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Editorial

Aparecida – 60 anos venerando
Nossa Senhora
A Basílica de Nossa Senhora Aparecida se tornou,
obrigatoriamente, um ponto de encontro e concentração de
todos os legionários e legionárias do Brasil, que todos os anos
YrPYHQHUDUVXDUDLQKDFRPRVHQKRUDHPmHGH'HXV
Há 60 anos fazemos isto, no início na chamada Basílica
Velha, e hoje, com a participação de aproximadamente 100.000
legionários, que tomam conta de toda cidade de Aparecida.
A Basílica, na sua grandiosidade e beleza, nos
WUDQV¿JXUD H QRV WRUQD SHVVRDV HP EXVFD GD UHQRYDomR GD
fé através das diversas atividades promovidas no sábado e
domingo.
A matéria das páginas centrais (quatro e cinco) nos dá
uma ideia exata dos diversos momentos de peregrinação: no
ViEDGRDUH]DGR2ItFLRHPIUHQWHjLJUHMD³YHOKD´YLDVDFUDQR
PRUURGR&UX]HLURHjWDUGHDFHOHEUDomRGD0LVVDQD%DVtOLFD
nova. No domingo, a grande concentração na celebração da
Missa às 10 horas da manhã.
Legionários e legionárias vindos dos mais longínquos
lugares deste imenso Brasil.

2XWUDVPDWpULDVGHVWHMRUQDOYrPHQULTXHFHURHVStULWR
GH Ip GRV OHJLRQiULRV WDLV FRPR ³(VStULWR 6DQWR IRQWH GH
YLGDQRYD´QDSDJ³9LYHURDQRGD0LVHULFyUGLD´SDJ
HR³3HUJXQWDH5HVSRVWD´GDSDJTXHYHPHOXFLGDUWDQWDV
dúvidas e orientar os legionários.
Desta forma, a Diretoria do Senatus não só se orgulha de
ter recebido os legionários de todo o Brasil nesta 60ª Romaria,
como também agradece a participação e contribuição das
Diretorias dos demais Senatus na organização deste evento.
Salve Maria
Diretoria do Senatus Aparecida de São Paulo
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O Espírito Santo fonte de vida nova
Em Pentecostes celebramos
o nascimento da Igreja - e como o
Pai enviou o Espírito Santo sobre
os Apóstolos dando a aqueles
que vemos no Evangelho de João
fechados e com medo, um novo
poder e nova vida.
O Espírito Santo sempre
traz fecundidade quando age em
nossas vidas. Na Anunciação, o
anjo Gabriel diz à Virgem Maria,
como é que ela irá conceber e ter um
¿OKR ³2 (VStULWR 6DQWR YLUi VREUH
ti e o poder do Altíssimo te cobrirá
com a sua sombra”. O Espírito
Santo é exclusivamente a fonte de
fecundidade de Maria, o segredo de
sua concepção virginal.
Quando lemos a promessa
do Espírito Santo em Atos de São
Lucas, Jesus disse aos discípulos
que o poder do Espírito Santo virá
sobre eles também. O mesmo poder
que deu à luz ao Filho de Deus dá
à luz a Igreja, seu corpo no dia de
Pentecostes. A mesma promessa foi
feita à Igreja no seu início.
Em nosso desejo de ser
renovado por Deus, individual e
coletivamente como legionários,
podemos pedir a nossa própria
UHQRYDomR ³&RPR p LVVR"´
&RPR SRGHP QRVVDV HVSHUDQoDV
e promessas de uma nova vida de
'HXV VH WRUQDU UHDOLGDGH SDUD QyV"
Para nós, legionários, a promessa
do Espírito Santo é uma fonte de
inspiração e uma chamada para ter
coragem em qualquer situação em
que nos encontrarmos. O Espírito
Santo nos dá poder para anunciar a
Palavra de Deus e produz a vida em
todos os que ouvem a palavra. O
Manual fala do Espírito Santo usando
Maria como canal para o mundo de
VXDVLQÀXrQFLDVYLYL¿FDQWHVHFRPR
tendo tomado posse da Legião.
Frank Duff falou e escreveu
frequentemente sobre o Espírito
Santo e a Virgem Maria no plano da
Redenção. O Manual (p.8) refere-se a
VXDVUHÀH[}HVVREUHHVWDUHODomR(OH
claramente entende o lugar singular
de Maria no plano da salvação de
'HXV (OH HVFUHYH ³&RPR 0DULD p
a Esposa do Espírito Santo, cheio de
Sua graça, Sua parceira inseparável
em sua missão externa, tornou-se
VHPHOKDQWH D HOH QD PHGLGD ¿QDO
que uma criatura pode ser ... A partir
disso podemos dizer que ela fornece
a expressão humana mais completa
GHOH ³ 7KH :RPDQ RI *HQHVLV
p.274). No mesmo artigo, ele escreve
TXHRWHUPR³F{QMXJH´QmRVLJQL¿FD
que o Espírito Santo seja o marido

GH 0DULD RX R 3DL GH -HVXV &ULVWR
Ele não é nenhum destes, mas sim a
DJrQFLDHSRGHUDWUDYpVGRTXDOR3DL
produz o Seu Filho em Maria.
&RQIRUPH PHQFLRQDGR DFLPD HVWH
6HUYR GH 'HXV SRGH D¿UPDU TXH
D ³'HYRomR j 6DQWtVVLPD 9LUJHP
é incomparavelmente a melhor
devoção ao Espírito Santo” (cf.
vitória por Maria p. 431ff). E devo
acrescentar que já sabemos que a
nossa devoção a Maria é sempre
para a glória de Deus, cuja criatura
que ela é. Assim, o nosso louvor a
própria Maria nos leva a adorar a
Deus por sua grandeza, ecoando suas
SUySULDVSDODYUDV³R7RGR3RGHURVR
fez grandes coisas para mim, Santo é
o seu nome”.
No início do seu ministério
o Papa Francisco escreveu em
(YDQJHOLL *DXGLXP µ&RPR HX
anseio para encontrar as palavras
certas para agitar o entusiasmo para
um novo capítulo de evangelização
cheio
de
fervor,
alegria,
generosidade, coragem, amor sem
limites! No entanto, eu percebo que
não há palavras de incentivo que
VHMDPVX¿FLHQWHVDPHQRVTXHRIRJR
do Espírito Santo arda em nossos
FRUDo}HV$ HYDQJHOL]DomR FKHLD GR
Espírito é uma guiada pelo Espírito
Santo, pois ele é a alma da Igreja
chamada a anunciar o Evangelho
(por exemplo, 261).
De uma maneira especial,
nós compartilhamos esse desejo
e também queremos ser parte da
UHVSRVWD GH 'HXV jV RUDo}HV GR
3DSD)UDQFLVFRSDUDPXLWRVGHVD¿RV
de hoje. Para nós, cada dia pode
ser um novo Pentecostes. Na vida
da Legião de Maria temos visto
PXLWDV HIXV}HV GR (VStULWR 6DQWR
por assim dizer muitos Pentecostes,
desde a sua fundação e primeiros
dias, contada por Frank Duff em seu
livro Milagres a um toque, com os
relatórios ouvimos hoje e ouvir em
QRVVDVUHXQL}HV$OpPGLVVRDWUDYpV
do Espírito Santo, hoje a Legião de
Maria fala todas as línguas.
Vamos, portanto, pedir a
poderosa intercessão do Imaculado
&RUDomR GH 0DULD HP LQYRFDU R
Espírito Santo de quem ela é a esposa.
Que esta seja a hora do Espírito
6DQWR&RPRRV$SyVWRORVGHL[HPRV
de lado todo o medo, toda a divisão e
rivalidade, tudo o que possa impedir
o Espírito Santo de amor, o único que
pode renovar o mundo todo; que ele
possa agir em nós.
Alocução de maio da Reunião do Concilium feita
por Liam O’Cuiv

Agenda Junho, Julho e Agosto
Junho

Julho

Agosto

02 a 05 - Romaria ao Santuário
de Aparecida
07 - Aniversário Natalício do
Fundador Frank Duff
11 - Reunião do Senatus
14 - Hora Santa - Sede às 14h30
- Comitium Nossa Senhora das
Graças - Osasco
29 - São Pedro e São Paulo Apóstolos

02 - III Encontro de Frateline e
Juvenis - Casa de Formação de
Formação de Frank Duff
09 - Reunião do Senatus
09 a 17 - (PPC Nacional).
Peregrinação Por Cristo Nacional
- Barra dos Bugres - MT
12 - Hora Santa - Sede às 14h30
- Curia Refugio dos Pecadores Rio Pequeno
25 a 31 - Jornada Mundial da
Juventude (JMJ) Cracóvia

06 - Reunião do Senatus
09 - Hora Santa - Sede às 14h30
- Comitium Nossa Senhora de
Fátima - Campo Limpo
15 a 21 - Congresso Eucarístico
Nacional - Belém do Pará
26, 27 e 28 - Retiro Espiritual
do Senatus de São Paulo - Casa
de Formação de Frank Duff
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VIVER O ANO DA MISERICÓRDIA
O Papa Francisco ao proclamar o
Ano Santo Jubilar repetiu insistentemente
que o mundo de hoje tem necessidade de
misericórdia e, em particular, que a Igreja
tem necessidade deste acontecimento
extraordinário. A misericórdia é o coração
do magistério do Papa Francisco e ele
ID] TXHVWmR GH D¿UPDU TXH HVWH DVSHFWR p
determinante para a nossa vida cristã, pois
DPLVHULFyUGLDGH'HXVVLJQL¿FDD¿GHOLGDGH
dEle para com todas as criaturas, a sua
ternura, e o seu desejo de sempre perdoar ao
pecador.
Foi por este motivo que o Papa
nos convocou a todos para viver este
Ano Jubilar: para meditarmos esse traço
característico da identidade de Deus que foi
revelado nos gestos e nas palavras de Jesus e
para ser uma ocasião para nos darmos conta
GD H[SHULrQFLD GD SUR[LPLGDGH DPRURVD GH
Deus e da descoberta do valor de uma prática
de vida misericordiosa para com os outros.
O ponto de partida é este: nós sempre
temos necessidade de que Deus se aproxime
de nós. Uma proximidade terna e amorosa
que sabe abraçar a fragilidade e a pobreza
da natureza humana ferida pelo pecado.
Mesmo assim, às vezes, por causa do nosso
orgulho, nós nos comportamos como se não

desejássemos essa proximidade com Deus e,
por isso, vamos também perdendo o sentido
do perdão. Por isso, o Papa Francisco sempre
UHSHWH ³'HXV QmR VH FDQVD GH SHUGRDUR
problema é que nós nos cansamos de pedir
perdão!...” É preciso então dar-se conta de
que Deus é Pai amoroso que sempre perdoa e
que tem seu coração misericordioso voltado
para todos nós. O mundo precisa descobrir
isso.
Este ano santo é, pois, um ano
favorável para todos, para que contemplando
a divina misericórdia que supera todo
limite humano, nós possamos nos tornar
WHVWHPXQKDV PDLV FRQYLFWDV H H¿FD]HV
GH &ULVWR TXH p R URVWR PLVHULFRUGLRVR
GR 3DL 0DV HVVD H[SHULrQFLD GR DPRU
misericordioso de Deus nos impulsiona a
viver da misericórdia ao mesmo tempo que
nos torna capazes de exercer a misericórdia
HPWDQWDVVLWXDo}HVGRGLDDGLDQDVUHODo}HV
que costuram os laços da sociedade e que
GmRVXSRUWHjMXVWLoDHjSD]QDVLQVWLWXLo}HV
civis e nos serviços públicos dando mais
atenção às pessoas, especialmente para com
as mais frágeis e necessitadas; nos ambientes
de trabalho, valorizando a dignidade do
homem e da mulher; na família que é o
DXWrQWLFR ODERUDWyULR GH KXPDQLGDGH RQGH

o cuidado amoroso das pessoas torna-se
HGXFDomRUHVSHLWRGLiORJRHQWUHJHUDo}HVH
ajuda fraterna.
Eis a proposta: Viver este ano
redescobrindo o dom da misericórdia no
QRVVR GLD D GLD H QRV HPSHQKDQGR D YLYr
lo concretamente com as pessoas que
D 3URYLGrQFLD 'LYLQD FRORFD HP QRVVR
caminho. É também um convite para
repensar nossa maneira de viver tão marcada
pela preguiça e pelo medo e, ao mesmo,
tempo, redescobrir a beleza de uma vida
feliz doada em favor dos irmãos e irmãs.
Mas para que isso aconteça se faz necessário
que nos reconheçamos como pecadores para
podermos experimentar em nossa própria
vida o toque doce e suave do perdão de Deus.
O Papa Francisco sugere esta
LQYRFDomR ³6HQKRU HX VRX SHFDGRUYHP D
mim com tua misericórdia”. É uma oração
fácil e que podemos repeti-la várias vezes ao
GLDGXUDQWHHVWH$QR6DQWR4XHDH[SHULrQFLD
da misericórdia de Deus nos inspire a também
sermos misericordiosos com nossos irmãos e
irmãs, fazendo-nos resplandecer como uma
chama da misericórdia de Deus no mundo.
Pe. Luiz Eduardo P. Baronto – Cura da Catedral Metropolitana
Nossa Senhora da Assunção e São Paulo – Catedral da Sé

Materiais para Evangelização disponíveis
na sede do Senatus de São Paulo
Bolsas - Camisetas - Capas para Manuais - Chaveiros - Broches Livros - Cadernos - Cartões - Tesseras - Vexillun

Novidades
1- O TRATADO DA VERDADEIRA
DEVOÇÃO À SANTÍSSIMA VIRGEM
Medalhas

Bolsas

Camisetas diversas

2- EDEL QUINN

Manuais

Terços

Cartões de Aniversário

Livros

Cadernos para reunião

www.senatus.org.br - tel: 11 3104 59
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60ª Romaria Nacional ao Santuár
Programação
Romaria da Legião de Maria
à Aparecida - 2016
Dia: 04/06/2016 - Sábado
O8h – Acolhida – Basílica Velha com os estandartes – Senatus de São
08h30 – Orações Iniciais e Oficio de Nossa Senhora – Regia de Brasília
9h- Rosário de Nossa Senhora - Descida para o Morro do Cruzeiro com os
estandartes - Senatus de Salvador
9h30 – Via-Sacra no morro – Regia de Maceió
15h – Concentração – Tribuna Papa Bento XVI com os estandartes –
Senatus de Recife
16h – Santa Missa com os estandartes – Dom Edson
17h10 – Rosário com Procissão subida Passarela – Senatus de Belém - Pará
17h40 – Concentração e Animação Mariana – em frente à Basílica Velha
18h – Oração Angelus
18h10 – Orações Finais – Dom Edson

05/06/2016 (domingo)
8h15 – Acolhida com os estandartes - Senatus de São Paulo

9h – Orações Iniciais com o Rosário – Senatus do Paraná
10h – Santa Missa – Dom Edson

Sexta Feira - Reuniões dos Senatus e
Regia filiados diretamente ao Cocilium

Nos dias 04 e 05 de junho milhares de
OHJLRQiULRVVH¿]HUDPSUHVHQWHVQR6DQWXiULR
Nacional de Nossa Senhora Aparecida para
participar da tradicional romaria anual da
Legião de Maria. Vejo a romaria como uma
verdadeira manifestação de fé e devoção a
Nossa Senhora.
Na casa da Mãe Aparecida, os
legionários reunidos celebraram em ação
de graças pela missão tão bela de serem
instrumentos de evangelização. Esta
peregrinação é um momento forte de revigorar
a fé e de reavivamento espiritual.
Já na sexta feira, 03/06, houve
UHXQL}HV GRV 6HQDWXV H 5HJLD GLUHWDPHQWH
ligados a Dublin, onde foram estabelecidas
as diretrizes para o ano de 2017. Neste ano
tivemos uma novidade, a participação da
juventude legionária, que veio de várias
partes do Brasil e fez uma reunião prévia para
discutir suas atividades e depois trouxe suas
FRQVLGHUDo}HV H VROLFLWDo}HV DRV 6HQDWXV
Encerramos as atividades de sexta feira com
uma missa presidida por Dom Edson de
&DVWUR+RPHP
No Sábado a programação se iniciou
com a concentração dos legionários em frente
à Basílica Velha, com a Oração do Ofício de
Nossa Senhora e a procissão em direção ao
PRUUR GR &UX]HLUR UH]DQGR R VDQWR WHUoR
H UHÀHWLQGR DV HVWDo}HV GD YLD VDFUD 6HU
legionário, de fato, é seguir as pegadas de
Jesus, inclusive no carregar as cruzes diárias

Sábado pela manhã - Ofício de Nossa
Senhora e Via Sacra no morro do Cruzeiro
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rio de Nossa Senhora Aparecida

Sábado a tarde - Concentração com
animação e Santa Missa

e contemplar a Ressurreição que o Senhor
nos concede.
A celebração eucarística foi presidida
por Dom Edson, Bispo da Diocese de Iguatu
± &( UHVSRQViYHO SHOD /HJLmR GH 0DULD
no Brasil, e concelebrada por sacerdotes e
diáconos, diretores espirituais, de diversas
GLRFHVHV GR %UDVLO ³$ /HJLmR GH 0DULD
existe para revitalizar os irmãos nas diversas
VLWXDo}HVGHPRUWH´D¿UPRX'RP(GVRQ
No domingo a presença dos
legionários em frente à tribuna foi massiva,
o tempo era instável e a ameaça de chuva era
constante, até que ela chegou para confrontar
a fé e a disposição dos legionários que ali
estavam. Foi uma beleza ver o número de
guarda-chuvas abertos dos legionários que ali
SHUPDQHFHUDP$VRUDo}HVLQLFLDLVHRURViULR
foram coordenados pelo Senatus do Paraná.
Encerramos as atividades com a
celebração eucarística presidida por Dom
(GVRQGH&+RPHP(VWHDQRDHQWUDGDGRV
estandartes precisou de um esquema especial
para acomodar a todos, pois o número era
muito maior que em anos anteriores.
Que a Virgem Santíssima, a Senhora
Aparecida, interceda a Deus por todos os
legionários para que fortalecidos na fé possam
permanecer no belo apostolado de propagar a
devoção mariana e o amor de Deus revelado
HPVHXDPDGR)LOKR-HVXV&ULVWR
Pe. Thiago Ramos dos Santos
Diretor Espiritual da Legião de Maria
Diocese de Guarulhos

Domingo - a Grande Concentração com
o Rosário e a Santa Missa
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Legião de Maria:
"Berço de Vocações"


&RPRpVDELGRSRUWRGRVD/HJLmRGH
0DULDWHPHPVXDHVVrQFLDIRUPDUHHVWLPXODU
verdadeiros soldados a viverem uma vida de
santidade no mundo, a estarem unidos a Nosso
Senhor, sendo esse instrumento para salvar o
mundo e levar até Deus.

&RORFDQGR HVVD YLGD D VHUYLoR GRV
irmãos, alguns legionários sentem também
despertar o desejo da vocação religiosa e
sacerdotal; e ao longo destes 95 anos de
história e evangelização, a Legião de Maria
doou à Igreja muitos sacerdotes, religiosos,

religiosas e até bispos, que se doaram e se doam
QRDQ~QFLRGR(YDQJHOKRGR6HQKRU7HPRVD
alegria também de doar à Igreja mais um jovem
legionário, que sentiu esse ardor em servir ao
6HQKRU H DR VHX SRYR TXH p R LUPmR &pOLR
Roberto dos Santos. Grande legionário, que
desde criança milita no exército de Maria, foi
recrutado pela irmã legionária Elivânia Maria
para fazer parte da fundação do Praesidium
Juvenil Arca da Aliança, em 17/12/87, onde
DVVXPLXDVIXQo}HVGHVHFUHWiULRHSUHVLGHQWH
depois de já ter terminado a catequese em sua
cidade natal, Ribeirão – PE. O Praesidium
funciona até hoje.

1R&RPLWLXP5DLQKDGD3D]HPVXD
Paróquia, exerceu o cargo de presidente. Na
então Regia de Recife, exerceu também o cargo
de primeiro secretário, foi correspondente
de diversos conselhos no interior, foi
extensionista na diocese de Floresta - PE,
fundando Praesidia em algumas cidades nesta
diocese.

(P  QD 3HUHJULQDomR 3RU &ULVWR
LQWHJUDGD QDFLRQDO HP &DUQDtED  3( IRL
tocado profundamente a viver essa vida de
doação e de entrega total ao Senhor pelo
ministério sacerdotal, e ingressou no seminário
GD &RQJUHJDomR GRV 3DGUHV 6DOYDWRULDQRV D
mesma congregação do saudoso Dom Mário
7HL[HLUD*XUJHO
No dia 20 de maio de 2016, foi
ordenado diácono para a Igreja de Nosso
6HQKRUSHOR%LVSR'RP9LFHQWH&RVWDGD

Legião de Maria no Mundo
AMÉRICA CENTRAL
EL SALVADOR
Senatus de San Salvador: um novo presidente foi eleito e
o vice-presidente reeleito. Sessenta legionários fizeram
uma PPC na Guatemala em novembro, e foram ajudados
por oito legionários locais. Os missionários foram enviados
pela Regia ‘Virgem del Pilar “na Semana Santa para as
zonas rurais; eles também fizeram evangelização através da
estação de rádio diocesana.
PANAMÁ
Regia de Panamá: Os oficiais do Senatus foram bem
orientados pelos oficiais anteriores. Os principais trabalhos
relatados neste período foram visitas domiciliares, visitação
aos doentes, evangelização distribuindo literatura católica,
promover a oração nas famílias e colaborar com as paróquias
MÉXICO
A Curia em Cuajimalpa relata 2 novos praesidia de 6 e 7 membros,
respectivamente, desde agosto de 2015. Uma imagem peregrina
de Nossa Senhora teve muitos resultados positivos, incluindo
um casal prestes a separar-se, que recebeu a imagem, recebeu
ensinamentos do Rosário, foi catequizado sobre casamento e
agora vive feliz.
ÁSIA
PAQUISTÃO: Os trabalhos habituais de visitas às casas,
hospital e visitação são feitos, bem como aulas de 1ª
comunhão e confirmação das crianças e escola dominical.
Um novo Praesidium foi criado na Força Aérea do Paquistão,
que escolheu o nome “Refúgio dos Pecadores”.

SRI LANKA: Colombo - A Curia Juvenil realizou um Rali
Mariano da Juventude em que 200 jovens participaram,
bem como 2 padres e o Bispo Auxiliar. Em outubro
o Comitium Lanka realizou um Rosário com 5000
participantes.
LIBANO: Legionários ajudam nas cerimônias de oração da
Igreja. Um legionário jovem foi convidado a representar a
Legião no conselho pastoral juvenil da Igreja Maronita em
Beirute. A Legião também participou na 2ª Conferência
Mariana na Universidade. Fr. Bernardo de Nardo fez um
pedido de assistência para estender a Legião aos países
da Armênia, Azerbaijão e países vizinhos.
ÍNDIA
Senatus de Karnataka está funcionando bem. Eles visitam
hospitais públicos e particulares, bem como casas de
saúde. Eles organizaram uma peregrinação a um santuário
de Nossa Senhora com participação de 248 legionários
e outros 250 participaram do retiro quaresmal. Dois
praesidia foram criados em 2 meses.

Severina, Célio Roberto dos Santos e Flavio Senatus de Recife

Diocese de Jundiaí - SP, na Igreja de Nossa
Senhora de Lourdes, em Várzea Paulista - SP.
A Legião de Maria esteve presente neste dia
WmRHVSHFLDOSDUDRLUPmR&pOLRSRUPHLRGR
Senatus do Recife representado pelos irmãos
Flávio Antonio e a irmã Severina Ferreira,
VHJXQGD WHVRXUHLUD 1D &HOHEUDomR ¿FRX
FRQ¿UPDGDSDUDRGLDGHRXWXEURGH
sua ordenação Prebisterial, em Ribeirão - PE,
VXD&LGDGHQDWDO
Rezemos para que o Senhor da Messe envie
bons e santos religiosos, religiosas e sacerdotes
para a Sua Igreja.
Flávio Antonio da Silva
Presidente do Senatus do Recife

Notas de Falecimento
Luzia Souza Faria + 13/05/2016
Legião de Maria - Comitium Regina Mundi
No dia 13 de abril faleceu nossa querida irmã
legionária.
Que a Virgem Maria a acolha no Paraíso e a leve
ao encontro de seu filho Jesus , a confirme como
fiel legionária que sempre foi, em tantos anos
dedicados à legião de Maria , conforte sua mãe,
Maria Domingues, uma das fundadoras da legião
em Sorocaba , seus familiares e amigos
Anna Passucci Jordão* 23/11/1925 - +08/05/2016

Foi uma das primeira legionárias da região de Vila
Alpina desde 1958.
Atuou como oficial nos praesidia Nossa Senhora
Auxiliadora e Nossa Senhora da Consolação,
ambos na Paróquia São Pedro Apóstolo - Jardim
Independência/São Paulo.
Irmao Manuel - tesoureiro do Comitium Virgem

VIETNÃ
Todos os relatórios mostram grande apoio do clero e uma
boa cooperação entre os legionários. A Legião é muito bem
organizada em todo o país mostrando onde é necessária
expansão da legião em seu território. Um Comitium com
8 Curiae Adultos , 2 Curiae Juvenis com 746 membros, dos
quais 214 são Praetorianos, tem 40 membros juniores e
2.042 membros auxiliares e Adjutores.

Fiel - Cotia
Maria Selma Feitosa + 06/05/16

Perseverante, fiel, pontual, falava que não servia
para ser secretária porque não tinha letras boas,
mas tinha ideias brilhantes. Estava sempre pronta
e exigia que os grupos legionáros estivessem
sempre na ativa.

Junho/Julho 2016
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Vamos continuar reﬂetindo, em sequência, sobre o conteúdo dos capítulos do nosso Manual. Já o ﬁzemos com os capítulos
1 e 2. Vamos hoje aprofundar o capítulo 3 e nos surpreendermos com a importância e a profundidade do espírito da Legião.
Nós, da Legião de Maria,
(falo por mim) temos a “tentação” de
cairmos na super atividade e, muitas vezes,
esquecemos nossa importante e profunda
espiritualidade. Cuidado! Qualquer pessoa
pode fazer o apostolado que fazemos, mas
o que nos caracteriza é o ESPÍRITO com
que realizamos esse apostolado. Sem ele,
somos bons cristãos, mas não Legionários
de Maria.
Capítulo 3: O Espírito da Legião:
Já vimos que a Legião de Maria tem
XPD¿QDOLGDGHD*OyULDGH'HXVHSDUDDWLQJL
ODSUHFLVDPRVGDVDQWL¿FDomRGHVHXVPHPEURV
Vamos ver agora com que espírito devemos
DWLQJLUHVVD¿QDOLGDGH20DQXDOQRVGL]
O Espírito da Legião é o próprio espírito
de Maria de quem os legionários de esforçarão,
de modo particular, por adquirir a profunda
KXPLOGDGH D REHGLrQFLD SHUIHLWD D GRoXUD
angélica,... a oração... e acima de tudo a Fé,
virtude que ela praticou no mais alto grau... :
Os legionários se esforçarão de
modo particular: o esforço para essa

espiritualidade tem que ser pessoal, particular.
Podemos participar de retiros, dias de
UHÀH[mRGHIRUPDomRHWFPDVVHPRQRVVR
esforço, sem a nossa forte vontade individual,
QmR FRQVHJXLUHPRV WHU H QHP ³DOLPHQWDU´
nossa espiritualidade. Para isso é preciso estar
sempre vigilantes, fazendo frequentemente,
LQGLYLGXDOPHQWHXPH[DPHGHFRQVFLrQFLD
Espírito de profunda humildade: sem
KXPLOGDGH QmR H[LVWH HVSLULWXDOLGDGH 7HPRV
sempre que reconhecer nossa fraqueza e
QRVVDV WHQGrQFLDV SDUD D VXSHU DWLYLGDGH 6y
DVVLPSRGHUHPRV³WUDEDOKDUHDXPHQWDUQRVVD
espiritualidade e não ter medo de recomeçar.
Obediência perfeita: A Legião tem uma
GLUHWRULD WHP VHXV R¿FLDLV  6y SRGHUHPRV
ter e aprofundar o espírito legionário, se
REHGHFHUPRV SHUIHLWDPHQWH VHXV R¿FLDLV
Podemos até não concordar com alguma
decisão, com alguma atitude, mas como diz
XP JUDQGH SURYpUELR ³TXH REHGHFH QXQFD
erra”.
Oração: &XLGDGR  3HOD SUySULD HVWUXWXUD
GD /HJLmR R OHJLRQiULR WHP PXLWD WHQGrQFLD

à ação, ao trabalho, deixando de lado sua
Oração individual, sua conversa a sós com o
Pai e com a Mãe. Os legionários aceitam muito
facilmente qualquer trabalho, enchendo-se de
atividades sem dar importância de reservar
um horário para sua oração individual, para
sua conversa com o Pai e com a Mãe. Para
LVVR HOHV QXQFD WrP WHPSR H FRP LVVR QmR
alimentam sua espiritualidade tornando-a fraca
e vazia. O legionário tem que se vigiar, fazendo
FRQVWDQWHPHQWHXPH[DPHGHFRQVFLrQFLDSDUD
QmR VH GHVFXLGDU GD ³FRQYHUVDU SDUWLFXODU´
com o Pai e com a Mãe.
Acima de tudo a Fé: temos que acreditar que
a Legião é de Maria e não nossa. Que ela está
mais interessada em nosso apostolado, em
nosso caminho para a santidade do que nós
PHVPRV7HPRVTXHDFUHGLWDUTXH0DULDHVWi
QRV JXLDQGR SDUD QRVVD VDQWL¿FDomR DWUDYpV
GD /HJLmR GH 0DULD 7HPRV TXH DFUHGLWDU
fortemente que Jesus morreu por nós com
0DULD DR Sp GD &UX] H DVVLP WHUPRV XPD
SURIXQGDKXPLOGDGHXPDREHGLrQFLDSHUIHLWD
alimentando-nos com os Sacramentos e a
Oração

Notícias dos Conselhos
Legião de Maria – 60 anos na Diocese de Santo André


&RPD*UDoDGH'HXVVREDSURWHomR
de Maria Santíssima, a Legião de Maria
completou seis décadas de evangelização na
Diocese de Santo André, na grande São Paulo.
A Diocese é formada por 7 cidades e
DWXDOPHQWH VmR TXDWUR &RPLWLD 6DQWR$QGUp
6mR%HUQDUGR6mR&DHWDQRH'LDGHPD HRLWR
&XULDH¿OLDGDVUHVSRQViYHLVSRU3UDHVLGLD
adultos e 17 juvenis.
A Missa em Ação de Graças no dia 15
de maio de 2016 contou com a presença de
mais de 700 legionários, deixando repleta a
&DWHGUDO1RVVD6HQKRUDGR&DUPRHP6DQWR
André.

3UHVLGLXDFHOHEUDomR'RP3HGUR&DUORV

&LSROOLQLELVSRGLRFHVDQRFRPDFRODERUDomR
GR 3DGUH -RVp $LOWRQ 7HL[HLUD DVVHVVRU
diocesano para a Legião de Maria e Diretor
(VSLULWXDOGR&RPLWLXP$X[LOLDGRUD7DPEpP
concelebraram os sacerdotes: Guilherme de
Melo Sanches, Leandro Alves Figueiredo, Luís
&DUORV7RIDQHOOL$GHQt]LR/HRQDUGR0LUDQGD
Vanderlei Nunes, Roberto Alves Marangon,
-~OLR 5RGULJXHV 1HYHV -~QLRU &DUORV 9LWRU H
Francisco Semplicio Pires. Os Diáconos Nilton
de Santana Ferreira e Jailson José dos Santos
também participaram da celebração.
As palavras do Senhor Bispo e os
comentários dos sacerdotes com elogios à
Legião de Maria deixaram a todos emocionados.

Os irmãos Nelson de Moraes, presidente
do Senatus de São Paulo, e Jorge Fernando,
YLFHSUHVLGHQWH ¿]HUDPVH SUHVHQWHV IDODQGR
aos legionários, animando-os a perseverar na
caminhada.

2VGLULJHQWHVGRV&RPLWLDHGDV&XULDH
agradecem a todos os legionários pela presença.
A celebração aconteceu no dia de Pentecostes.
Que o Espírito Santo nos inspire para que não
nos cansemos de trabalhar com a Igreja na
missão de evangelizar.
Nossa Senhora, Medianeira de todas as Graças,
rogai por nós!
Salve Maria!
Comitium Auxiliadora – Santo André (SP)

Acies em Itaim Paulista - Capital - SP

$ &XULD 1RVVD 6HQKRUD
$X[LOLDGRUD GR &RPLWLXP 5DLQKDGD
3D]UHDOL]RXD)HVWDGD$&,(6QRGLD
15 de maio de 2016.
A festa teve inicio com
o Padre Alexandre Fernandes
fazendo a abertura da solenidade.
Em seguida rezamos o terço e em cada
mistério cantamos uma estrofe do hino
legionário.

Os legionários se consagraram
D 1RVVD 6HQKRUD H DR ¿QDO WLYHPRV
recitação de dois belos poemas, um em
homenagem a Nossa Senhora e outro a
-HVXV&ULVWR
Finalizamos a reunião da
$&,(6IRUWDOHFLGRVPXWXDPHQWHH
em espírito de união com irmãos e
com Nossa Rainha.
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Primeiro encontro juvenil em Jaú

Zilda Furtado - 60 anos como Legionária
Zilda Furtado completou 60
anos como legionária e foi uma das
fundadoras da Legião de Maria em São
Paulo em 18 de outubro de 1955.
Zilda esteve em maio na
reunião do Senatus de onde falou de
VXDVH[SHULrQFLDVFRPOHJLRQiULD
Na foto ao lado tirada na
reunião temos Zilda Furtado a esquerda,
/rGDDRFHQWURH*HW~OLRjGLUHLWD

Eleições em Vila Alpina - Capital - SP

2V 3UDHVLGLD 0DULD 5DLQKD GD &RPXQLFDomR H 0mH $PiYHO
realizaram no dia 22 de maio o primeiro encontro Juvenil com o tema Alegrai-vos na misericórdia de Nosso Senhor e com o lema - Bem
aventurados os misericordiosos porque alcançarão a misericórdia.
Objetivo do encontro - motivação para ajudar ao próximo
aproveitando o ano da misericórdia. Ministério de música fonte da água viva
pRQRPHGHXPDEDQGD"""6HIRUWHPTXHWHUF[$)RQWHGDÈJXD9LYD 
ajudou na parte musical. Realizamos pequenas palestras e nos divertimos
FRPDOJXPDVEULQFDGHLUDVFRPRÀRUHVTXHVHDEUHPQDiJXDFULDUSDUyGLDV
HPFLPDGRTXHIRLGLWRHWDPEpPRUDo}HVFRORFDGDVHPEDL[RGDFDGHLUD
7LYHPRVDSRLRGRQRVVR'LUHWRUHVSLULWXDO3DGUH'DQLHO HOHQmRSRGHHVWDU
presente por problema de enfermidade na família).

Acies em Marília


1RGLDKRXYHHOHLomRQR&RPLWLXP6WHOOD0DULVGRVFDUJRV
6HFUHWiULR H 7HVRXUHLUR ¿FDQGR DVVLP D QRYD 'LUHWRULD 'D HVTXHUGD SDUD D
GLUHLWD3H(GXDUGR'LUHWRUHVSLULWXDO:DOGHF\$WXDO3UHVLGHQWH(OLDQDHOHLWD
6HFUHWiULD6XHOL$WXDO9LFH3UHVLGHQWH*LOVRQHOHLWR7HVRXUHLURH&kQGLGRH
Mauricio, de pé, representantes do Senatus.

Eleições em Santana - Capital - SP

2&RPLWLXP0DWHU,QWHUPHUDWDUHDOL]RXD)HVWDGD$FLHVHPGH
2016 realizada na Matriz de Santo Antonio com o comparecimento
de mais de 200 legionários. Foi celebrada pelo Bispo Diocesano
'RP /XL] $QW{QLR &LSROLQL 'LDFRQR &HFtOLR 'DYL 'LUHWRU
(VSLULWXDOGR&RPLWLXP 3H(Ot]LR SiURFR 3H0DUFLVR 9LJiULR H
os seminaristas Guilherme e Francisco.

1R GLD  KRXYH HOHLomR QRV FDUJRV GR &RPLWLXP 5HFRQFLOLDWUL[
¿FDQGRDVVLPDQRYD'LUHWRULDGDGLUHLWDSDUDDHVTXHUGD5RVD7HVRXUHLUD
1D\DUD6HFUHWiULD7kQLD3UHVLGHQWH3DGUH/XFLDQR'LUHWRUHVSLULWXDO-RmR
9LFHSUHVLGHQWHLUPmR%HQHGLWRHRVLUPmRV)HUQDQGRH&kQGLGRUHSUHVHQWDQWHV
do Senatus.

Acies em Pedreira - SP

Eleição em Itaim Paulista - Capital - SP

'LDGHPDLRD&XULD0DULD5DLQKDGD(YDQJHOL]DomRUHDOL]RXD&HOHEUDomR
GD$FLHVQDFRPXQLGDGH6DQWD/X]LDQD3DUyTXLD6DQWR$QW{QLRGH3iGXD
em Pedreira - SP.

1RGLDKRXYHHOHLomRQR&RPLWLXP16'HVWHUURSDUDYLFH
SUHVLGHQWH¿FDQGRDVVLPDQRYD'LUHWRULD
'DHVTXHUGDSDUDDGLUHLWD(ORLVDDWXDOWHVRXUHLUD&OHX]DDWXDOSUHVLGHQWH
Simone eleita a nova vice-presidente, José Aparecido atual Secretario e Pe.
0DUFRV$XJXVWR&kQGLGRH/XL]DUHSUHVHQWDQWHVGR6HQDWXV

