragaia, Dráusio Marcondes de Souza, Antonio
Americo Camargo de Andrade e Orlando de Oliveira

Alvarenga. Atualmente o Movimento é conhecido como:
MMDCA.
A partir deste movimento diversos importantes
setores da sociedade paulista começaram a aglutinar-se
destacando-se o PRP (Partido Revolucionário Paulista), o
PD (Partido Democrata) e a Maçonaria Paulista, que deu
apoio decisivo para a Revolução.
Inicialmente acreditavam ter o apoio dos
estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e do sul de
Mato Grosso, o que não se efetivou de fato.
Pedro de Toledo foi proclamado Governador

e comandante civil da revolução constitucionalista. São
Paulo, cercado pelas forças federais, teve suas fronteiras
bloqueadas e não tinha como adquirir armamentos e
munições, tendo tido um navio com armamentos vindos
do exterior apreendidos pela Marinha do Brasil.
Esta é uma epopeia paulista com muitos
detalhes e que podem ser mais conhecidos pela visita ao
Mausoléu do Ibirapuera. Reﬂexos deste período, sentese ainda hoje, na forma diferenciada como o governo
federal trata as questões políticas, econômicas e sociais
envolvendo o nosso estado, e de forma diferenciada os
nossos anseios e necessidades.
As ideias paulistas ainda reﬂetem muito o
espírito da revolução e causam sensações antagônicas
e negativas. Devemos conhecer mais e melhor a nossa
história seus detalhes e os reﬂexos em nossas vidas nos
dias de hoje. Aproveitemos os bons aspectos e as boas
práticas da Revolução Paulista, aplicando-os na nossa
ação legionária de forma a ocupar espaços, evangelizar
pelo exemplo, e como resultado, ter progressos individuais
e coletivos positivos.
Luiz Cesar Ferreira - Equipe de Comunicação
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Legião de Maria comemora os 300 anos d

Reunião dos Senatus e Regiae - Sexta Feira

A Caminho da Via Sacra no Morro do Cruzeiro - Sábado

de
de

Jovens das Secretarias dos Senatus e Regiae - Sexta Feira

Foto dos Oﬁciais do Senatus e Regiae - Sexta Feira

A nossa tradicional romaria ao Santuário
Nossa Senhora Aparecida, no primeiro ﬁm
semana do mês de junho, foi um sucesso.

Milhares de Legionários, vindos de todos os
recantos deste imenso Brasil, se reuniram mais uma vez
e comemoraram os 300 anos da aparição da imagem de
Aparecida.
Como já é de praxe, as Diretorias dos dez Senatus
do Brasil, mais a Régia de Brasília, reuniram-se na
sexta-feira e durante todo dia trocaram experiências
administrativas, literárias e espirituais, sendo que Dom
Orlando Brandes, Bispo de Aparecida, fez as boas vindas
e abriu este encontro com uma oração e demonstrou sua
simpatia à Legião de Maria e a importância da mesma na
evangelização. O ponto forte foi o testemunho de oito
padres que se ﬁzeram presentes, demonstraram sua fé
em Nossa Senhora e se declararam Legionários de Maria
pela participação como Diretores Espirituais, dizendo da
importância da Legião nas suas comunidades.

Ofício de Nossa Senhora - Sábado

Ofício de Nossa Senhora - Sábado

Estandartes entrando no Santuário - Sábado

Saida do Santuário com a imagen de No
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parecida do Norte

da aparição da imagem de Nossa Senhora

Concentração Domingo

Via Sacra no Morro do Cruzeiro - Sábado

Imagem de Nossa Senhora na Tribuma Papa Bento XVI - Sábado

No sábado de manhã, o que se viu foi uma multidão
legionária concentrada em frente à matriz da Basílica de
Nossa Senhora (igreja antiga), que seguiu em procissão,
rezando e cantando, ao morro do Cruzeiro para a
meditação da via Sacra.
Ainda no sábado, à tarde, na Tribuna Bento
XVI, tivemos uma excelente apresentação teatral dos
pescadores encontrando a imagem de Nossa Senhora
no rio Paraíba do Sul, seguida de um show musical e da
celebração da Santa Missa com a Basílica lotada.
No domingo, o aﬂuxo de Legionários a Aparecida
foi estrondoso. Mais uma vez a Basílica ﬁcou pequena
para tanta gente.
“Estamos muito felizes em estar na Casa da Mãe
nos consagrando, consagrando os nossos trabalhos,
tudo aquilo que a gente faz ao logo do ano. Neste ano,
consagramos aos pés da Mãe todas as famílias e os nossos
corações também”, aﬁrmou Lucinda Gonçalves, Primeira
Secretária do Senatus de São Paulo.

Apresentação do grupo de teatro - Domingo

Apresentação musical na concentração - Domingo

Tribuna durante o Rosário - Domingo

Maurício Antunes e Silva
Tesoureiro do Senatus de São Paulo
Durante o Rosário - Domingo

ssa Senhora Aparecida rumo a procissão - Sábado

Procissão com a imagen de Nossa Senhora Aparecida - Sábado

Celebração de Missa de Pentecostes 10 horas - Domingo
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Encontro de Oficiais dos Comitia e Regiae filiados ao
Senatus Nossa Senhora Aparecida/SP
Com muita alegria e muita
esperança nos reunimos na Casa de
)RUPDomRGH)UDQN'X൵HP0RJLGDV
Cruzes, para nos aprofundarmos no
conhecimento legionário e fraternidade
de Irmãos Legionários, nos dias 19, 20
e 21 de maio de 2017.
Vieram Legionários da Capital,
Grande São Paulo, Interior e dos Estados
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Cada um foi chegando, trazendo a sua
mala e o desejo de mais conhecimentos
e amizade.
Demos início na sexta feira à
noite com um lindo Rosário luminoso.
Depois do Rosário completo desenhado
no chão fomos motivados através da
GLQkPLFDDXPDUHÀH[mR³FDGDR¿FLDOpOX]QR
seu Conselho e na Paróquia em que trabalha”.
Fortalecidos na oração fomos descansar.
No sábado, iniciamos o dia com a
presença de Frei Guilherme Pereira Anselmo
Junior, Diretor Espiritual do Senatus, que nos
presenteou com a celebração da Santa Missa e
com palavras de encorajamento de fé e missão.
Frei Guilherme continuou toda a
manhã com o Tema “Sínodo da Família
2015”, onde nos mostrou a importância que
temos e a necessidade de caminharmos juntos
com a Igreja. Somos a presença da Igreja no
mundo. Depois de uma bela explanação sobre
o Sínodo, foram feitos 09 Grupos com os
VHJXLQWHVWHPDV
1º Contexto social econômico.
2º Organização familiar (idosos, doenças,etc).
3º Espiritualidade da família.
4º Matrimônio – comum, raro.
5º Filhos – controle de natalidade.

(GXFDomRGRV¿OKRV±IRUPDomR
7º Família e Pastoral.
8º Situações complexas.
9º Situações Homossexuais.
Cada grupo fez seu estudo e sua
apresentação. Observamos que a Legião de
Maria tem um vasto campo de trabalho. E
que não podemos desanimar. Tudo começa
na família, oração, educação, união, respeito
mostrando que a família está no mundo. Se
a família vai bem o mundo vai bem. Frei
Guilherme ainda nos presenteou almoçando

conosco. A seguir se despediu, pois
tinha seus compromissos.
Tudo transcorreu com muita
seriedade e tranquilidade. Tivemos
uma noite cultural com muita
descontração e animação. No sábado
á noite, tivemos belas apresentações
feitas pelos Legionários.
Padre Wilson ainda nos presenteou
com sua presença e a celebração da
Santa Missa no Domingo, dia do
Senhor.
E assim encerramos o nosso
encontro agradecendo em primeiro
lugar a Deus. Foi um encontro
maravilhoso, onde pudemos sentir
a presença de Deus através de cada
LUPmR DOL SUHVHQWH$JUDGHFHU D FDGD 2¿FLDO
que ouviu o chamado de Deus e prontamente
se pôs a caminho, a cada correspondente
TXHDQLPRXRVR¿FLDLVGRV&RQVHOKRVTXHVH
correspondem e os incentivaram a estarem
presentes. Em nome da Diretoria do Senatus
1RVVD 6HQKRUD $SDUHFLGD63 R QRVVR PXLWR
obrigado e que Deus os abençoe.
Lucinda G. Mendes C. Fonseca
1ª secretária do Senatus Nossa Senhora Aparecida/SP

9ª REUNIÃO ANUAL DE DIRIGENTES DE MOVIMENTOS ECLESIAIS,
SERVIÇOS E ASSOCIAÇÕES LAICAIS - 2017
Nos dias 18 e 19 de março aconteceu a 9ª
Reunião Anual dos Dirigentes de Movimentos Eclesiais,
Serviços e Associações Laicais, na Mariápolis Ginetta,
Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo. Os
dirigentes e representantes de 18 expressões eclesiais
leigas de diversas partes do Brasil reuniram-se sob a
coordenação da Comissão para o Laicato (CNBB), na
pessoa de Dom Remídio José Bohn com o Assessor da
Comissão, Laudelino Augusto dos Santos Azevedo e de
Marilza Schuina, Presidente do Conselho Nacional para
o Laicato do Brasil (CNLB). Entre essas expressões, a
Legião de Maria foi representada pelas irmãs Rosiane
e Verônica (Curia Imaculada Conceição, Comitium
Magniﬁcat – Suzano).
A reunião que aconteceu neste ano mariano,
no qual celebraremos os 300 anos do encontro da
Imagem de Nossa Senhora Aparecida, iniciou com uma
bela homenagem à Virgem Santíssima, fazendo alusão
aos seus diferentes títulos. A reunião teve como objetivo
reﬂetir sobre o Documento105 da CNBB, Leigos e leigas
na Igreja e na Sociedade – Sal da terra e luz do mundo,
e sobre a Carta da Congregação da Doutrina da Fé aos
Bispos: A Igreja rejuvenesce. As relações entre dons
hierárquicos e dons carismáticos. Sobre o primeiro,
no dia 18, a teóloga Lúcia Pedrosa relatou como o
documento foi desenvolvido e apresentou os seus
principais pontos e concluindo que nós, como cristãos
leigos, somos chamados dentro de nossas vocações a,

juntamente com a Igreja e nossos dirigentes eclesiais,
levar a Boa Nova ao mundo. No entanto, essa missão
só surtirá efeito se nós estivermos inteiramente ligados
e em unidade a Jesus Cristo. E assim como somos
chamados constantemente a ser uma Igreja de saída,
devemos identiﬁcar os leigos como homens e mulheres
da Igreja no coração do mundo, e homens e mulheres
do mundo no coração da Igreja. O Papa Francisco
destaca que a atuação voluntária dos leigos na obra
evangelizadora revela a revolução da ternura; o prazer
de ser povo e a nova consciência de que a vida de cada
pessoa é uma missão. Podemos aﬁrmar, com alegria
e renovada esperança, que os cristãos leigos são os
grandes protagonistas desses avanços em unidade com
seus pastores.
Houve reﬂexões individuais, em grupo e em
plenária acerca do documento, além da Santa Missa e
de um momento de espiritualidade, com apresentação

das intenções de cada participante voltadas para seus
segmentos.
No dia 19, a reﬂexão foi sobre a Carta da
Congregação da Doutrina da Fé aos Bispos, com
Professor Emérito da UNISAL, de São Paulo, Dr. Francisco
Catão, que nos falou sobre a importância de como leigos
vivermos segundo o Espíríto. “Maria viveu segundo o
Espíríto, Bem aventurada aquela que acreditou, Ela é
o Ícone da Igreja”, assim dizendo, o professor Catão
reforçou que não podemos tecer os nossos movimentos
com embates contra os demônios sociais, mas fazer
dos nossos movimentos vozes que falem ao coração
da sociedade. Houve ainda um momento aberto para
perguntas ao professor, que foi de grande importância,
pois os participantes puderam relacionar ambas as
reﬂexões, sanar dúvidas e enriquecer as considerações
sobre a atuação do laicato na Igreja.
A reunião foi concluída com a avaliação
dos participantes, que voltaram para suas casas e
movimentos não só com a lembrança, mas com a
certeza da comunhão vivenciada entre os irmãos e
irmãs advindos dos mais diferentes segmentos leigos,
e para levar a mensagem de que todos nós batizados
somos sujeitos e protagonistas junto à Igreja na missão
de evangelizar, além de nos prepararmos para o Ano do
Laicato (2017-2018).

Junho / Julho 2017
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O MANUAL EM PERGUNTAS E RESPOSTAS
Capítulo 9: O Legionário e o Corpo Místico de Cristo

Enviem perguntas para: ledacauduro@uol.com.br

São Paulo compara a união entre Cristo e
os batizados àquela que existe entre a cabeça e os
outros membros do corpo. Cada membro tem sua
finalidade, sua função, mas todos dependem da
mesma vida, da mesma cabeça.
A Igreja é o corpo místico de Cristo.
Cristo é a cabeça e nós somos unidos a Ele
pelo Batismo. Desde o começo ﬁcou claro que

2

os Legionários deveriam ver Jesus Cristo no
próximo. A missão do Legionário é colocar-se em
contato com todos os homens, especialmente
com os que sofrem. Como membros do corpo
místico de Cristo nenhum Legionário poderá
pensar em se colocar a serviço do próximo a não
ser com Maria, e, também, não poderá exercer
nenhum apostolado se não estiver, ainda que
imperfeitamente, unido a Ela, com as mesmas
intenções dEla.

Exame de Consciência
a. Sinto-me unido a Cristo quando realizo algum apostolado
legionário?
b. Vejo sempre Jesus Cristo nas pessoas que visito?
c. Procuro no meu apostolado legionário entrar em contato
com os mais necessitados, com os que mais sofrem?
d. Lembro-me sempre de fazer meu apostolado unido a Maria,
com Maria?

Senatus Nossa Senhora Aparecida - São Paulo
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Notícias dos Conselhos
ENCONTRO DIOCESANO - GUARULHOS - SP

Comemorando o Ano Mariano, os
Legionários, em número aproximado
de 250 pessoas, se reuniram na Igreja
Nossa Senhora de Fátima – Vila
Fátima –, no dia da comemoração

dos 100 anos das aparições da
Virgem Maria aos três pastorinhos em
3RUWXJDOGHPDLRGH
O evento realizado pela
primeira vez foi uma iniciativa do
Assessor Diocesano da Associação
em Guarulhos – Pe. Thiago
5DPRV  HP FRQMXQWR FRP RV GRLV
Conselhos da Legião de Maria na
FLGDGH &RPLWLXP ,PPDFXODWD H
Comitium Mãe da Igreja, sendo que
D RUJDQL]DomR GD IHVWD ¿FRX D FDUJR
do Conselho legionário naquela
paróquia, Curia Nossa Senhora de
Fátima, que fez um bom trabalho.
Além da missa, cuja homilia do Pe.
Thiago foi sobre a importância de
Maria para os Cristãos, para a Igreja
e para os Legionários, houve a reza
do terço e do Ofício da Imaculada,
momentos estes de muita beleza, fé,
devoção e demonstrações de carinho
a nossa querida Mãe Santíssima.

DIA MARIAL NA CFFD - GUARULHOS SP

'LD 0DULDO HP  HP 0RJL GDV
Cruzes, realizado pelo Comitium Immaculata,
reuniu 150 Legionários, que saíram dali alegres
e satisfeitos por terem tido a oportunidade louvar
a Maria em seu ano especial, terem aprendido, se
HPRFLRQDGRHSUHVHQFLDGRPRPHQWRVGHYHUGD
deira devoção, seja na reza do Ofício, no Rosário
UH]DGRQDVHVFDGDULDVGDQRYD&DSHODFXMRVED
lões que o formavam foram soltos ao céu depois,
seja na instrutiva palestra do Pe. Luís Brito, que
versou sobre a importância de Maria em nossa
vida, os dogmas marianos e como Ela faz tudo
SDUD OHYDUQRV D 6HX )LOKR RX QD 6DQWD 0LVVD
onde o manto de Maria passou sobre todos. Tudo
QHVVHGLDIRLJUDWL¿FDQWHHFRPRYHQWH
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Notícias dos Conselhos

Eleição em Itapevi - SP

Eleição em Carapicuíba - SP

Eleição em São Bernardo do Campo - SP

No dia 26/03/17, houve eleição no Comitium N. S.
Carmo nos cargos de secretário e tesoureiro, ﬁcando assim a
nova diretoria: esquerda para direita Maria do Carmo –vicepresidente, Jussara - nova secretária, Guadalupe - presidente,
Tarcisa - reeleita - tesoureira e de pé Candido e Luiza
representantes do Senatus.

No dia 18/03/17, houve eleição no Comitium Santa
Maria dos Anjos no cargo de secretária, ﬁcando assim a nova
diretoria: esquerda p/ direita Cícera - vice-presidente, Marlene
- presidente, Ana Lucia - tesoureira, Sheila - nova secretária e
de pé, Pe Marcos, Candido e Vavá representantes do Senatus.

No dia 23/04/17, houve eleição no Comitium
Medianeira nos cargos de presidente e vice-presidente,ﬁcando
assim a nova diretoria: esquerda p/ direita Degiane - nova
vice-presidente, Lourdes - reeleita presidente, Olinda secretária, Sergio - tesoureiro e de pé, Fernando e Candido
representantes do Senatus.

15 anos de Existência - Guarulhos-SP

Rosário na Praça Campo Limpo-SP

Preasidum Nossa Senhora do Desterro, cidade
de Guarulhos-SP, comemorou 15 anos de existência no
Santuário Nossa Senhora do Bonsucesso, onde foi celebrada
uma missa em ação e graça no dia 14/03/2017 da qual todos
os membros ativos e auxiliares participaram.

O Praesidium “Mãe da Divina Graça”, Cúria
Nossa Senhora das Graças, Taboão da Serra-SP, rezou o
rosário na Praça do Campo Limpo, no dia 13/Maio/2017,
onde estava presente também a Cúria Nossa Senhora de
Lourdes.

Missa itinerante promovida no dia 24.05.17, na Favela de
Heliópolis, pelo Praesidium N. S. Rosa Mística, ﬁliado à Curia
Medalha Milagrosa - Alto do Ipiranga.

Semana de Estudos Guaianazes

Rosário em Pça Pública S. J. dos Campos-SP

Congresso Legionário Mogi das Cruzes -SP

Em espírito de fé e união com Maria, o “Comitium Nossa
Senhora da Glória”, de Guaianases, realizou a sua Semana
de Estudos entre os dias 24 e 27 de abril.
Contamos com a presença do Diácono Diego Nascimento,
dos ministros Welito do Carmo e Edna da Silva, e encerramos
a semana com a participação do padre Marcos Moreira,
da Paróquia Santo Agostinho. O tema central das reﬂexões
foi “Maria nos Evangelhos”, pensado e desenvolvido para
vivermos melhor este Ano Mariano.

Dia 27 de maio o Comitium Medianeira da Legião
de Maria, de S. J. dos Campos coordenou a reza do Rosário na
Praça Afonso Pena, no centro da cidade, com a ﬁnalidade de
homenagear Nossa Senhora pelo Ano Mariano e rezar pelo
Brasil. Muitos passantes pararam para rezar. Nosso Assessor
Diocesano, Pe. Vicente Benedito Simões, compareceu e
abençoou os presentes.
Vanda Marcondes

O Comitium Bendicta realizou no dia 07/05/2017,
na paroquia Nossa Senhora do Rosario, Congresso Legionario
para os oﬁciais de praesidia e curiae. O tema ecolhido foi
“Diﬁculdades Legionaria”

Congresso Legionário - Comitium Consolatrix

Rosário em Pça Piracicaba - SP

Eleição em Mogi das Cruzes - SP

O Comitium Consolatrix realizou o seu Congresso
Legionário dia 27 de maio de 2017, no Salão Paroquial da
Catedral de Santo Amaro.
Iniciamos com a reza do rosário e após a celebração
da missa pelo Diretor Espiritual Padre Jorge Tadeu Mendes
Rodrigues. Os assuntos tratados foram na parte espiritual
“Compromisso” e na formativa o Tripé Legionário (Reunião Trabalho - Oração).

“No dia 29 de abril de 2017, o Praesidium Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, ﬁliado ao Comitium Rosa Mística, realizou a
reza do rosário na Praça Takaki, com a participação de muitos
Legionários e devotos de Nossa Senhora, em comemoração
ao Ano Mariano.

No dia 15/04/17, houve eleição no Comitium Benedicta
para o cargo de secretário, ﬁcando assim a nova diretoria:
esquerda p/ direita Jose Carlos- presidente, Maria Aparecida
- nova secretária, Cida Bello - tesoureira, Justa –vicepresidente e de pé Cristina e Candido representantes do

Missa itinerante Praesidium Rosa Mística
São Paulo-SP

