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Palavra do Diretor  
Espiritual

 A todos os irmãos e irmãs da Legião de Maria no SENATUS 
‘NOSSA SENHORA APARECIDA’, em São Paulo, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul

Queridos irmãos e irmãs legionárias,
Salve Maria!

 Saúdo todos e cada um com um abraço fraterno, natalino e cheio 
de esperança para 2019! 

missão: ser Diretor Espiritual para a Legião de Maria neste Senatus. Estou 
escrevendo este bilhetinho durante um retiro, enquanto “visito” esses 
dois anos na memória da mente e do coração. E o que encontrei nessa 
“visita”? Encontrei as pessoas e os seus testemunhos de vida: gente de 
fé e de trabalho perseverante, pessoas de oração e apostolado, famílias 
inteiras em comunhão com a Igreja pela Legião de Maria, comunidades 

sadias e intermináveis galhos cheios de frutos doces e suculentos. Encontrei 

à unidade, incompreensão de alguns padres nas bases, falhas humanas, 
projetos pessoais. Rendo graças ao Senhor pela história da Legião nas 

 Reconheço que ainda não adquiri o “cheiro” dessas ovelhas 
legionárias e, por isso, quero continuar caminhando mais para as bases. 
Nos praesidia, está a Legião, seus frutos, seu carisma, sua vida. Deus nos 
encaminhe sempre mais para lá, por sua graça!
 Celebramos o Natal, festa e memória que unem Deus e homem 
para sempre. Deus tomou a iniciativa, assumiu nossa vida, foi gerado, 
nasceu, cresceu, aprendeu, perdeu, sofreu, morreu. Ao celebrarmos a 
encarnação no Natal, nós também assumimos Deus em nossa vida. Agora 

Deus subverter esse argumento: Ele é um de nós! Ele mostra que é possível 

2019 se abre diante dos nossos olhos como uma linda oportunidade. Teremos 

humanamente possível também. Sim, o que aconteceu com Ele acontece 
com todos nós. Seja esta a nossa boa notícia para 2019 e por toda a vida: 
nosso destino é a vida plena, reerguida, reconstruída, transformada no 

Diretor Espiritual

“ a diretoria do senatus nossa senhora Aparecida, 

deseja um santo e feliz Natal a todos legionários e 

familiares, com as bençãos da família de Nazaré. 

Para 2019 , vamos trabalhar juntos fortalecer a 

Espiritualidade legionária , formar novos membros e 

repartir com todos as exigências vividas no concilium 

legionis , trabalhar mais de perto os praesidia, e 

levar a legião nas paróquias e comunidades e ali 

deixar um grupo novo....feliz ano novo com novas 

atividades para favorecer o bem comum “. 

 

“ Não descuide o dom da graça que há em você. Vigie 

a si mesmo e ao ensinamento e seja perseverante “ .  

1tm 4,14.16
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 Na Teologia católica há 
somente duas disciplinas que têm o 
belo título de “sagrada”: a Sagrada 
Escritura e a Sagrada Liturgia. São 
assuntos especialmente sagrados 
porque é Deus o agente absoluto, 
aquele que é a própria Palavra 
da Escritura e aquele que age na 
celebração da Liturgia e para quem 
ela se dirige. Por isso, é tão importante 
estudarmos a Bíblia. Por isso também é 
tão importante estudarmos a Liturgia. 
Precisamos aprender a ler adequadamente 
a Sagrada Escritura e a celebrar melhor a 
Sagrada Liturgia.

aspectos da Sagrada Liturgia, especialmente 
quanto ao Rito da Missa. Serão várias partes que, 
em cada edição, vamos publicando conforme a 

da Santa Missa, antecipação do céu, celebração da 

fraterna.

PARTE 1: Sagrada Liturgia: experiência 
de Deus e expressão de um povo

 Neste primeiro artigo, “começamos 
do começo”! O que é “liturgia”? A palavra é 
de origem grega e não surgiu em um ambiente 

público” prestado pelos cidadãos em diversas 

às atividades de culto diante dos deuses. Estamos 
falando, é claro, de vários séculos antes de Cristo. 

as suas Escrituras Sagradas (alguns livros do 

Antigo Testamento) da língua hebraica para a 
língua grega. Naquela tradução, “emprestaram” 

sacerdotes e levitas da religião da antiga Israel. Foi 
dessa forma que esse termo chegou aos cristãos. 

e, por isso, liam as escrituras judaicas. A maioria 
daqueles judeus e cristãos já lia a tradução grega 
a que nos referimos. Assim, o termo foi sendo 

quanto os frutos desse culto na vida.
 Nesses dois mil anos de prática litúrgica 
cristã, o jeito de falarmos de liturgia e as formas 
de celebrarmos mudaram muito, e vão continuar 
mudando sempre. As mudanças se devem 
principalmente ao fato de que nós mudamos, 
dia após dia. Mudam as sociedades, as culturas, 

nossas liturgias nos primeiros séculos cristãos 
escondidos em catacumbas, fugitivos de um 
Império que nos perseguia. Era crime ser 
cristão naqueles primeiros tempos de nossa era. 
Então, precisávamos celebrar na privacidade 

em pequenos grupos. Lá, nesses esconderijos, 
líamos as Escrituras, ouvíamos o testemunho dos 
apóstolos e de seus sucessores e partíamos o pão 
da Eucaristia, como nosso Mestre nos ensinou a 

do status de criminosos à condição de religião 

anonimato, dos pequenos grupos e 
passamos a celebrar nossas liturgias 
em grandes basílicas, com roupas 
especiais, símbolos novos, etc. E 
poderíamos passear por esses dois 
mil anos de história e estudar as tantas 
outras fases pelas quais passamos. O 
bonito é percebermos que o Espírito 

Santo nunca nos abandonou e conservou o 
essencial e o centro de nossa Liturgia.
 Hoje, vivemos um momento litúrgico 
que é resultado de um longo processo iniciado 

Vaticano II. Um dos principais documentos desse 
Concílio, que há poucos anos completou bodas de 
ouro, foi a Constituição Sacrosanctum Concilium 
sobre a Sagrada Liturgia. Ali se fala sobre a 
Liturgia assim: “Liturgia é uma ação sagrada, 
através da qual, com ritos, na Igreja e pela Igreja, 

unidade, diversidade, mediação sacramental, 
sacerdócio de Cristo, projeto de salvação, glória 

amplamente estudados na Liturgia e na Teologia.
 Nesses últimos 50 anos, a Igreja está se 
esforçando para as reformas litúrgicas propostas 

“celebrantes” na Igreja. Estamos em plena fase 
de aplicação das reformas, ainda não concluídas. 
Deus nos ilumine nesse caminho!

iniciaremos o estudo da Liturgia da Missa e 
seus vários elementos. Fique conosco e nos 
acompanhe!
Um abraço fraterno a todos! 
Frei Guilherme, missionário inaciano

O TRABALHO É PERMANENTE
COBRANDO E CUMPRINDO AS PROMESSAS

mais conturbadas da história recente do País 

para si a batalha por uma Nação na qual venha a 

entusiasmo e determinação na escolha de candidatos honestos, honrados e 

a guarda.

cidadãos, podemos nos ufanar de viver uma Democracia que, embora repleta 

soberana da população.

com os melhores predicados e programas de governo mais apropriados 

aqui: permanece e prossegue sempre mais árdua e demandando maior 
responsabilidade e denodo. 

 Presidente, Governadores, Senadores, Deputados 

que sobre estas se basearam as escolhas e por seu 
efetivo cumprimento serão cobrados.  
 Satisfeitos ou desgostosos com os resultados das 
urnas, devemos todos continuar nos empenhando na 

busca de um futuro melhor. Cidadãos nativos ou não, nosso compromisso 
é trabalhar em cooperação com os governantes para o desenvolvimento 

a criação de oportunidades para empreendimentos que, sem assistencialismo, 
serão apresentados em benefício da população, especialmente dos menos 

todas as áreas.
 Nossa colaboração não se limita à cômoda observação das 

passos daqueles que ora servem com mandatos à Nação. 
 No vasto campo em que podemos e devemos atuar, que haja 

seja corajosamente denunciada.
 Fabianne Nunes 

Significado da Missa (parte 1)



“Quem viaja hoje de avião? Um ministro? Um artista de cinema?”. 
 “Não posso imaginar”.
 “Só da estrada de Limerick chegou uma coluna de 12 automóveis. E, além do mais, esta multidão. Veja só!”. 
 “Deve ser alguém muito importante”.
 “Em todos os meus anos de serviço aqui, uma única vez vi multidão maior. Foi quando a equipe de futebol de Kerry 
voou para Nova York”.

 Esta conversa se deu em 15 de julho de 1953 entre dois funcionários do Aeroporto de Shannon, na 
Irlanda.
 Um gigantesco Constellation da Trans World Airlines estacionava perante o edifício principal. Os 
últimos passageiros embarcaram. A escada foi recolhida. A primeira das quatro hélices começou a girar 

to rumo à pista de decolagem. Por alguns instantes, permaneceu imóvel na cabeceira da pista. Depois, 

foi morrendo o ronco dos motores, longe sobre o oceano.
 A multidão, apinhada junto ao edifício principal, ainda não estava disposta a se retirar. Os 

tusiasmo, começou a recitar: “Quem é esta que surge como a aurora , formosa como a lua, brilhante 

 Lá se achavam, intimamente unidos, sacerdotes e leigos. Com os olhos brilhantes, seguiam 
o gigantesco pássaro que transportava dois do grupo deles para longe, além do mar: Afonso Lambe e 

pagarem seu movimento apostólico. Palavra alguma de despedida seria mais bela que esta oração de 

Nosso avião teve um atraso de quarenta minutos.
Seamus assentiu sorridente. Havia compreendido.

viam sentido a necessidade de, ainda mais intimamente, se unirem à Mãe de Deus, em cujo nome 
se dirigiam a um continente desconhecido para eles. Teriam gostado de iniciar sua viagem no dia 

voo na rota deles. Assim, tiveram de se contentar com a véspera, dia 15 de julho.

 Foi esta a primeira das muitas graças que a Mãe Celestial lhes concedeu.

Ano 2019  dedicado ao 
Servo de Deus, Afonso Lambe
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Senatus Nossa Sra. Aprecida - SP
Toma Posse a diretoria eleita para o próximo trienio

 Tomou posse, em 3 de novembro de 2018, na reunião mensal do 
Senatus, a Diretoria eleita do Senatus de São Paulo/SP.
 Depois de um período com vários cargos em aberto, agora o quadro 
de diretores está completo, tornando mais produtiva e ágil as ações promo-
vidas pelo Legião em São Paulo.
 Na foto, o Frei Hélio, no momento da leitura do e-mail do Consilium 
Legionis com a aprovação da Diretoria para o próximo triênio.
 Neste ano que entra, repleto de comemorações em memória de 
Afonso Lambe, temos certeza que seu exemplo, espírito de luta e determina-
ção pelo apostolado orientará todos os Legionários. 

Eleitos
Presidente: Nelson de Moraes

Vice-Presidente: Lucinda G. Mendes C. Fonseca 

1ª Secretária: Adriana Maria de Lima Silva

2ª Secretária: Degiane de Oliveira Santos

1º Tesoureiro: Jorge Fernando Pereira de Lima

2ª Tesoureira: Ana Paula de Sousa Medeiros.
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 Na década dos anos 50, Assis teve o privi-
légio de receber as irmãs Lia Cintra Rolim e Heloi-
sa Brito representantes do Senatus de São Paulo, 
com a finalidade de fundar o primeiro Praesidium 
da Legião de Maria.
 O grande incentivador para que isto se 
concretizasse foi o Bispo Diocesano de Assis, na 
época, Dom José Lázaro Neves, juntamente com 
os padres do PIME, na pessoa do Padre Enzo Ticia-
nelli.
 Dom Lázaro grande evangelizador e devo-
to de Nossa Senhora, convidou algumas pessoas 
da comunidade para a primeira reunião: Ivanes 
Menk, Lúcio Nazário, Aparecida Carrilho de Cas-
tro, Nilse Margarida Carpentiere, Dilma de Olivei-
ra, Cecília Boretti Nóbile, Alzira da Silva, Antônio 
Rodrigues e Leonides Peruca.
 Nesta primeira reunião, além dos repre-
sentantes do Senatus, estava presente Dom Láza-
ro que se tornou nosso Diretor Espiritual.
 Na ocasião, foram abordados vários as-
suntos sobre a Legião de Maria, tais como: sua 
história e expansão pelo Brasil e pelo mundo, seus 
objetivos, dinâmica dos trabalhos, organização de 
um Praesidium e outros assuntos referentes a Le-
gião.
 Foram realizadas outras reuniões para for-
mação dos futuros legionários, pois na realidade, 
não tínhamos conhecimento nenhum da Legião 
de Maria. Assim formou-se o primeiro Praesidium 
na Cidade de Assis que recebeu o título de “Nos-
sa Senhora Rainha”. Em pouco tempo com muito 
entusiasmo e acreditando nesta obra de Maria, 
outras pessoas foram tomando conhecimento do 
trabalho legionário e a ele aderiram. Ficou este 
Praesidium filiado ao Senatus de São Paulo, até 
a instalação da Curia Virgo Clemens, aqui em As-

sis, no dia 05 de julho de 1961. Surgiram novos 
Praesidia e em pouco tempo a Legião tinha suas 
raízes fincadas nas paróquias da diocese.  Isto só 
possível pela adesão de novos legionários que 
trabalharam arduamente pela Legião de Maria: 
Aparecida Meneghetti, Ayrton de Camargo, Celso 
Marques, Antônio Rodrigues, Cândida Nogueira 
Fortes, José Domingos Alves, Aparecida Santilli, 
José e Alaide Reis, Jair de Camargo Lima, Carolina 
de Camargo Lima, Julieta de Camargo Pires, Alber-
tina Meneghetti e tantos outros.
 Graças a esta adesão de novos legioná-
rios, pudemos lançar novas sementes, e fundar 34 
novos Praesidia em diversas cidades da Diocese. 
No dia 02 de outubro de 1976, a Curia Virgo Cle-
mens foi elevada à categoria de Comitium. Foram 
filiados ao Comitium Virgo Clemens as Curiae de 
Martinópolis, Paraguaçu Paulista e Maracaí.
 Neste trabalho de expansão legionária, 
enfrentamos muitas dificuldades, mas nada que 
arrefecesse nosso entusiasmo, nossa fé em Maria. 
Tudo que fazíamos era com muito amor e dedi-
cação. Enfrentávamos muitas dificuldades para 
comunicação, não dispúnhamos de meios rápidos 
de transporte; nossas rodovias não eram pavimen-
tadas. Todos trabalhavam em suas profissões, na 
época os professores trabalhavam aos sábados, 
muitas vezes o tempo disponível eram as noites e 
os domingos.
 Certa vez, fomos convidados para realizar 
um trabalho de evangelização em uma proprieda-
de rural, onde havia muitas famílias, cujo maioria 
tinha pouco conhecimento religioso. Durante um 
feriado prolongado, seguimos para nossa missão 
evangelizadora. Conseguimos realizar um bom 
trabalho, que teve boa aceitação e alguns frutos. 
Por falta de documentação, muitos fatos e datas 

deixaram de ser narrados nesta oportunidade.
O Praesidium Nossa Senhora Rainha ainda exis-
te e dele participam as irmãs Luzia Aparecida de 
Souza, Neide Nogueira de Sá Spinardi, Mafalda 
Becheli Samponi, Leonides Dalbem Alexandreli, 
Leonice Cavalcante e Ivanes Menk.
 Hoje após 59 anos da fundação do primei-
ro Praesidium, e com muito trabalho e dedicação, 
o Comitium Virgo Clemens está sendo elevado à 
categoria de Regia ficando a ela filiado, 7 Comitia, 
7 Curiae e 9 Praesidia.  A legião de Maria Lança 
raízes profundas de espiritualidade, de amor ao 
próximo, de incentivo à evangelização, que o tem-
po não consegue apagar.
 Participaram da reunião de Elevação do 
Comitium Virgo Clemens a categoria de Regia 
os representantes do Senatus: Nelson de Moa-
res, Lucinda G. Mendes C. Fonseca e Adriana Ma-
ria de Lima Silva; os oficiais da Regia: Pe. David 
José Martins, Milton Fonseca de Oliveira, Maria 
de Lourdes Venturoso, Geane Oliveira de Souza e 
Silva, Angelica da Cruz Marani, Luzia Maschio Ma-
tiolli e Sandra Fonseca de Oliveira; os Padres: José 
Antônio Evangelista, Orlando de Oliveira Alves, 
Otávio Marques Peres e o  Monsenhor Floriano de 
Oliveira Garcez; a irmã Valdete e 569 legionários.
 A Missa em Ação de Graças foi presidida 
por sua Exma. Revma. Dom Argemiro de Azevedo e 
concelebrada pelos padres: Alberto Rodrigues dos 
Santos, David José Martins, José David Espessotti, 
Jonas Adauto da Silva, José Antônio Evangelista, 
José Donizetti de Oliveira, Orlando de Almeida 
Alves, Otávio Marques Peres, Silvio Eduardo Car-
dozo, Frei Haroldo José Benetti - OFM, Frei Juan 
Antônio Gonzalez Espejel - OAR.

Comitium Virgo Clemens elevado  
à categoria de Regia
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 Após vivenciarmos um tempo de espera no qual 
chamamos de advento, somos convidados a viver no calendário 
litúrgico da igreja o tempo do natal (a festa que depois da páscoa 
é a mais importante, onde celebramos o nascimento do menino 
Jesus). A liturgia deste tempo do natal vem acompanhada 
por diversos símbolos que nos ajudam a celebrar esta festa, 
trouxemos aqui uma breve explicação sobre alguns dos símbolos 
usados nesta festividade:

PAPAI NOEL - São Nicolau, chamado “Santa Klaus”, era 
bispo de Myra, na Lícia antiga (atual Turquia), a sudoeste da 
Ásia Menor. Durante o século IV, este homem de fé marcante 
foi transformado legendariamente neste Papai universal.

VELAS

não anda nas trevas”. Logo, as velas de Natal enfeitam 

nas árvores de Natal, as quais foram sendo substituídas por pequenas 

ilumina os caminhos da vida.

GUIRLANDA 

as guirlandas surgiu em Roma. Os romanos acreditavam que 

as pessoas de uma mesma família tenham saúde.
As guirlandas também são conhecidas como coroas do advento, pois são 
usadas no tempo do advento, período de quatro semanas que antecede o 
Natal.

COROA

durante o qual se costuma enfeitar as Igrejas e os lares com a 
Coroa do Advento. A cada domingo desse período até a chegada do Natal, 

pela chegada do Messias. A última vela deve ser branca, acesa na noite de 

PRESÉPIO
Natal. O primeiro presépio de que se tem notícia foi 
montado por São Francisco de Assis, na cidade italiana 
de Greccio, no ano de 1223. Francisco teve a ideia de 

choupana, onde colocou a manjedoura, rodeada de animais, pronta para 

que, na noite de Natal, estivessem presentes naquele local humilde, que 
tão bem relembrava o episódio daquela outra “noite” bela e inesquecível: 

ESTRELA DE NATAL

norteador dos reis magos como o próprio Cristo. Isso porque 
Cristo é o símbolo da verdade e da vida, ou seja, a “estrela 
guia da humanidade”.

ÁRVORE

somente o pinheiro permanece verde. Desse modo, a Árvore 

permanece em qualquer lugar e em qualquer tempo.

BOLAS DE NATAL
colocadas nas pontas dos galhos dos pinheiros ou árvores 

desejos, tais como amor, esperança, perdão e alegria, símbolos dos dons 

Símbolos do Natal

 O Comitium Humíllima está em festa, radiante em estado 

de graça por comemorar  60 anos  de evangelização na região de São 

Miguel Paulista, jubileu de Diamante, em 17 de novembro de 2018 

na Catedral de São Miguel Arcanjo, contando com as presenças dos 

legionários ativos e auxiliares dos Comitia: Humíllima de São Miguel 

Paulista, Medianeira da Cidade Patriarca, Nossa Senhora da Glória e 

Mãe da Igreja de Guaianazes, Rainha do Mundo da Ponte Rasa, Rainha 

da Paz do Itaim Paulista e de outros conselhos que juntos brilharam, 

cantaram, rezaram e meditaram cada mistério do terço.

 Contamos também com as presenças dos oficiais do 

Senatus Nossa Senhora Aparecida Ir.Lucinda Gonçalves e Adriana Lima 

e os sacerdotes Pe. Rogério Arcanjo de Matos, Pe. Mauro de Cintra 

Santos, Pe. Jefferson Duílio Santana, Pe. Cláudio Francisco de Oliveira 

e o nosso Bispo D. Manuel Parrado Carral que presidiu a Celebração 

Eucarística.

 Dom Manuel em sua homilia ressaltou a passagem do 

Santo Papa João Paulo II, para um grupo de legionários, “A vossa é uma 

espiritualidade eminentemente mariana, sobretudo porque baseia 

o seu método de espiritualidade e de apostolado sobre o dinâmico 

princípio de união com Maria, sobre a verdade da participação íntima 

da Virgem Mãe no plano de salvação”, todo legionário se propõe a servir 

a Cristo, Imagem de Cristo, com espírito e solicitude de Maria. Em seu 

trabalho apostólico, a legião de Maria faz parte dos movimentos que 

se sentem pessoalmente comprometidos a propagar a Devoção a 

Virgem Maria e onde está a Mãe, ai também está o filho; deste modo o 

legionário será sempre capaz de fazer conhecido e amado o Filho dela.

Imitemos Maria, peçamos oportuna e inoportunamente que Cristo 

nos livre de todo mal e que proteja a sua igreja, que proteja o Papa 

Francisco, que proteja os Bispos e todos os Padres.

 Devemos sempre rezar para que não sucumbamos 

à tentação do desânimo e do desespero, para que tenhamos a 

força do grão de mostarda e do evangelho na presença de Jesus. 

O evangelho de hoje aplicado a nós, existi para nos lembrar a 

necessidade de rezar sempre sem nunca desistir, cabe a cada um 

de nós praticar. Dirijamos a Maria, à oração antiga e sempre nova 

da salve Rainha, bendita seja  e volvei para nós os seus olhos e nos 

faça dignos de contemplar o Rosto da Misericórdia do seu filho Jesus. 

Maria Dênia Andrade de Santana Melo 
Secretária do Comitium

Jubileu de Diamante do Comitium 
Humíllima São Miguel Paulista - SP
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Apostolado de Finados
 Legionários do Comitium Humílima se revezaram hoje no altar 
legionário durante todo o dia para rezar e relembrar aqueles que já partiram.
 Trezentas pessoas passaram por lá e pararam para louvar e 
agradecer a Deus seja através da oração do Santo Terço, ofício de Nossa 
Senhora, Ladainha, cânticos ou hinos. Cada um à sua maneira prestou 
homenagem aos seus entes queridos

Apostolado de Finados São Paulo Capital 
Comitium  Consolatrix 

 O Comitium Consolatrix realizou Apostolado em todos os Cemitérios localizados dentro da Diocese de Santo Amaro.
Em todos, foram celebradas missas – a presença da Igreja foi constante! Agradecemos todos que estiveram conosco, principalmente 
os legionários dos outros conselhos.

Secreteria da  
Juventude legionária

 Estamos chegando ao fim de mais um 

ano, e este, que em particular, foi dedicado a nós, 

leigos. Como juventude legionária ao longo do ano 

rezamos, estudamos e trabalhamos em nossos 

praesidia e conselhos com o intuito de sermos 

“cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Igreja em saída’, a 

serviço do Reino”, sob a proteção de Nossa Senhora.

 Iniciamos o ano com o VIII Congresso 

da Juventude Legionária, que aconteceu durante o 

carnaval, cujo tema foi “Sala da terra e luz do mundo”.

 

Em junho, por ocasião da Romaria Nacional à 

Aparecida, os representantes das Secretarias da 

Juventude de todo o Brasil reuniram-se para avaliar 

e pensar em novas ideias para o nosso trabalho junto 

aos jovens legionários de nossas realidades.

 No mês seguinte, juntamente 

com a Secretaria e com 

a participação de vários 

conselhos da Grande São 

Paulo, o Senatus promoveu a I 

Festa Julina, onde tivemos um 

dia de muita alegria e diversão 

em ritmo julino.

 No mês de setembro, como acontece em 

todos os anos, tivemos a XIII Vigília pela Juventude, 

com o tema “Juventude: um chamado de amor e 

serviço”, onde pudemos depositar todas as nossas 

orações para a juventude do mundo inteiro.

 Ao longo de todo o ano a Secretaria 

da Juventude Legionária, que completou 15 anos, 

participou de diversos momentos promovidos 

pelo Senatus e pelos conselhos como a PPC do Guarujá 

e o Encontro de Jovens do Comitium Nossa Senhora da 

Anunciação de Itaquaquecetuba, além do Encontro de 

Lideranças Juvenis, promovido pelo Senatus de Recife/PE.

Agora estamos em preparação para a Jornada 

Mundial da Juventude, que acontecerá no Panamá 

em janeiro de 2019. Alguns jovens legionários que 

representarão o Senatus nesse encontro da juventude 

mundial católica com o Papa estão se preparando 

para esse momento.

 Foi um ano de muitos desafios e 

conquistas para os jovens legionários de Maria, não 

só para a Secretaria, mas para todos que seguem  no 

árduo trabalho de “ser sal da terra e luz do mundo”, e 

esperam um ano novo com ainda mais conquistas na 

evangelização da juventude.

 Dezembro de 2018... Mais um ano passou. Com grande esforço e muita vontade, conseguimos 

algumas vitórias para Cristo com nossa mestra Maria: a revitalização do website do Senatus N. S. Aparecida, 

de São Paulo/SP, realização de contato com novos colaboradores que se dispuseram a juntar forças 

conosco, enviando notícias remotamente para que nossos legionários possam tomar conhecimento sobre 

os acontecimentos legionários em diferentes locais de forma mais rápida —uma grata surpresa! Fizemos 

 Mais um ano chegando ao final e, com ele, vêm as memórias de bons momentos de evangelização. 

 Recordamos das Peregrinações em Belém/PA, sob coordenação do Senatus local com toda a sua 

cultura e beleza; foram momentos de muita evangelização e muito aprendizado. 

 Outra Peregrinação por Cristo aconteceu no Guarujá/SP, sob a direção do Pe. Elmiran, com todo 

o seu entusiasmo missionário; foram dez dias de muita missão: visitamos mais de 2.000 famílias – parcela 

significativa da Paróquia. 

 Devido às necessidades locais, o Senatus Nossa Senhora Aparecida, de São Paulo/SP, aceitou o 

desafio de coordenar mais uma PPC Integrada Nacional na cidade. No mês de julho de 2019, estaremos numa 

Peregrinação com todos os Senatus do Brasil, visitando todas as famílias no Guarujá/SP; serão 10 dias de pura 

evangelização e muita oração, dando testemunho de nossa fé em Jesus Cristo. 

 Somos uma equipe de oração e missão que se preocupa em levar a Palavra de Deus com 

entusiasmo e ação missionária, dando testemunho do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta equipe 

está à disposição de qualquer Pároco para trabalhar em qualquer Paróquia que aceite nosso trabalho. Nossa 

missão não é de fundar uma Legião de Maria, mas sim de levar a Palavra de Deus a todos os povos, atendendo o 

chamado de Nosso Senhor Jesus Cristo. “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura” (Mc 16,15). 

Nossos contatos: (11) 3104-5980. (11) 3105-0780.  E-mail: legiaodemaria-senatussp@uol.com.br

Lucinda G. Mendes C. Fonseca  
Diretoria do Senatus: Vice Presidente

bons contatos nas páginas do Senatus SP e criamos a nova página da Casa de Formação Frank Duff (CFFD) 

Mogi, buscando sanar as inúmeras dúvidas surgidas. Por falar na Casa de Mogi, destacamos a Capela de 

Nossa Senhora das Graças, que está linda! Quem ainda não a conhece, aproveite a primeira oportunidade 

e vá até lá. Ainda falando sobre a CFFD, iniciamos um projeto de resgate das memórias da casa, ainda 

em andamento. Fizemos muitos contatos positivos com os Conselhos do Brasil, obtendo respostas e uma 

colaboração rica em imagens e textos. Enfim, podemos dizer que, com as bênçãos de Maria, realizamos o 

melhor trabalho que cada um de nós poderia fazer. Para o próximo ano, redobraremos os esforços e orações 

para que a comunicação da Legião de Maria seja feita de forma cada vez mais simples e eficiente, para uma 

evangelização por Cristo Jesus com Maria. Que tenhamos um ano de 2019 promissor e feliz.
Luiz Cesar Ferreira & Neide Ferreira

Equipe de Comunicação

 Estamos chegando ao final de 2018 e nos aproximando de 2019. Estamos reestruturando a 

equipe que dará apoio aos Conselhos e Praesidia filiados ao Senatus. Esta equipe velará com carinho e 

muito zelo todos os Conselhos e Praesidia filiados. Procurará também dar o auxílio necessário e orientar 

sobre as solenidades da Legião, e cuidar para que cada Conselho (Curia ou Comitium) realize as solenidades 

legionárias. Velaremos por aqueles Conselhos que não crescem, não cuidando da expansão da Legião como 

a Legião de Maria determina. 

 Se você, legionário, tem tempo, é comunicativo, pode dar formação e gosta de fazer visita, 

venha fazer parte de nosso grupo. Esta equipe visitará, em primeiro lugar, os Praesidia filiados e lhes dará 

apoio e formação. Também fará visita aos Conselhos da Capital e Grande São Paulo. Esperamos você! Nossos 

contatos: (11) 3104-5980 e (11) 3105-0780.  E-mail: legiaodemaria-senatussp@uol.com.br

Lucinda G. Mendes C. Fonseca  
Diretoria do Senatus: Vice Presidente
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Aniversário de 47 anos da Legião de Maria na diocese de Campo 
Limpo - Capital - SP. - Comitium  N. Sra de Fátima

8 Fevereiro/Março 2016

Senatus Nossa Senhora Aparecida

Formação e eleições em Cachoeira Paulista -SP 
Comitium Annunciata

Congresso em Sorocaba -SP
 Comitium Stella Maris

Terço em praca pública - Penha - SP
Curia da Nossa Senhora da Penha

 Terço em praça pública realizado em dia 21 de outubro de 2018 com a participação 
de 68 legionarios

Formação em Itapivi –SP
Curia Nossa Senhora do Carmo

 Foto da nossa formação de ofi ciais de Praesidias, que aconteceu em 21/10/18, na 
comunidade São José.

Eleições em S. José dos Campos SP
Comitium Medianeira  

 No dia 10 de Novembro aconteceu a eleição no Comitium Medianeira em São José dos 
Campos  para  toda a Diretoria com a presença do Diretor Espiritual Pe.  Dimas Cornélio do Nascimento. 
Presidente: Fátima Aparecida de Oliveira Santos. Vice-Presidente Paula Marcante Backer. 
Secretária Edelucia de Fátima Alvarenga Correa e Tesoureiro Sebastião Jorge Correa.
 Desejamos a diretoria eleita muita coragem, união e perseverança na caminhada. 
Que Deus abençoe e fortaleça. São os votos da Diretoria do Senatus. 

Vice-Presidente Senatus: Lucinda G. Mendes C. Fonseca
Correspondente: Izabel Vila Rubio  - Vanda Marcondes

Missa de Ação de graças pelos 47 anos da Legião de Maria na Diocese de Campo Limpo. Missa 
presidida pelo Nosso Bispo Dom Luiz Antônio Guedes e com celebrante Padre Sandro e Padre 
Francisco dos Santos. 15/11/2018.
Comitium Nossa Senhora de Fátima.
Presidente Nilza, Vice presidente Terezinha e Tesoureira Elisabete.

 No dia 10 de Novembro aconteceu uma formação com todos os legionários de 
Cachoeira Paulista. Foi uma tarde muito agradável e de profunda refl exção e aprendizado. 
Aprofundamos sobre a reunião semanal, distribuição de trabalhos e a maneira de apresenta-los. 
Ainda sobre a importância do recrutamento que deve ser cobrado em todas as reuniões pelo 
Presidente e Vice Presidente. 
 11 de Novembro aconteceu a eleição no Comitium Annunciata em Cachoeira Paulista 
com eleição para Vice Presidente e Secretária. Ficando assim a diretoria: Presidente Ricardo 
Ribeiro de Lima. Vice Presidente Roseli Maria de Siqueira. Secretária Thainara Franca Rodrigues 
da Silva e Tesoureira Inez Rodrigues Vaz. Nossos agradecimentos a todos os legionários que nos 
honraram com sua presença. 
 Desejamos a diretoria eleita muita coragem, união e perseverança na caminhada. Que 
Deus abençoe e fortaleça. São os votos da Diretoria do Senatus. 

Vice-Presidente: Lucinda G. Mendes C. Fonseca
Correspondente: Izabel Vila Rubio 

 No dia 24 de novembro de 2018, o  Comitium Stella Maris, Paróquia 
de Sao Jose do Cerrado, Sorocaba/SP. Estiveram reunidos para realização do seu 
congresso com o tema Ano do Lacaito;  legião, leigos em ação.  No evento podemos 
contar com a presença de 65 membros, que foram instruídos pelas correspondentes 
Ana  Paula e Digiane. Munidos de informacoes e metas para os próximos 2 anos.
Com as seguintes metas: Abrir um praesidium juvenil, ampliar nossas visitas domiciliares e 
trabalharmos com novas experiências de recrutamento

 Formação realizada no dia 04 de novembro para os Ofi ciais de Praesidia e de 
Conselho. Na parte da manhã refl etimos sobre a importância do Compromisso Legionário em 
nossa caminhada. Na parte da tarde vimos a importância de um Conselho perante a localidade 
que ele está.
 Refl etimos sobre administração da Legião de Maria, Comitium e Curia. Agradecemos 
à Diretoria por esta oportunidade e que Nossa Senhora os abençoe.

Presidente: Nelson de Moraes
Vice-Presidente: Lucinda G. Mendes C. Fonseca

Formação em Marília - SP
Comitium Mater Itemerata


