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Editorial
Com muita alegria vemos a Legião de Maria iniciando o
ano de 2017 com tanto entusiasmo.
Quantas atividades já realizadas ou planejadas para este
ano.
O “Encontro dos Senatus e Regia” e a dedicação da Capela
GD&DVDGH)RUPDomR)UDQN'X൵HPMDQHLURIRUDPXPDLQMHomR
de ânimo e entusiasmo para os Legionários ao vivenciar o seu
espírito.

7HPRV QHVWD HGLomR PDWpULDV VREUH D YLGD  GH 6mR -RVp
TXH QRV QRUWHLD HP QRVVD YLGD FULVWm H OHJLRQiULD ID]HQGR GH
nós protetores da vida de Cristo existente em cada um de nossos
irmãos.
Na Legião de Maria também temos nosso trabalho
PLVVLRQiULRTXHpD33& 3HUHJULQDomR3RU&ULVWR TXHQRVGiD
chance de ir a outras localidades para levar a Boa Nova a pessoas
que não têm a mesma oportunidade que temos.
A Campanha da Fraternidade - “Fraternidade: biomas
EUDVLOHLURV H GHIHVD GD YLGD´ FXMD SURSRVWD p GDU rQIDVH j
diversidade de cada bioma e criar relações respeitosas com a vida
HDFXOWXUDGRVSRYRVTXHQHOHVKDELWDPHVSHFLDOPHQWHjOX]GR
(YDQJHOKRWDPEpPHVWiSUHVHQWHHPQRVVRLQIRUPDWLYR

7HPRV WDPEpP XPD PDWpULD VREUH$IRQVR /DPEH RQGH
vemos a alegria deste Legionário ao exercer sua missão mesmo
em lugares distantes de seu lar.
O Dia Internacional da Mulher também tem lugar em
nossa edição explorando o tema “O que mudou nos dias atuais”.
Na seção “Legião no Mundo” destacamos notícias dos
KHUyLFRV/HJLRQiULRVGD6tULDTXHPHVPRHPJXHUUDFRQWLQXDP
VXDV DWLYLGDGHV QDV FLGDGHV GH 'DPDVFR H$OHSR HVWHV ~OWLPRV
WLYHUDPTXHPXGDUGHFLGDGHSRUTXH$OHSRIRLERPEDUGHDGD
Em “Notícias dos Conselhos“ publicamos as várias
DWLYLGDGHV GH QRVVRV FRQVHOKRV )RUPDomR 5HWLURV 5RPDULDV
(QFRQWURV0LVVDVHP$omRGH*UDoDV(WF
Desejamos uma boa leitura a todos.
Salve Maria
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São José, o Patriarca
Aonde o leva o Senhor?
Não sabe, Deus não lhe disse, não lhe explica nada, e ele obedece assim mesmo.
Disse sempre sim com a vida, não com as palavras. Nunca teve questões a fazer
ou dúvidas a propor.
E como é fecundo este silêncio! Ele permite que entre a palavra de Deus e a
obediência de São José seja solução de continuidade.
Deus fala e São José faz.
“Não temer...”, e ele não teme, todos os dramas terminam.
“Levanta-te”..., e ele se levanta, e ele já está pela estrada.
“Volta...”, e é já de retorno.
Esta rapidez de São José a todos os sinais do Senhor nos demonstra a sua bela
disposição interior!
É maravilhoso este exemplo de São José que, mesmo sendo chefe de casa, é
simplesmente a serviço, com uma familiaridade feita de abandono e de continua dedicação. São José não mede a vida de Jesus e da Virgem nas suas exigências, mas coloca a sua
vida a serviço deles. Não parte para o Egito quando é cômodo a ele, mas quando é para o
interesse de Jesus.
São José é um laico no senso mais substancial da palavra, laico porque não é
caracterizado de nenhuma função oﬁcial: é um homem como todos, inserido até o fundo
nas realidades terrenas para oferecer como suporte à Encarnação. O Verbo se encarna em
uma família cujo São José é o chefe e vive na realidade das criaturas humanas, na condição mais universal, que é aquela do trabalho e da pobreza. São José nos ensina como se
oferece ao Cristo o serviço de uma vida totalmente inserida nas realidades terrenas.
O seu não é um patronato mais ou menos triunfalista, mas algo mais profundo,
que deriva de uma realidade inferior. São José nos faz compreender o conteúdo do serviço
para o Reino e nos ajuda a ser na história da salvação aqueles que em Cristo creem, a
Cristo obedecem e conﬁam.
Será São José o controlador da família de Nazareth ao sustentá-la com o seu
trabalho, a defendê-la e a protegê-la, sem fazer a parte de protagonista, mas deixando a
Deus esse encargo?
São José é o protetor da mais alta e sagrada virgindade, aquela de Maria e da
pureza do Filho de Deus. E como foi? Não colocando-se a dizer: aqui estou eu que defendo
todos os dois, mas desaparecendo.... Cuidou da santidade de Jesus e de Maria desaparecendo aos olhos de todos, fora do deles.
No entanto, acreditando, se deixou conduzir pelo Senhor e este o introduziu de
um modo particularmente íntimo no mistério da Encarnação e da Salvação.
São José, este amabilíssimo padroeiro da vida espiritual, nos ajuda a ser muito
presentes ao coração e aos olhos de Deus, e quanto mais serão aqueles que nos esquecem, melhor será, porque neste nosso desaparecer aos olhos de todos e ao mesmo tempo
ao nossos olhos, o nosso eu saiba se perder na adoração humilde e silenciosa da inﬁnita
grandeza do único Deus e Senhor nosso.
Do site http://digilander.libero.it/ /monast/giuseppe/porto/index.htm

e-mail: legiaodemaria-senatussp@uol.com.br
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Agenda de Fevreiro, Março e Abril
Fevereiro
03 - Reunião Pré Senatus
04 - Reunião do Senatus
08 - Reunião Equipe de
Comunicação
14 - Hora Santa - Sede - 14h30
- Comitium Rainha do Mundo/
Ponte Rasa
17 - Reunião Pré Senatus
20 - Reunião de Visitadores
25, 26, 27 - Encontro de Oficiais
de Regiae e Comitia do Interior
Março
03 - Reunião Pré Senatus

04 - Reunião do Senatus
08 - Reunião da Equipe de
Comunicação
10 - Início da PPC - Praia Grande
14 - Hora Santa - 14h30 - Sede Comitium N. Sra da Glória/Guaianazes
19 - São José - Padroeiro da Legião
- Encerramento da PPC
24 - Reunião Pré Senatus
25 - Festa da Acies - 10h - Igreja de
São GonçaloF. F. D.
Abril
01 - Reunião do Senatus e Reunião
Equipe PPC (13h30)

04 – Hora Santa – Sede ás 14h30 Com. N. Senhora do Carmo – Itapevi.
07 - Reunião Pré Senatus
08 – Festival de Musica de Frank Duff
12 - Reunião da Eq. de Comunicação
14 - Sexta feira Santa
15 - Sábado Santo
16 - Páscoa
24 - Reunião da Eq.deVisitadores
28 - 300 anos-São Luiz Montfort
29 - Reunião da Equipe de
Correspondentes
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A Importância da Missão

3DUDVDEHUPRVVHDPLVVmRpLPSRUWDQWH
temos que ter claro o que vem a ser “missão”.
Se abrirmos o dicionário teremos algumas de¿QLo}HV³0LVVmRFRQMXQWRGHSHVVRDVDTXHVH
FRQIHUH XPD WDUHID IUHTXHQWHPHQWH HP RXWUR
local ou outro país. Encargo. Incumbência que
alguém deve executar a pedido ou por ordem de
outrem”.

$ SDUWLU GDt ¿FD EHP FODUR HP QRV
VDPHQWHRSHGLGRTXH-HVXVIH]DRVDSyVWRORV
TXDQGR¿QDOL]DYD6XDPLVVmRWHUUHQD³,GHSRU
todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criaWXUD´ FRQI0F 3DODYUDVTXHVmRDFKDYH
do Cristianismo (manual cap 40). Como nós estamos reagindo a esse pedido?
Sabemos que Deus ama o mundo e todas
as criaturas. O amor é o centro do Evangelho.
2DQ~QFLRGHVVD%RD1RYDpFRQ¿DGRDWRGRV
RV VHJXLGRUHV GH -HVXV &ULVWR SRLV YLYHPRV H
experimentamos esse amor em nossas comuniGDGHVGHQWURGRVQRVVRV3UDHVLGLDFRPQRVVRV
irmãos Legionários.
O mundo atual é muito carente de evangelização e é importante que cada geração tenha
o direito e oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. A missão deve
dar condições para que todos tenham essa oportunidade de ouvir a
PHQVDJHP TXH Gi VHQWLGR j QRVVD
existência.
Como Cristãos e Legionários de Maria somos parceiros da
PLVVmRTXH&ULVWRQRVFRQ¿RX7H
mos a missão de chamar a atenção
para a beleza da mensagem e proposta de vida que Ele nos ensinou.
Temos que estimular a vivência na
IpQmRVyQDYLGDSHVVRDOPDVWDP
EpPQDIDPLOLDUHFRPXQLWiULD

3DUD YLYHU D Ip FULVWm GH
vemos ser os promotores de ações

FRPR SD] MXVWLoD H IUDWHUQLGDGH 4XDQGR VH
IDOD HP MXVWLoD HOD GHYH DEUDQJHU R PHLR DP
biente e a dignidade humana.

$0LVVmRQmRpIHFKDGDTXHVHHVWHQGH
só a um grupo ou comunidade. Deve ser mais
DPSODDEUDQJHUWRGDDVRFLHGDGHEXVFDUSDUFH
ULDVFRPDVRXWUDVUHOLJL}HVHQWLGDGHVLQVWLWXL
ções civis e governamentais. Lembrando sempre que somos parceiros na importante missão
de Deus no mundo e na sociedade.
A Legião de Maria nos proporciona
meios para que coloquemos a missão em ação.
Temos em nossas reuniões semanais um caderno
onde o presidente marca a nossa missão semaQDO WUDEDOKR OHJLRQiULR  WHPRV FRPSDQKHLURV
TXHYmRFRPDJHQWHQRVGDQGRFRUDJHPHIRU
ças para não desanimar (por isso é importante o
WUDEDOKRVHUUHDOL]DGRHPGXSOD WHPRVQRVVDV
orações que nos colocam sempre em sintonia
FRP'HXVH0DULD6DQWtVVLPDHSRU¿PWHPRV
RDSUHQGL]DGRSDUDDSHUIHLoRDUHVVDPLVVmR OHL
WXUD HVSLULWXDO DORFXomR H HVWXGR GR PDQXDO 
sem nos esquecermos de ler e estudar em casa a
Bíblia.
A Legião de Maria também tem um tra-

balho missionário que é denominado por P.P.C.
3HUHJULQDomR3RU&ULVWR TXHQRVGiDFKDQFH
de sair para outras localidades para levar a Boa
Nova a pessoas que não têm a mesma oportunidade que temos.

'HVGH D PLQKD LQIkQFLD TXDQGR RXYLD
IDODU GRV PLVVLRQiULRV TXH VDtDP SHOR PXQGR
SDUD SUHJDU R HYDQJHOKR FRQIHVVR TXH ¿FDYD
FRPXPSRXFRGHLQYHMDPRUULDGHYRQWDGHGH
ser igual a eles. Nunca pensei que um dia podeULDID]HUHVVHWLSRGHH[SHULrQFLD6RPHQWHGH
SRLVGHPXLWRWHPSRFRPPHXV¿OKRVFULDGRV
pude participar da ala missionária da Legião de
Maria que é a P.P.C. Para esse trabalho precisei
GHL[DU R FRQIRUWR GH ODGR PH DGDSWDU D TXDO
TXHUWLSRGHDPELHQWHHDOLPHQWDomRH[HUFLWDUR
HVStULWRGHIUDWHUQLGDGHHVROLGDULHGDGH&XLGDU
GDVD~GHHGDPHQWHSRLVRWUDEDOKRpiUGXRH
exige muito da gente.

&HUWD YH] YROWDQGR GH XPD GDV 33&V
uma amiga me perguntou: “Foi bom o passeio?”.
0LQKDUHVSRVWDIRLXPSRXFRGLIHUHQWHGDSHU
JXQWD³6LPIRLPXLWRERPWUDEDOKDPRVPXL
WR¿FDPRVPXLWRFDQVDGRVPDVYDOHXDSHQD
conseguimos realizar tudo que estava ao nosso
alcance para a glória de Deus! A
0LVVmRIRLFXPSULGD´
 $JRUD YROWDQGR DR WtWXOR GHVWD
matéria: A Importância da Missão.
Acho que cada um de nós tem a resSRVWDFHUWR"
Só sei que eu sou parceira da
missão de Jesus Cristo. Sou missionária na minha vida cotidiana e
quando tenho oportunidade e Deus
PHSHUPLWHYRXSDUDOXJDUHVPDLV
GLVWDQWHV HYDQJHOL]DU *UDoDV D
'HXVHj/HJLmRGH0DULD
Rosa Marina Antunes e Silva – Curia Admirabilis
de Vila Prudente/SP

Foto da PPC de São José do rio Preto em São Paulo

Alfonso Lambe: Alegria pela missão
A vida do nosso irmão Alﬁe foi cheia pela
graça de Deus e a intercessão de Maria, nossa Mãe.
Já sendo pequeno ele viveu o amor por
Maria transmitido pela sua família e sabia fazer
conhecer este amor com muita alegria e carinho.
Conta sua irmã que a família inteira rezava
o Terço todas as noites, ajoelhada, e que numa
ocasião o pequeno Alfonso foi perdido de vista por
ela, que o procurou num cômodo próximo da sala e
ele estava de joelhos sobre um travesseiro para não
se cansar, o que causou muita graça à sua irmã.
Contando 14 anos ele entrou no noviciado
dos Irmãos Irlandeses, onde, pela sua frágil saúde,
não conseguiu continuar.
Aos 18 anos conheceu qual seria seu grão
apostolado, a Legião de Maria. Suas primeiras
impressões não foram boas, até o ponto em que
ele foi só a uma reunião e logo demorou umas
semanas mais até ser convencido de novo para
assistir outra vez. Daí foi e nunca mais abandonou
sua Legião.
Seu amor por Maria foi que o convenceu

a criação do primeiro Praesidium Ortodoxo Russo
do mundo, na Catedral Ortodoxa Russa, de Buenos
Aires.
Alﬁe é muito lembrado por todos os
lugares onde estendeu a Legião pela sua simpatia,
carisma, amabilidade e seu indelével sorriso, que
nunca desapareceu nem com seus problemas de
saúde ou alguma rejeição das pessoas ou clérigos.
Nestes sintomas nós notamos claramente como
entendeu perfeitamente o espírito da Legião, que é
o espírito de Maria, principalmente sua fé.
Atualmente os Legionários reconhecem
na pessoa de Alfonso um modelo de apóstolo,
um modelo de jovem, e um modelo de cristão e
santidade, pelo qual pregamos o reconhecimento da
sua santiﬁcação e pedimos a todos os Legionários
do mundo que unamos nossas orações para fazer
a ganhar almas para Cristo, e foi assim que pediu conhecer a vida do nosso irmão Alfonso Lambe e
para ser enviado da Legião de Maria no estrangeiro. poder copiar suas virtudes.
Seu sonho apostólico era ser missionário
na URSS (atual Rússia) e foi por isso que estudou
Verlaine Alves
a língua Russa, e uma conquista desse sonho foi
Equipe de Comunicação
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Encontro de Oﬁciais dos Senatus e
Regiae do Brasil


$FRQWHFHXQRVGLDVHGHMDQHLUR
de 2017 o Encontro das Diretorias dos Senatus e
5HJLDHGR%UDVLOSDUDWUDWDUGHDVVXQWRVDILQV8P
WRWDOGHSHVVRDVLQFOXLQGRVHDtRVUHSUHVHQWDQWHV
GR&RQFLOLXP/HJLRQLV3DWULN7LPyWHR0DQXHOH
0DULD,VDEHOHVWHVGRLV~OWLPRVGHRULJHPSRUWXJXHVD
PDLVR%LVSRUHIHUHQFLDOGD/HJLmRGH0DULDMXQWR
D&1%%'RP(GVRQGH&DVWURHR3DGUH-DLPH
'LUHWRU(VSLULWXDOGR6HQDWXVGH3RQWD*URVVD

1XPFOLPDEDVWDQWHDPLVWRVRIRUDPWUDWDGRV
dos seguintes assuntos:
a) Encontro de Diretores Espirituais que
GHYHUiDFRQWHFHUHPHP6DOYDGRU±%$
b) Encontro Nacional de Jovens em 2017 na
FLGDGHGH)RUWDOH]D±&(

F 33&1DFLRQDOHPHP6mR/XL]±
MA

G  5HYLVWD GD /HJLmR TXH ILFRX GHILQLGR

Na celebração do sábado Dom Edson
estimulou os Legionários e Legionárias a se

que o Senatus de São Paulo continuará produzindo a
PHVPDSRUPDLVWUrVDQRVDSyVDTXDOSDVVDUiSDUDR
Senatus de Belo Horizonte.

H &URQRJUDPDGD5RPDULDH

I 'LUHLWRDXWRUDLVPDWpULDHVWDDSUHVHQWDGD
SHORVDGYRJDGRV'U0DUFHORH'UD&pOLDFRQFOXLQGR
TXHRILFLDOPHQWHWHPRVRVUHJLVWURVGDVQRVVDVPDUFDV
registradas.
A exposição dos irmãos Patrik e Timóteo
IRLLOXVWUDGDFRPXPILOPHGRFXPHQWiULRGD/HJLmR

PDQWHUHPXQLGRVHRUJDQL]DGRVSDUDDVVLPVHJXLUHP
os passos de Maria e exaltar a pessoa de Jesus Cristo.
Também exaltou a participação da juventude na
/HJLmR HQIDWL]DQGR TXH HVWHV MRYHQV VmR R QRVVR
IXWXUR

Timóteo - Zélia - Dom Edson

Lucinda (secretária) e Nelson (presidente) - Senatus de São Paulo

Advogados Dr. Marcelo e Dra. Célia

GH0DULDQRPXQGRHXPDHQWUHYLVWDGRIXQGDGRU
GD /HJLmR GH 0DULD (VWH PDWHULDO IRL SURGX]LGR
SHOR &RQFLOLXP /HJLRQLV )RL PXLWR FRPRYHQWH
SURGXWLYRHPRWLYDGRUSRLVVHSRGHRXYLUDYR]GR
QRVVR IXQGDGRU IDODQGR GR GHVHQYROYLPHQWR GD
Legião na Irlanda e no mundo.
Clauber Luiz Pereira Furtado - São Luiz

Timóteo, (Dublim) e Jorge Fernando Vice-Presidente do Senatus de São Paulo

Este evento encerrou-se no domingo com
D ³'HGLFDomR´ GD &DSHOD GD FDVD GH IRUPDomR
SUHVLGLGDSHOR%LVSRGH0RJLGDV&UX]HV'RP3HGUR
/XL]GHQRPLQDQGRDPHVPDGH1RVVD6HQKRUDGDV
*UDoDV

2 UHWRUQR GRV RILFLDLV GRV &RQVHOKRV GRV
RXWURVHVWDGRVIRLQXPFOLPDGHEDVWDQWHHPRomR
SRLV D FRQYLYrQFLD GHVWHV GLDV MXQWRV FULRX IRUWH
ODoRV GH DPL]DGH DJXoDQGR DLQGD PDLV R HVStULWR
legionário.
Maurício Antunes e Silva
Tesoureiro do Senatus de São Paulo

Joel - da Regia de Brasíla

Dom Edson de Castro Homen e Washington do Senatus de Recife ao microfone
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Dedicação da capela da
casa de Formação
Frank Duff


1R~OWLPRGLDGHMDQHLURGHQXP
GRPLQJRGHFDORUHVRODFDSHODORFDOL]DGDGHQWURGD
FDVDGHIRUPDomR³)UDQN'XII´FLGDGHGH0RJLGDV
&UX]HV±63IRLGHGLFDGDD1RVVD6HQKRUDGDV*UDoDV
durante uma bela celebração eucarística celebrada

rituais próprios de celebrações com aquele objetivo.

2SUy[LPRULWRIRLRGD%HQomRGDiJXDH
aspersão das pessoas presentes e das paredes do
novo local de encontro com Deus. No momento de
Liturgia da Palavra o Bispo apresentou o lecionário
jDVVHPEOHLDHHQWUHJXHSDUDRVOHLWRUHVFRQGX]LOR
DWpRDPEmR$SyVDEHODKRPLOLDGH'RP3HGURIRL
entoada a Ladainha a todos os santos e a prece de
dedicação clamada pelo Bispo celebrante. Assim que
HVWHVPRPHQWRVIRUDPHQFHUUDGRVRDOWDUIRLXQJLGR
FRPyOHRGRFULVPDDVVLPFRPRWDPEpPDVSDUHGHV
GDFDSHOD(PVHJXLGDRIRJDUHLURIRLFRORFDGRHP
FLPDGRDOWDUSDUDTXHLPDURLQFHQVRTXHIRLXVDGR
SDUDDLQFHQVDomRGRDOWDUHGDLJUHMDLQFOXVLYHRDOWDU
da Legião de Maria.

SRU 'RP 3HGUR /XL] GD GLRFHVH GH
0RJLGDV&UX]HV63HFRQFHOHEUDGD
SRU 'RP (GVRQ &DVWUR GD GLRFHVH
GH ,JXDWX ± &( %LVSR UHIHUHQFLDO GD
Legião de Maria junto a CNBB.
Os
irmãos
Legionários
presentes aguardavam o inicio no
DXGLWyULRGDFDVDGHIRUPDomRTXDQGR
QR KRUiULR PDUFDGR 'RP 3HGUR GHX
inicio saudando a todos os presentes e
H[SRQGRVXDIHOLFLGDGHHPFHOHEUDUHVWH
PRPHQWRFRPD/HJLmRGH0DULDTXH
HVWDYDHPLJXDOIHOLFLGDGHDSyVDQRVGH
FRQVWUXomR/RJRDSyVIRLGDGRLQLFLRj
SURFLVVmRDRVRPGR+LQRGD/HJLmR
FDQWDGR SHORV LUPmRV FRPR VH IRVVH
uma só voz.
$VSRUWDVGDFDSHODHVWDYDPIHFKDGDV
aguardando a chegada da procissão e o convite do
Bispo para que a comunidade adentrase aquele local
GHDUTXLWHWXUDGLIHUHQWHPDVPXLWRDFROKHGRUD
Já com todos em seus locais e com a capela
FKHLD'RP3HGURVDXGRXDWRGDGLUHWRULDGR6HQDWXV
1RVVD6HQKRUD$SDUHFLGD±6mR3DXORHH[SOLFRXTXH
a celebração contaria com pelo menos mais cinco


3DUD ILQDOL]DU HVWH PRPHQWR DFRQWHFHX
a montagem do altar com as devidas peças e
OLJDGD j LOXPLQDomR GD LJUHMD 6HJXLQGR D /LWXUJLD
(XFDUtVWLFDQRUPDOPHQWHQRSyVFRPXQKmRIRLIHLWD
DLQDXJXUDomRGDFDSHODGR6DQWtVVLPR6DFUDPHQWR
TXDQGR RV %LVSRV H SDGUH SUHVHQWHV UHVJDWDUDP D
âmbula para depositar no tabernáculo.

Tadhg McMahon (Timóteo)

Paddy Fay (Patrick)

Para compartilhar e presenciar este momento
de tanta alegria estava presentes: os dois Bispos
FHOHEUDQWHVFRPRMiFLWDGRV)UHL*XLOKHUPH±6mR
3DXOR3DGUH-DLPH±'LRFHVHGH3RQWD*URVVD±35
3DGUH7KLDJR5DPRV±'LRFHVHGH*XDUXOKRV±63

H)UHL)OiYLR±'LRFHVHGH&DVFDYHO
± 35 5HSUHVHQWDQWHV GRV VHJXLQWHV
6HQDWXV%HOR+RUL]RQWH±0*5HFLIH
±3(5LRGH-DQHLUR±5-6mR/XtV
±0$3RQWD*URVVD±356DOYDGRU
±%$%HOpP±3$)RUWDOH]D±&(
5HJLDH%UDVtOLD±')$UDFDMX±6(
-RmR 3HVVRD ± 3% 0DFHLy ± $/
&DUQDtED±3(&XLDEi±07&DPSR
*UDQGH±06H-XL]GH)RUD±0*
Além de Tadhg McMahon e Paddy
)D\ GH 'XEOLQ ± ,UODQGD H  0DQXHO
3HUHLUD &DomR H ,]DEHO &DomR ±
Portugal.
 $FHOHEUDomRIRLHQFHUUDGDFRPDV
palavras de Dom Edson que ressaltou
a importância do Legionário em visitar
as casas e ainda ressaltou que são estas
pessoas visitadas que receberão os Legionários lá
QRFpX-i3DGG\)D\FRUUHVSRQGHQWHGD/HJLmRGH
0DULDGR%UDVLOHP'XEOLQUHVVDOWRXDLPSRUWkQFLD
da Legião brasileira que contagia outros países com
VXDIRUoD
Karine Gabaldi
Equipe de comunicação – Senatus SP

Manuel Pereira Cação e Izabel Cação – Portugal
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Dia Internacional
da Mulher

O que mudou nos dias atuais


'LDGHPDUoRpR'LD,QWHUQDFLR
QDO GD 0XOKHU  0DV R TXH VLJQL¿FD LVVR"
Qual é a importância desse dia? E principalPHQWHQRVGLDVDWXDLVTXHUHOHYkQFLDWHP"
Todas essas perguntas já devem ter passado
pela cabeça de muita gente. Por varias vezes nesta data já ouvi comentários nas ruas
ou nas redes sociais como: “Dia da mulher é
todo dia”; “Essa é uma data inventada pelo
comércio”; ou ainda “Deveria ter o dia do
Homem também”... Esses e outros comentários sempre me despertaram a vontade de
explicar para as pessoas a representação histórica dessa data.

6HJXQGRDKLVWyULDQRGLDGHPDU
oR GH  WUDEDOKDGRUDV GH XPD LQG~VWULD
Wr[WLOGH1RYD,RUTXH¿]HUHPJUHYHSRUPH
lhores condições de trabalho e igualdades
de direitos trabalhistas para as mulheres. O
PRYLPHQWRIRLUHSULPLGRFRPYLROrQFLDSHOD
SROtFLD(PGHPDUoRGHWUDEDOKDGR
UDVGRFRPpUFLRGHDJXOKDVGH1RYD,RUTXH
¿]HUDP XPD PDQLIHVWDomR SDUD OHPEUDU R
PRYLPHQWRGHHH[LJLURYRWRIHPLQLQR
H ¿P GR WUDEDOKR LQIDQWLO (VWH PRYLPHQWR
WDPEpPIRLUHSULPLGRSHODSROtFLD

1R GLD  GH PDUoR GH  FHUFD
de 130 trabalhadoras morreram queimadas

HPXPLQFrQGLRQXPDIiEULFDGHWHFLGRVHP
1RYD,RUTXH$VPRUWHVRFRUUHUDPHPIXQ
ção das precárias condições de segurança no
ORFDO$SyVHVVHIDWRWUiJLFRYiULDVPXGDQ
ças nas leis trabalhistas e de segurança de
WUDEDOKR IRUDP HVWDEHOHFLGDV JHUDQGR PH
lhores condições para os trabalhadores.

(VWHV IRUDP RV IDWRV TXH OHYDUDP j
FRPHPRUDomR GHVVD GDWD KRPHQDJHDQGR D
memória dessas trabalhadoras que perderam
VXDV YLGDV PDV WDPEpP FRPR UHFRQKHFL
PHQWRGDVOXWDVIHPLQLVWDVTXHH[LVWHPGHV
WH R VpFXOR  e LVVR PHVPR PLQKD JHQWH
VHKRMHDVPXOKHUHVSRGHPXVDUFDOoDVWUD
EDOKDU IRUD HVWXGDU YRWDU IDODU HP DVVHP
EOHLDV VH FDQGLGDWDU D FDUJRV SROtWLFRV WHU
DJXDUGDGHVHXV¿OKRVH[HUFHUIXQo}HVTXH
Vy HUDP SHUPLWLGDV DRV KRPHQV WXGR LVVR
IRL HP IXQomR GHVVDV PXOKHUHV JXHUUHLUDV
do passado e que tinham seus pensamentos
PXLWRjIUHQWHGHVXDJHUDomRHTXHPHUHFHP
esta devida homenagem.
Muita coisa mudou nessa jornada
que nos trouxe até os dias atuais. Muita coiVD IRL FRQTXLVWDGD PDV DLQGD Ki XP ORQJR
caminho a ser percorrido e muitas batalhas
a serem travadas até que as mulheres sejam
reconhecidas e respeitadas com igualdade.

As estatísticas estimam que nos dias
atuais as trabalhadoras ganham 30% menos
TXH RV KRPHQV H[HUFHQGR DV PHVPDV IXQ
ções; apenas 33% das empresas brasileiras
têm mulheres em cargos de liderança sendo
VRPHQWH&(2VWUrVHPFDGDFLQFRPX
OKHUHVVRIUHPRXMiVRIUHUDPYLROrQFLDItVLFD
PRUDOSVLFROyJLFDVH[XDORXSDWULPRQLDOD
GLVFULPLQDomR SHOR JrQHUR IHPLQLQR DLQGD
FRQWLQXD PXLWR UHVLVWHQWH QD WHOHYLVmR ¿O
PHVQRYHODVHUHGHVVRFLDLVRQGHSRGHPRV
YHU PXOKHUHV VHQGR WUDWDGDV FRPR REMHWRV
RXWHQGRVHXVFRUSRVH[SRVWRVGHIRUPDYXO
gar.

3RUWDQGRSDUDVHFRPHPRUDUHVWHGLD
GHPDUoRGLJQL¿FDQGRWRGDDKLVWyULDTXH
IRLFRQVWUXtGDDWpDTXLpSUHFLVRTXHFDGDVHU
KXPDQRKRPHPRXPXOKHUWHQKDXPDFRQV
ciência de igualdade e respeito que se converta em ações e exemplos para as gerações
IXWXUDV
Neide Ferreira – Equipe de comunicação

Legião de Maria no Mundo
PORTUGAL
Senatus de Lisboa: um Praesidium presta assistência técnica e psicológica a pessoas endividadas.
Depois de uma preparação de oito semanas para celebrar o Ano da Misericórdia, 240 prisioneiros
receberam o sacramento da Reconciliação e da Eucaristia na missa celebrada na prisão pelo bispo
auxiliar de Lisboa, Dom Joaquín Mendes. Ajuda à extensão está sendo dada à Cúria de Évora, que foi
a primeira Curia em Portugal.
CHIPRE
Legionários do Praesidium Rainha do Santíssimo Rosário, em Nicosia, ﬁzeram amizade com uma
senhora ﬁlipina que se juntou a uma seita religiosa e gentilmente a levou de volta à prática de sua
fé católica.
MALTA
Regia Malta: muitos bons contatos foram relatados nos projetos da PPC para Israel, Itália
e Birmingham, onde cinco famílias pediram Batismo para seus ﬁlhos. Houve um grande
comparecimento a uma Manifestação Mariana organizada pela Regia. Fr. Robin, um ex-legionário,
em seu discurso recomendou a todos a estudar cuidadosamente o Manual, a obedecê-lo e ter uma
verdadeira devoção a Maria.
PAÍSES NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA DE MALTA REGIA SÍRIA
Um e-mail foi recebido do Presidente da Curia de Damasco, que tem onze Senior e cinco Praesidia
júnior. Organizar reuniões da Cúria em uma base regular é difícil devido à guerra. Foram recebidas
fotograﬁas das Acies realizads em Damasco. Legionários de Alepo vivem agora em Zahle, no Líbano,
e estão em contato com a Legião lá.

ESTADOS UNIDOS E ÍNDIAS OCIDENTAIS
ESTADOS UNIDOS
Senatus de New York deu a aprovação para estabelecer uma curia latino-americana em Manhattan,
devido ao crescimento do Praesidia hispânico. A Curia da Ilha de Staten tem onze Praesidia sênior e
um Praesidium junior, totalizando 93 membros ativos e 314 auxiliares, que inclui 7 pretorianos e 5
Adjutores.
ÍNDIAS OCIDENTAIS
Senatus do Haiti: um Comitium tem onze Curiae e seis praesidia com mil e quatrocentos membros
ativos. Os trabalhos incluem visitas a domicílios, hospitais e prisões, visitas a casais, idosos, órfãos e
portadores de deﬁciências, contato com as ruas e organização de cursos de catecismo. quinhentos e
setenta e dois retornaram à fé.
ÁFRICA
QUÊNIA
Senatus de Kenya: os conselhos foram lembrados a organizar um dia do planejamento e preparar seu
programa para 2017. Um Praesidium de desesete membros ativos, incluindo quatro Pretorianos e
desesete membros auxiliares, faz o visitatação a casa de repouso e ao hospital. Como este Praesidium
está perto do túmulo da Venerável Edel Quinn eles limpam seu túmulo a cada semana. As orações
mensais no túmulo contaram com a presença de trinta e sete Legionários e amigos. Oﬁciais relataram
sua visita ao Concilium. O Senatus traduziu o DVD de Frank Duﬀ em Swahili.
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Campanha da Fraternidade 2017
³)UDWHUQLGDGHELRPDVEUDVLOHLURVHGHIHVDGDYLGD´

$ &RQIHUrQFLD 1DFLRQDO GRV %LVSRV
do Brasil (CNBB) publicou o texto-base da
Campanha da Fraternidade (CF) de 2017.
Com o tema “Fraternidade: biomas brasileiros
HGHIHVDGDYLGD´HROHPD³&XOWLYDUHJXDUGDU
DFULDomR´ *Q DLQLFLDWLYDDOHUWDSDUD
R FXLGDGR GD FULDomR GH PRGR HVSHFLDO GRV
biomas brasileiros.
Segundo o bispo auxiliar de Brasília
') HVHFUHWiULRJHUDOGD&1%%'RP/HR
QDUGR8OULFK6WHLQHUDSURSRVWDpGDUrQIDVH
jGLYHUVLGDGHGHFDGDELRPDHFULDUUHODo}HV
respeitosas com a vida e a cultura dos povos
TXH QHOHV KDELWDP HVSHFLDOPHQWH j OX] GR
(YDQJHOKR 3DUD HOH D GHSUHGDomR GRV ELR
PDVpDPDQLIHVWDomRGDFULVHHFROyJLFDTXH
SHGH XPD SURIXQGD FRQYHUVmR LQWHULRU ³$R
PHGLWDUPRVHUH]DUPRVRVELRPDVHDVSHVVR
DVTXHQHOHVYLYHPVHMDPFRQGX]LGRVjYLGD
QRYD´D¿UPD

$LQGDGHDFRUGRFRPRELVSRD&DP
SDQKDGHVHMDDQWHVGHWXGRTXHRFULVWmRVHMD
um cultivador e guardador da obra criada.
“Cultivar e guardar nasce da admiração! A
EHOH]DTXH WRPDR FRUDomRID] FRPTXH QRV
inclinemos com reverência diante da criação.
$FDPSDQKDGHVHMDDQWHVGHWXGROHYDUjDG

PLUDomRSDUDTXHWRGRRFULVWmRVHMDXPFXO
tivador e guardador da obra criada. Tocados
SHOD PDJQDQLPLGDGH H ERQGDGH GRV ELRPDV
VHUHPRVFRQGX]LGRVjFRQYHUVmRLVWRpDFXO
WLYDUHDJXDUGDU´VDOLHQWD
Além de abordar a realidade dos bioPDVEUDVLOHLURVHDVSHVVRDVTXHQHOHVPRUDP
D&DPSDQKDGHVHMDGHVSHUWDUDVIDPtOLDVFR
munidades e pessoas de boa vontade para o
cuidado e o cultivo da Casa Comum. Para ajuGDUQDVUHÀH[}HVVREUHDWHPiWLFDVmRSURSRV
WRVVXEVtGLRVVHQGRRWH[WREDVHRSULQFLSDO

'LYLGLGRHPTXDWURFDStWXORVDSDUWLU
GRPpWRGRYHUMXOJDUHDJLURWH[WREDVHID]
XPD DERUGDJHP GRV ELRPDV H[LVWHQWHV VXDV
características e contribuições eclesiais. TamEpPWUD]UHÀH[}HVVREUHRVELRPDVHRVSR
YRVRULJLQiULRVVREDSHUVSHFWLYDGH6mR-RmR
3DXOR,,%HQWR;9,HR3DSD)UDQFLVFR 
$R¿QDOVmRDSUHVHQWDGRVRVREMHWLYRV
SHUPDQHQWHVGD&DPSDQKDRVWHPDVDQWHULR
res e os gestos concretos previstos durante a
Campanha 2017.
CARTAZ
Para colocar em evidência a bele]DQDWXUDOGRSDtVLGHQWL¿FDQGRRVVHLVELR

Hernane Martinho Ferreira Equipe de Comunicação

Enviem perguntas para: ledacauduro@uol.com.br

Perguntas e Respostas

Capítulo 7

PDVEUDVLOHLURVRFDUWD]GD&)PRVWUD
o mapa do Brasil em imagens características
de cada região. Compõem também o cenáULR FRPR SHUVRQDJHQV SULQFLSDLV RV SRYRV
originários; os pescadores e o encontro da
LPDJHP GH 1RVVD 6HQKRUD $SDUHFLGD SD
GURHLUD GR %UDVLO DFRQWHFLGR Ki  DQRV
$OpP GD ULTXH]D GRV ELRPDV R FDUWD] TXHU
expressar o alerta para os perigos da devasWDomRHPFXUVRDOpPGHGHVSHUWDUDDWHQomR
de toda a população para a criação de Deus.

O Manual em Perguntas e Respostas

Continuando nossa reﬂexão sobre a essência de cada capítulo do nosso Manual, vamos saber
o que nos diz o capítulo 7, “O Legionário e a Santíssima Trindade”.

Do Espírito Santo, Maria é chamada de
templo, de santuário. O Espírito Santo apossou-se
de Maria. Ela é sua cooperadora, podendo-se aﬁrmar que a ação de Maria é a ação do Espírito Santo.

Maria é a Filha mais grata, a mais próxima
de Deus Pai. Da sua união com Jesus, torna-se a Filha do Eterno Pai, sua ﬁlha mais querida. E Jesus
nos ensinou a tratarmos Deus de Pai.

A Legião de Maria, desde a primeira reunião, invocou o Espírito Santo e meditou os cinco
mistérios do Rosário. Nosso Vexillum mostra que o
Espírito Santo utiliza Maria e toma posse da Legião.
Pela ﬁgura da nossa Tessera vemos que o Espírito
Santo paira sobre a Legião, a Virgem esmaga a cabeça da serpente enquanto o batalhão (a Legião)
avança vitorioso! A cor da Legião é vermelha, cor
do Espírito Santo, em homenagem à Virgem cheia
do Espírito Santo (terceira pessoa da Santíssima
Trindade). Maria é a mãe de Jesus (segunda pessoa
da Santíssima Trindade).

Sua relação com Jesus, a segunda pessoa
divina, é a mais fácil de entendermos. Sua maternidade é muito mais profunda do que a maternidade
normal, pois a unidade de almas, de espírito, ocupa
o primeiro plano. Por isso ela é chamada de Medianeira da Graça.

FALECIMENTO
2&RPLWLXP9LUJHP)LHOGH&RWLD63FRPX
QLFDFRPSHVDURIDOHFLPHQWRGRLUPmR/HJLR
QiULR 6U $UDFL $QVHOPR 'RPLQJRV RFRUULGR
no dia 20/01/2017.
,UPmR$UDFLIRLXPGRVSURSXOVRUHVHPWUD]HU
o movimento Legião de Maria para a região de
Cotia.
&RPXQLFDPRV R IDOHFLPHQWR GD /HJLRQiULD
&(/0$ &(/(67( '(/ 9$//( GR &RPL
WLXP9LUJHP0DULDQRGLD

Exame de Consciência
a)
Qual é a minha relação com Deus Pai?
Lembro-me de me dirigir a Ele como verdadeira ﬁlha? Lembro-me de que quando rezo “Pai Nosso”
aﬁrmo que Ele é o Pai de todos nós e não só meu?
b)
E minha relação com Jesus, como vai? Será
que com meus múltiplos afazeres ainda sobra tempo para conversar com Ele como com um irmão
mais velho?
c)
Nós, da Legião de Maria, invocamos o Espírito Santo em todas as nossas reuniões. Será que
essa oração, será que o “VINDE Espírito Santo” já
não se tornou uma frase sem sentido, sem força?

Notícias dos Conselhos
Eleições no Comitium Rosa Mística, em Piracicaba - SP

No dia 17 de dezembro de 2016, houve eleição
dos cargos do Comitium Rosa Mística, ﬁcando assim
composta a diretoria: Carmem Lucia - Presidente, José
Avelar - Vice-Presidente, Mareli - Tesoureira.

Estavam presentes os correspondentes
do Senatus Isabel e Agenor. Na sequencia houve a
confraternização de encerramento do ano.
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Notícias dos Conselhos

Romaria Diocesana em Cândido Mota - SP

A Legião de Maria da Diocese de Assis celebrou
no último dia 11 de dezembro de 2016, na Paróquia Nossa
Senhora das Dores, em Cândido Mota – SP, sua 1ª Romaria
Diocesana.
Foi um momento forte em que os Legionários Membros
Ativos e Membros Auxiliares, vindos das diversas cidades da
Diocese de Assis, se encontraram para celebrar a caminhada e
ﬁdelidade à sua Excelsa Rainha.
Participaram da Romaria mais de 400 Legionários
vindos das cidades de Rancharia, João Ramalho, Paraguaçu
Paulista, Roseta, Maracaí, Iepê, Assis, Palmital e
Cândido Mota.Durante a Romaria os Legionários
tiveram momentos para celebrar todo o caminho pastoral
percorrido no ano de 2016 e renovar suas forças para mais
um ano de combate contra o mal.

Formação em Assis - SP

Legião de Maria, da Diocese de Assis, realizou no
último domingo, dia 15 de janeiro, uma Formação Missionária
com os oﬁciais das Curiae e Praesidia ﬁliados diretamente ao
Comitium Virgo Clemens.
Participaram da Formação sessenta e oito Oﬁciais
da Legião. As atividades foram divididas em três momentos:
Formação Metódica, Celebração Eucarística e Visitas

Missionárias.
Todos os Oﬁciais que participaram da formação têm
o compromisso de reproduzir a mesma para os membros ativos
e auxiliares de seus Conselhos.
Todos os Conselhos da Legião de Maria da Diocese
de Assis já estão com datas marcadas para a realização da
Formação Missionária.

Confraternização em Canas - SP

Missa de Envio em Sto Amaro - Capital - SP

58º Aniversário do Prasidium e Missa em
Ação de Graças em Campinas -SP

A Legião de Maria, da Cidade de Canas (SP), realizou
confraternização de ﬁm de ano, na Igreja de Nossa Senhora
Auxiliadora, Praesidium de Nossa Senhora Auxiliadora. Somos
todas muito gratas a Nossa Mãe, Maria.
Seguimos sempre na caminhada com fé, realizando
nossos trabalhos junto à comunidade, servindo como serviu
Nossa Mãe.
Acompanhamos sempre o site, ﬁcamos felizes em
ver o trabalho legionário pelo Brasil.
Praesidium Nossa Senhora do Bom Conselho, da
cidade de Campinas-SP, comemorou aniversário de 58 anos
da existência na Paróquia Santo Antônio. Foi celebrada uma
missa em 18 de dezembro de 2016, em Ação de Graças pelo
aniversário, onde todos os membros auxiliares festejaram.

Eleições em Guaianases - Capital - SP

Confraternização na Curia Maria Auxílio
dos Cristãos - Jaú-SP

Agradecemos a Deus e à Virgem Maria Santíssima
por mais um ano que se inicia... Nossa Cúria homenageia os
trezentos anos de Nossa Mãe Aparecida. Salve Maria!

Mais um ano iniciando. No dia 14 de janeiro de
2017, o Comitium Consolatrix - Santo Amaro, celebrou
missa de envio na Paróquia Sagrada Família, presidida pelo
Padre Jorge Tadeu Mendes, enviando os membros para seus
trabalhos. Tivemos grande participação dos Legionários

Materiais para
evangelização

No dia 12/11/2016 houve a eleição para
presidente do Comitium Maria mãe da igreja, ﬁcando
assim a nova diretoria, da esquerda para a direita.
Osvaldo - Tesoureiro
Noe - Vice-Presidente
Lucielma - Secretaria
Cristina - Nova Presidente
Em pé - Candido e Luiza representantes do Senatus.

Tel: 3104 5980 - www:senatus.org.br

