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Distribuição Interna

Natal
“De ti, Belém (...) sairá o que será Senhor em Israel” (Mq5,2). Essa
profecia se cumpriu. Nasceu-nos um menino que assumiu a vida humana,
escolheu um rosto de excluído e de uma porção enf raquecida do povo.
Assumindo-a, ele a resgatou e anunciou sua dignidade, garantindo vida
plena. Desejamos a todos os Legionários do Senatus Nossa Senhora
Aparecida uma Santa Noite do Natal dessa vida plena, um feliz tempo
de Natal missionário desse resgate que somos chamados a testemunhar
e atualizar. Avante, Legião de Maria! 2018 nos espera cheio de
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oportunidades! Saúde e paz a todos.
A diretoria do Senatus.

JUVENTUDE NO ANO MARIANO:
“Não é o futuro da igreja, é o presente.”
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Editorial

Batismo do Senhor
A Festa do Batismo do Senhor é celebrada no Domingo
depois da Epifania (em 2018 será no dia 07 de janeiro) encerrando
o ciclo das Festas da Manifestação do Senhor, o ciclo de Natal.
O Batismo do Senhor é recordado pelos quatro evangelistas, São
Mateus narra que Jesus ao sair das águas os céus se abriram e,
em forma de pomba, desceu sobre Ele o Espírito Santo e do céu
ouviu-se uma voz: “Eis meu Filho muito amado em quem ponho
minha afeição”. Ali pela primeira vez na história, acontecia a
manifestação do mistério Trinitário (Pai, Filho e Espírito Santo)
de maneira clara e completa, e iniciava-se a preparação da vida
pública de Jesus, que ao receber o Batismo nas águas do rio Jordão,
cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo mesmo Espírito ao
deserto onde venceu todas as tentações do demônio.
Embora Jesus não precisasse do arrependimento do pecado
original, Ele desejou ser
batizado, diz Santo Agostinho,
“para
proclamar
com a sua humildade o
que para nós era
uma necessidade”.
Com o batismo
de Jesus, ficou
preparado o
Batismo cristão,
diretamente
instituído
por
Jesus Cristo
e imposto por
Ele como
lei universal no
dia da sua
Ascensão: Todo
poder me foi
dado no céu e
na terra, dirá
o Senhor; ide,
pois, ensinai
a todos os povos,
batizando-os
em nome do Pai
e do Filho e do
Espírito Santo (Mt
28, 18-19).
O santo Batismo
é o fundamento de toda a
vida cristã, é a porta que dá acesso aos outros sacramentos. Pelo
Batismo somos libertos do pecado e regenerados como filhos de
Deus: Tornamo-nos membros de Cristo, somos incorporados na
Igreja e tornados participantes na sua missão. (Catecismo da Igreja
Católica, 1213).
O dia em que fomos batizados foi o mais importante da nossa
vida, pois nele recebemos a fé e a graça. Antes de recebermos o
batismo, todos nós nos encontrávamos com a porta do Céu fechada
e sem nenhuma possibilidade de dar o menor fruto sobrenatural.
Na Igreja, ninguém é um cristão isolado. A partir do Batismo o
cristão passa a fazer parte de um povo e a Igreja apresenta-se como
a verdadeira família dos filhos de Deus. O batismo é a porta por
onde se entra na Igreja.
Devemos agradecer a Deus a Graça do Batismo. Agradecer
que nos tenha purificado a alma da mancha do pecado original,
bem como de qualquer outro pecado que tivéssemos naquele
momento. A água batismal significa e atualiza de um modo real o
que é evocado pela água natural: A limpeza e a purificação de toda
a mancha e impureza.
Que o Espírito Santo, nos dê forças para continuarmos a
missão que Deus nos confiou ao sermos batizados, e que a Virgem
Maria também, nos conduza, ajudando-nos a levar a palavra de
Cristo a toda criatura.
A alegria do Senhor é nossa força, salve Maria.
Wellington Marques Comitium Medianeira – Cidade Patriarca – São Paulo - SP

Agenda de Dezembro, Janeiro e Fevereiro
Dezembro
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“NATAL. Místico Lar de Nazaré”
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Frei Guilherme Pereira Anselmo Júnior, sia*1

As comemorações do Natal são uma
feliz oportunidade de fazermos memória de
histórias que mudaram o curso da humanidade,
há cerca de dois mil anos. Eu lhes convido a
voltarem os olhos e os corações para aquele
lar de Nazaré descrito nos textos bíblicos e na
tradição da Igreja.
Primeiro olhemos para o lugar:
Nazaré. No tempo de Jesus era uma cidade
central na região da Galileia, no Norte da
Palestina. As pessoas do Sul consideravam
que a Galileia era um lugar
de gente baderneira, violenta,
mal-educada. Os galileus não
tinham boa fama. Costumavase dizer que nada de bom
poderia vir daquele lugar (cf.
Jo 1,46; 7,52). O sotaque de
um galileu era reconhecido
sempre, como aconteceu com
Pedro que também era de lá
(cf. Mt 26,73). A Galileia era
periferia da Palestina. Nazaré
era a periferia da periferia.
Olhemos também para
o casal. Maria, uma menina
de família religiosa. José, não
sabemos quase nada sobre sua
vida. Como se fazia naquele
tempo, ela estava prometida
a ele em casamento e estavam
vivendo uma espécie de
noivado
quando
Maria
ficou grávida. Imaginemos
a confusão que se armou na
família e na vizinhança. Mas, eles deviam se
amar muito, pois superaram tudo isso juntos,
talvez por perceberem que a história de
suas vidas estava marcada pela graça e pela
vontade de Deus. O bebê nasceu durante uma
viagem que eles tiveram que fazer, obrigados
por um censo populacional. Imaginemos
como foram recebidos na viagem de volta a
Nazaré, já com o menino no colo. Certamente
muita gente os olhava e torcia o nariz. Tinham
uma vida simples, José era marceneiro e com
esse ofício sustentou sua família.
E o filho desse casal? Os textos
nos dão testemunho que o menino crescia
saudável e inteligente (cf. Lc 2,40). Isso
só é possível quando o ninho é bom. Com

seus pais, Jesus aprendeu a religião judaica,
aprendeu a falar, a rezar, a ser bem educado
e a defender os valores dos galileus. De seus
pais, certamente Jesus ouviu a experiência
que tiveram sobre seu nascimento envolto em
acontecimentos tão maravilhosos e especiais.
Ele cresceu compreendendo que sua missão
no mundo em que vivia era grandiosa. Mas,
é interessante: Isso não o fez um homem
orgulhoso e soberbo. Os últimos anos de sua
vida são contados nos Evangelhos, e ali nós o

vemos caminhando com pessoas simples, em
lugares simples, tendo experiências simples.
Ele nasceu excluído da sociedade, num
comedouro de animais, mirando as estrelas.
Ele viveu a vida dos excluídos e como um
excluído. Sua morte não foi diferente de sua
vida. A cruz era o lugar dos excluídos.
Portanto, estamos diante de uma
cidade sem brilhos sociais e sem boa fama
na época. Estamos diante de um casal atípico
para a sociedade de então. Estamos diante
da história de um menino que cresceu e não
viveu a vida rejeitando as regras vigentes
da sociedade de seu tempo, que considerava
opressora. Estamos diante de uma história tão
parecida com a história de tanta gente daquela

época, mas também de nosso tempo, hoje!
Pois bem, o que há de “místico”
nisso tudo? Depende do que entendemos ser
“místico”. Para nós, cristãos, alguma coisa é
mística quando nos liga a Deus, nos une ao
sagrado. E Deus Pai, enviou o seu Filho Eterno
para ser filho de Maria e de José, em Nazaré
da Galileia. Foi uma opção de Deus, uma
escolha que Ele fez. Tinha o Egito grandioso,
tinha cidades importantes como Jerusalém,
tinha famílias mais “típicas”. Mas, Deus fez
sua escolha para assumir
a vida real e concreta dos
mais fracos. Nosso Deus
escolhe estar do lado dos
“atípicos”, dos excluídos,
dos
enfraquecidos.
Assumindo-os ele os
resgata e os torna modelos
para toda a humanidade.
Assim foi com Maria,
com José, com Jesus, com
Pedro, com Tiago, com
Paulo e com tantos outros
nesses dois mil anos de
história cristã.
Ao
visitarmos
o
presépio neste Natal,
lembremo-nos
dessa
escolha de Deus e façamos
nossas próprias escolhas
mais parecidas com a dele.
O presépio de Belém e o lar
de Nazaré não são só um
enfeite simbólico e sagrado
em nossas casas e igrejas, mas continua atual
e se repete todos os dias à nossa volta. Basta
abrirmos os olhos para ver.
Que a mística da Legião de Maria nos
aproxime sempre mais daquele lar de Nazaré
e de tantos lares que visitamos sem pai, sem
mãe, sem teto, sem esperança, sem trabalho,
sem comida, sem saúde. Que nossa missão
mariana e nazarena nos una mais e mais aos
que são considerados “atípicos” e mais fracos
de nossa sociedade. Ali daremos testemunho
de nossa fé na construção de um mundo
diferente e melhor, resgatado pela escolha de
Deus e pela nossa! Salve Maria!
1

Mestre em Teologia (Bíblia) pela PUC-SP. Diretor Espiritual do
Senatus Nossa Senhora Aparecida, da Legião de Maria.

Receita de Ano Novo
Carlos Drummond de Andrade

Para você ganhar belíssimo Ano Novo
cor do arco-íris, ou da cor da sua paz,
Ano Novo sem comparação
com todo o tempo já vivido
(mal vivido talvez ou sem sentido)
para você ganhar um ano
não apenas pintado de novo,
remendado às carreiras,
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser;
novo até no coração das coisas menos
percebidas
(a começar pelo seu interior)
novo, espontâneo,

que de tão perfeito nem se nota,
mas com ele se come, se passeia,
se ama, se compreende, se trabalha,
você não precisa beber champanha
ou qualquer outra birita,
não precisa expedir nem receber mensagens
(planta recebe mensagens? passa telegramas?)
Não precisa fazer lista de boas intenções
para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar arrependido
pelas besteiras consumidas
nem parvamente acreditar
que por decreto de esperança

a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade, recompensa,
justiça entre os homens e as nações,
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,
direitos respeitados, começando pelo direito
augusto de viver.
Para ganhar um Ano Novo
que mereça este nome,
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.
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Legionária Portuguesa com 93 Anos que participou da
formação de legião de Maria em Portugal e no Brasil

Entevista com Maria Senra

Numa viagem a Portugal, minha terra natal, depois
de ouvir falar de Maria Senra decidi fazer-lhe uma visita. No dia
05 de agosto de 2017 saímos da Povoa de Lanhoso em direção a
cidade de Braga para pegar o Comboio para a Figueira da Foz e lá
nos encontrarmos com Manuel e Isabel Cação (Correspondentes
do Concilium Legionis) residentes na Figueira da Foz. Pois eles
conheciam e sabiam onde morava a Maria Senra.
Depois de uma noite de descanso tomamos um belo
café da manhã e saímos rumo à casa de Maria Senra na região Sul
de Portugal, em Beja.

Chegamos, nos apresentamos e aguardamos a sua
chegada. Foi surpreendente ao vê-la pela primeira vez. Uma
mulher alta sorridente e muito bonita andando parecia uma jovem
e aí nos apresentamos: Lucinda Fonseca 1ª secretária do Senatus
de São Paulo – Brasil, seu esposo Antonio Fonseca, Manuel Cação
e sua esposa Isabel Cação correspondentes do Concilium Legionis
Mariae. E começamos a entrevista:
Lucinda: Qual o nome do seu Praesidium Maria Senra?
Maria Senra: O meu Praesidium é Nossa Senhora da Anunciação
e se reúne nas quartas-feiras às 15h30.
Lucinda: Ainda está nas fileiras da Legião de Maria como ativa?
Maria Senra: Não. Reconheço que não posso mais andar nas ruas
para fazer os trabalhos. Então às 15h30 vou à Igreja rezo o rosário
e a Catena Legionis. Em seguida faço uma leitura de meditação
e depois vou lanchar (risos). Trabalho e reunião são duas coisas
indispensáveis na Legião. A Legião de Maria é contato com a
multidão. Existem Praesidia que só fazem trabalho aos doentes e
isso é muito mal, embora os doentes precisem muito de visita, o
trabalho da Legião é muito mais que isso. Nos contatos encontrase de tudo, encontrei muitas pessoas que não tinham fé nenhuma
diziam logo que não eram católicas, mas diziam, volte sempre,
muitas pessoas entraram para a Igreja.
Lucinda: Maria Senra conheceu Frank Duff?
Maria Senra: Sim. Foi uma grande graça conhecer Frank Duff:
Ele dizia irmã somente durante o serviço legionário, nós não somos
uma Congregação e sim um Movimento Leigo.
Lucinda: Maria Senra é natural de onde?
Maria Senra: Sou natural do Norte de Portugal, da cidade de
Barcelos, Diocese de Braga.
Lucinda: Maria Senra ao longo da caminhada exerceu muitas vezes
cargo dentro da Legião de Maria?
Maria Senra: Somente uma vez. Em 1957 precisava fundar uma
Curiae em Ponte de Lima, no norte de Portugal, e tive que ficar de
presidente. Depois de 1 ano e meio passei o cargo, percebi que cargo
não era para mim. Eu queria estar livre para o trabalho e com cargo
não podia ir mais longe. Em 1974 estava fazendo expansão em
Leiria. Nossa Senhora esteve sempre comigo. Eu queria mesmo era
trabalhar. Fui uma pessoa sempre de comunhão diária e confissão
de dois em dois meses. Até que um dia o senhor Padre me disse:

É Maria Senra.
O que quer?
Conversar com o Senhor Bispo.
Quem a mandou aqui?
Foi Nossa Senhora.
Então pode entrar. Tinha tudo á minha disposição.
Lucinda: Qual o trabalho do seu Praesidium no início da Legião de
Maria aqui em Beja?

Maria Senra não precisa mais vir se confessar de dois meses passe
para três meses. Se o senhor quer que seja assim, está bem.
Lucinda: Maria Senra tem quantos anos?
Maria Senra: Tenho 93 anos. Não tomo nenhum remédio. Não
porque não quero e sim porque não preciso, Graças a Deus. Vou
fazer 100 anos. Vocês já estão convidados para o meu aniversário.
Lucinda: Qual sua primeira Peregrinação?
Maria Senra: A minha primeira peregrinação foi para Angola.
Frank Duff me disse tens 24 horas para pensar porque os Bispos de
Portugal não querem que você vá. Entrar em Angola é para morrer.
Fui então a Fátima e coloquei essa Peregrinação nas mãos de Nossa
Senhora. Voltei decidida e disse então ao Concilium Legionis que iria
nessa missão e fui. Chegando em Angola os Bispos me disseram, veio
para morrer!! Tenho que morrer um dia senhor Bispo, tanto me faz.

Maria Senra: Havia muita necessidade, muita fome. Então
começamos a dar comida aos pobres e isso aumentou muito. Então
sentimos a necessidade de fundar a Conferência de São Vicente
de Paulo. Convidamos 30 homens para iniciarmos. Entraram
20 homens para fundar a Conferência de São Vicente de Paulo,
inclusive meu pai. Isto aconteceu porque a Legião de Maria não
pode oferecer alimento material. Meu pai, após um ano, saiu da
Conferência São Vicente de Paulo para ficar na Legião de Maria.
Minhas senhoras todos os problemas da Paróquia batiam à porta de
meu pai. Quando havia um casal em atribulação era o senhor Senra
para fazer a reconciliação. Passou a vida no contato com as famílias.
Foi realmente uma graça. Como ele gostava da Legião de Maria.
Era um apaixonado pela Legião de Maria e a filha era outra (risos).
Sinto muita falta dos trabalhos da legião de Maria. Às quartas
feiras estou junto com o Praesidium rezando e eles sabem, mas na
reunião não dá. Devemos de dar tudo enquanto podemos, quando
não pudermos devemos reconhecer nossas limitações e rezar por
eles. Não podemos dar mau exemplo.
O Padre da minha terra e mais 50 pessoas vieram me visitar.
Queriam que eu fosse para a minha terra para que depois de morta
fizessem um funeral missionário.
Eu respondi: Não, não senhor Padre estou muito bem aqui. Então
vou passear depois de morta? Não, não!!! Vou ficar em Beja, o
senhor padre Arlindo já sabe. Depois de morta não quero viajar.
Passeei muito, Graças a Deus.
Lucinda: Maria Senra nunca teve o desejo de construir uma
família.

Lucinda: Maria Senra trabalhou no Brasil?
Maria Senra: Sim. Trabalhei muito. Conheci todos os Estados do
Brasil. Na altura eram 24 Estados agora deve ser mais e fiz trabalho
em todos eles. Foram 7 anos de evangelização. O Brasil tem um povo
muito acolhedor, muito simpático e muito alegre. Tenho muitas
histórias do Brasil. Tantas recordações bonitas e tantas pessoas que
aproximei da Santa Comunhão. Passei muita fome, principalmente
em Manaus, teve semanas de pegar avião três vezes para viajar
para outros estados. Fiquei muito doente. Procurei um médico e me
orientou a fazer um tratamento em Portugal. Então comuniqueime com o Concilium Legionis– Irlanda e o Concilium logo me
orientaram dizendo: Maria Senra vá para Portugal para tratamento
médico, mas deixe tudo no Brasil, pois logo que esteja com saúde
regresse ao Brasil. Após três meses de tratamento médico estava de
volta ao Brasil. Me lembro do Senhor Antônio, em São Paulo. Me
lembro muito de Fortaleza, foram 7 anos de Peregrinação no Brasil,
não lembro a data exatamente. Só lembro que em São Paulo um
jovem muito elegante de olhos azuis, bancário, era Presidente do
Senatus de São Paulo, me acolheram no aeroporto e me levaram
ao banco.
Uma vez conversando com um senhor padre sobre a
Legião de Maria, ele me orientou que eu fosse conversar com o
senhor Bispo para lhe propor fundação da Legião, mas com uma
condição. O senhor Bispo não podia saber sobre o padre!
Maria Senra: Maria Senra chega na casa do senhor Bispo e toca a
campainha. Lá de dentro vem uma pergunta:
Quem é?

Maria Senra: Tive sim pretendentes, mas acabamos por ciúme.
Frases de Maria Senra
Obrigada Mãe pelo Dom da vida.
Obrigada Mãe por ficar solteira.
Foi uma graça de Deus ficar solteira.
Agradeço a Deus todos os dias.
Agradeço e Louvo a Deus por ser Peregrina.
Quando eu morrer agradeçam a Deus por mim.
Ó Mãe, muito obrigada.
Foi maravilhoso este encontro, aprendi muito com o jeito simples.
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Juventude no ano Mariano:
“Não é o futuro da igreja, é o presente.”
Nos dias 20, 21 e 22 de outubro de
2017, na Casa de Formação Frank Duff, aconteceu
o primeiro encontro de jovens para não legionários,
com o intuito de apresentar a Legião de Maria para
aqueles que ainda não a conheciam.
Entre palestras, terços, teatro e muita
animação, pudemos falar sobre os pilares da igreja
católica, com Frei Guilherme, diretor espiritual do
Senatus de São Paulo, sobre a ligação íntima de
Maria com Jesus, apresentada pelo Seminarista
Rafael, da Diocese de Mogi das Cruzes, um singelo
teatro explicando a origem da oração do rosário,
além de um belo rosário com balões biodegradáveis
com o intuito de levar nossas orações mais perto
de Deus, entre perguntas e respostas e a explicação
da missa parte a parte também realizada pelo Frei
Guilherme, além de falar sobre missões com nossa irmã legionária
Rosa Marina. Mas é claro que não podia faltar a apresentação da
Legião de Maria com depoimentos de nossos queridos participantes
da Secretaria da juventude legionária.
Agradecemos aos organizadores das oficinas onde
pudemos falar sobre acólitos e coroinhas, catequese, liturgia, música,
PJ (Pastoral da Juventude), sobre vocação com as irmãs Andrea e
Renata da Congregação Nossa Senhora Consolata e Frei Antônio, da
Congregação Santo Inácio de Antioquia.
Segue o depoimento de três jovens
participantes do encontro:
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Valéria Ledo e a mim, e a todos os membros da Legião de
Maria que contribuíram para acontecê-lo de forma tão
especial e única.”

Lorrayne Alves - Comunidade Nossa Senhora Aparecida
Paróquia Santa Mena / Diocese de Guarulhos

com os jovens sempre muito bons, organização na hora de cada
alimentação era de uma maneira diferente, coisa que me chamou
muito atenção pela criatividade deles.
As atividades desde o primeiro dia até o último foram
criativas para que todos os jovens se soltassem e tivesse mais
afinidade entre eles, as palestras foram ótimas, além da explicação
da celebração da Missa, onde frei Guilherme tirou nossas dúvidas,
nos apresentaram como a Legião evangeliza, não sabia como era
a Legião de Maria em outros países e como em todo encontro não
pode faltar, tivemos a Santa Missa no final do sábado e do domingo.
Um Retiro incrível: Recomendo a todos os jovens, para
conhecerem a Legião, que começando por simples trabalhos, evolui
iguais ao grão de mostarda, que sendo um dos menores entre os
frutos, ao crescer se torna a maior árvore, assim, é a Legião que muda
a vida de quem precisa, trazendo-a pra Igreja, apresenta o caminho
da santidade”.

“Nesse retiro fui motivada a assumir e renovar nossa
igreja todos os dias, senti uma força para poder melhorar
nossos trabalhos e reerguer minha paróquia que há
tempos anda tão parada, ouvir de outras pessoas que
nem me conhecem de que eu sou alguém que importa e
que posso fazer a diferença na vida das pessoas ao meu
redor.
Tudo isso me fez despertar a missão de criar e
formar grupos de acólitos e coroinhas que há anos deixou
de existir na minha paróquia. Todos os meus amigos que
ali estavam saíram de lá preparados para enfrentar os
desejos de Deus em suas vidas, tenho certeza que isso aconteceu
com todos que ali estavam. E, por incrível que pareça, ouvir tudo
aquilo me deu forças não só dentro da igreja, mas para minha vida
pessoal, estava muito desanimada com as pessoas, com meu curso
na faculdade, com as minhas atividades, e depois do retiro me senti
recarregada para enfrentar todas as barreiras que sentia em meu
coração, afinal, eu acredito que isso também seja um propósito de
Deus em minha vida.
Tenho orgulho e sou muito grata a Nossa Senhora por
me chamar para ser Legionária. Depois que entrei na Legião muitas

.Jonas Roger de Oliveira - Paróquia Nossa Senhora do Caminho/ SP

“O encontro de jovens foi uma experiência incrível, eu realmente não
conhecia a Legião, imaginava que era uma pastoral dentro da igreja
onde participavam apenas mulheres da terceira idade.
Porém, me surpreendi, já começando pelo ambiente, a
casa bem limpinha, tudo muito organizado, quartos e banheiros sem
nada do que reclamar; A comida bem feita, o trato dos organizadores

“Participando do retiro, fiz novos amigos em Cristo, em
especial o André Lima e Lucas Rébulo. Encontrando a paz de espírito
e esclarecendo diversos questionamentos com os freis e palestrantes
da Legião. Contribuindo para minha santificação, pois cada dúvida
que se dissipa é um degrau a mais para o Reino de Deus. Sem
dúvidas, esse retiro foi algo marcante na minha vida que estará
marcado em meu coração.
Tive o convite de ser uma agente transformadora em
minha paróquia, procurando saber sobre o trabalho da Legião em
minha região, e com certeza irei participar.
Agradeço ao Pároco Thiago Ramos pelo convite feito a

coisas em mim mudaram, porém, hoje tenho mais garra e coragem
para vivê-las, pois minha Mãe do Céu está ao meu lado.
Obrigada, Izabel, pelo convite feito ao nosso praesidium
para viver essa experiência maravilhosa, que Deus continue te
abençoando e guiando nessa jornada legionária!”.

Mariana Calvo de Lima - Praesidium Juvenil Nossa Senhora da
Misericórdia / Paróquia Santo Antônio / Cidade Patriarca – SP

Jogos da Amizade
Entre bilhar, bingo, dama, dominó, futebol,
mesa de ar, pebolim, tênis de mesa, torta na cara, truco,
uno, videogame, vôlei, xadrez, além de muita risada e a
possibilidade de fazer novos amigos, aconteceu no dia 26 de
novembro mais uma edição dos jogos da amizade na casa de
formação Frank Duff.
Tivemos um dia maravilhoso de descontração,
além da oportunidade de demostrar nossas habilidades
esportivas, até mesmo para quem não jogou o dia todo,
aproveitou um lugar maravilhoso, pertinho da natureza.
Pude observar que era a primeira vez que muitos
legionários estavam participando dos jogos. Também vi
carinhas tristes quando o evento chegou ao fim. Após um
ano de muitos eventos e trabalhos é bom ter a chance de
participar de um dia de diversão, os jogos da amizade não

é apenas um evento organizado pelo Senatus, mas por cada
um que participou, por cada praesidium, curia e comitium que
mobilizou seus membros para fazer parte desse dia tão especial.
Mas é claro que não podia faltar a celebração da
missa, que foi presidida pelo Frei Edivan, da Congregação de
Nossa Senhora do Sion, da Diocese de Mogi das Cruzes.
Agradecemos a cada um que fez dessa edição dos
jogos da amizade um evento tão grandioso, pois é isso que
torna os jogos da Legião de Maria especial, a participação de
cada legionário, de poder confraternizar e jogar, de saber que
muitos se preparam e esperam por esse dia, das amizades
que aí se formaram.
Agora deixo uma pergunta para você que está
lendo, essa matéria, para você qual a importância dos jogos
da amizade para a Legião de Maria?

Thaís Lima
Secretaria da juventude legionária
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Uma Carta a Teófilo
Caríssimo Irmão Teófilo
Espero que quando essa carta chegar
às suas mãos o encontre com saúde e repleto
da paz de Nosso Senhor Jesus Cristo!
Escrevo-lhe para agradecer por mais
esse ano de caminhada! Levamos o Cristo
em muitas visitas domiciliares às famílias,
aos irmãos enfermos e aos que perderam seus
parentes e amigos, entre tantas outras visitas.
Tivemos oportunidade de juntos aprendermos
um pouco mais sobre o projeto de Deus
através das formações, reuniões e encontros.
Participamos de muitas celebrações, festas,
procissões, romarias, sempre com o intuito
de exaltar em alta voz: Deus seja louvado!
Quanta alegria!
Essa carta também serve para lembrarlhe que em breve iniciaremos mais um ciclo
litúrgico, mais um ano em nossa vida Cristã
onde enxergamos inúmeras possibilidades!
Entretanto, nossa consciência nos cobra isso,
teremos que enfrentar antigas limitações que
teimam em nos acompanhar, devido aos vícios
que adquirimos.
Nesses últimos anos, principalmente
nesse em que o temor apoderou-se de nós,
presenciamos enorme crescimento de pessoas
que sofrem nas ruas das cidades devido
às perdas de seus empregos e familiares,
do acesso à saúde, cultura e educação, da
segurança do lar e da liberdade de pensamento,
da esperança de um amanhã melhor e da
credibilidade nas pessoas e sociedade. Entre
tantas outras perdas...
Esses problemas levaram nossos
irmãos a desviarem-se na caminhada!
Alguns seguiram discursos de prosperidade

financeira esquecendo-se das palavras de
Jesus ao jovem rico (Mt 19,16-26). Outros
seguiram por um caminho ainda pior, onde o
ódio, a intolerância e o desrespeito imperam,
ignorando completamente os mandamentos
de Deus no Decálogo (Ex 20; Dt 5) e em sua
passagem humana nas terras de Jerusalém.
Outros tantos perderam a crença de que Deus
está presente ao seu lado, ou até mesmo que
Ele exista, devido à exaustão imposta sobre
seus ombros (Mt 11,28-30).
Irmão Teófilo podemos até dizer que
a culpa não foi nossa, podemos afirmar aos
berros que a culpa foi de outrem, mas uma
coisa, com certeza, não poderemos fazer: fugir
a responsabilidade de resolver esses problemas
com nossos irmãos! A evangelização depende
que façamos essa reparação. Nosso Senhor
nos chama a sermos samaritanos (Lc 10,2537) e consertar aquilo que está errado em
nossa caminhada.
Muitas dúvidas irão brotar em nossas
mentes, tal qual o joio em meio ao trigo (Mt
13,24-30): Teremos coragem de assumir
esse trabalho? Conseguiremos suplantá-los?
Temos capacidade? O povo entenderá o que
falaremos em Teu nome?...
Certamente que as incertezas caminharão
ao nosso lado, pois é próprio do ser humano,
entretanto, com a chegada desse novo ano,
aumentam em nossos corações as esperanças
de que teremos um período de paz e bênçãos.
Lembremos que temos as graças de Deus,
derramadas pelas mãos da Mãe Legionária, e
que, com o nosso suor e dedicação, poderão se
tornar em figos que saciarão a fome do Senhor
da Vinha (Lc 13,6-9).
Nesse novo período de caminhada,

encontraremos diversas oportunidades de
corrigirmos os problemas, entre elas a de
conversar sobre as formas de superarmos a
violência, já que “Em Cristo somos todos irmãos
(Mt 23,8)”. A de nos reunir com os jovens do
mundo inteiro, Cristãos ou não, para escutarmos
as necessidades e ansiedades que assolam os
corações e mentes e para que saibamos oferecerlhes aquilo que temos de melhor: o amor de
Cristo por todos nós! Outra possibilidade é a que
devemos caminhar pelo mundo levando a luz
e o tempero do amor de Cristo às pessoas que
encontrarmos na caminhada.
Irmão Teófilo me perdoe, pois quase
esqueci que nesse novo ano teremos que “dar a
César o que é de César” (Lc 20,20-26). Unamonos em permanente oração para que nossos
preconceitos, incompreensões, intolerância,
egoísmo, enfim que todas as nossas limitações
sejam arrancadas dos nossos corações para
superarmos a “cultura do par ou impar” e
que as nossas contribuições nas urnas sejam
pautadas pelo Evangelho e voltarmos a viver
como a comunidade primitiva (At 2,42-47).
Caro irmão Teófilo, teria muito mais
a lhe escrever, mas o espaço físico não me
permite fazê-lo! Em breve espero escreverlhe novamente e com novidades alegres e
aguardo as notícias que podeis me enviar, pois
elas serão de extrema alegria para todos nós.
Os que comigo estão mandam-lhe abraços
fraternos e juntos estamos em oração para que
“O Senhor Deus te abençoe e te guarde! Que
faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja
benigno! Mostre para ti a sua face e te conceda
a Paz!” (Nm 6,24-26).
Hernane Martinho Ferreira
Praesidium Mãe dos Pequeninos

Teófilo é derivado do grego Théophilos [de philos (amigo) e Theo (de Deus)] que significa “amigo de Deus” ou “amado por Deus”. Aquele a quem são dirigidos o Evangelho de São Lucas (1,3) e o Atos dos Apóstolos (1,1).

Legião de Maria no Mundo
Boletim Concilium Outubro 2017
ÁSIA

CORÉIA
Senatus de Singapura: uma nova Cúria, em Kuching, está Senatus de Seul: A Regia de Seul Leste tem 7.421
em curso de formação e um novo Praesidium indonésio membros ativos, incluindo 63 jovens adultos e 71 jovens;
foi formado no Senatus. Relatórios de Curia e Praesidia eles têm 7.818 membros ativos e 257 auxiliares. Reuniões
incluíam visitas domiciliares a 28 blocos de apartamentos, foram realizadas com os presidentes do Comitia e tiveram
participando de vigílias e funerais, visitando as casas dos várias sessões de educação de oficiais. Os relatórios sobre
doentes, liderando os rosários domésticos e externos, o trabalho mostraram 2.590 pessoas matriculadas nas
visitando residentes idosos e freiras, também ajudando nas aulas, 1.878 batismos. A visita aos católicos não praticantes
refeições.
resultou em 2.243 pessoas recebendo o sacramento da
Comitium de Hong Kong: Duas Curiae apresentaram reconciliação.
relatórios em março e seis Praesidia em abril, maio e junho.
Os trabalhos relatados incluem: Visitas de prisão; visitas aos Senatus de Gwangiu: Um grupo de 42 Legionários de
idosos em suas casas; participando de grupos de oração; Gwangiu Senatus participou do encontro de setembro do
ajudando em um Centro de Pastoral em um hospital católico; Concilium em Dublin; eles tiveram uma reunião com oficiais
na evangelização paroquial; alcançando os pobres, solitários do Concilium e fizeram uma visita ao túmulo de Frank
e pessoas em situação de rua.
Duff. Os relatórios mostram que 814 catecúmenos foram
recrutados e 54 batizados.
JAPÃO
Senatus de Osaka: A Regia de Tokio tem 255 membros Senatus de Daegu: o 60º aniversário da Legião em Daegu
ativos e 643 auxiliares.
foi celebrado com uma série de eventos. Andong Regia
Comitium de Yokahama tem um novo Diretor Espiritual, relatou 129 membros ativos e 52 auxiliares recrutados. Uma
Rev. Pe. Hamada. Em junho, um novo Praesidium de Taiwan Curia universitária de Daegu informou que 9 catecúmenos
foi iniciado. Praesidia vietnamita e filipina estão sendo foram recrutados e 7 retornaram aos Sacramentos.
planejadas.
Regia de Kuala Lumpur: Um Praesidium filipino tem
Regia de Nagasaki: O Conselho conta com 174 ativos e 23 membros ativos, incluindo 5 estagiários e 9 auxiliares.
318 membros auxiliares. As principais obras da Praesidia Os membros visitam orfanatos, centros de hanseníase, um
incluem: Visitas para rezar e encorajar pessoas em hospitais hospital e um lar de idosos. Três membros conduziram uma
e lares de idosos; visitando pessoas com vários problemas aula para migrantes. Um Praesidium com 17 membros ativos
em suas casas.
e 12 auxiliares ajuda em serviços funerários para católicos e

não-católicos. Quatro membros ensinam o catecismo.
Senatus de Taiwan: Através do sistema de Mestrado e
Aprendiz, um Praesidium criado para os aborígenes está
fazendo vários trabalhos. Quatro senhoras idosas em uma
casa de cuidados foram batizadas através do trabalho da
Legião. Estão sendo feitos esforços para estender a Legião em
todas as paróquias e 8 novas Praesidia foram estabelecidas
no ano passado, incluindo 2 Praesidia junior. Os Legionários
promovem membros auxiliares, pretorianos e adjutores e o
grande número dessas notas reflete seus esforços.
EUROPA
CROÁCIA
Comitium Petrinja: O conselho está ajudando duas Curiaes
anexadas com esforços de extensão em 16 paróquias. A Curia
de Sisak Norte tem 6 Praesidia com 41 membros, incluindo 6
pretorianos e 160 auxiliares.
ESLOVÊNIA
Um Praesidium em Grosuplje tem 6 membros e 440
auxiliares. Eles visitam casas e fazem apostolado na rua. 257
pessoas receberam Confissão e Sagrada Comunhão.
LETÔNIA
Comitium de Riga: 40 legionários participaram do
Retiro Anual. Os trabalhos realizados são principalmente
visitas domiciliares e contatos de rua. Todas as Praesidia
são visitadas. A Curia de Rezekene: Criou na peregrinação
anual a Nossa Senhora de Algona, em junho, um Stand de
Informação, distribuindo folhetos e promovendo a causa de
Frank Duff. O Stand atraiu um grande número de pessoas.
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O MANUAL EM PERGUNTAS E RESPOSTAS
•
•

•

                 Capítulo  12:  “Fins externos  da Legião”     

Para atingir sua finalidade, a
santificação dos seus membros, a
Legião de Maria nos pede a assistência
às suas diversas reuniões, de Praesidia •
e de Conselhos.  
Ela
reúne
seus
membros
semanalmente  
(Praesidium),  
fazendo-os perseverarem   na

oração,   e os envia a todos os
lugares,   para aí praticarem o bem.   •
Nessas reuniões, essa finalidade •
é atingida através de orações,
da marcação de um trabalho •
semanal e da prestação de •
conta desse trabalho marcado.

Enviem perguntas para: ledacauduro@uol.com.br

Exame de Consciência
a) Qual a primeira finalidade da
Legião de Maria?
b) O que a Legião de Maria pede
para conseguir essa finalidade?
c) Qual a finalidade da reunião ?
d)  O que poderia desanimá-lo e fazêlo abandonar a Legião de Maria?

Senatus Nossa Senhora Aparecida
Balanço geral de 2017

Diretoria

Equipe de Correspondentes
Mais um ano chegando ao fim. Só temos que agradecer a Deus e a
todos os irmãos legionários que nos auxiliaram durante este ano. Nossos correspondentes
trabalharam incansavelmente com muito amor e dedicação a Jesus e Maria. Foi um ano de
muitas experiências novas que exigiram muito discernimento por parte da equipe. Várias
reuniões e muitas visitas aos Conselhos foram feitas. Esta equipe atende os Conselhos do
Interior, auxiliando assim a Diretoria do Senatus de São Paulo. Em nossas reuniões sempre
colocamos as experiências dos Conselhos que servem para o crescimento, fortalecimento e
amadurecimento da equipe. Que Nossa Senhora continue derramando suas bênçãos sobre
cada membro desta equipe, que muitas vezes tem que tomar sérias decisões. Coragem meus
irmãos (ãs) Legionários (as). Jesus Cristo disse: Eu venci o mundo. Nós, a Diretoria do Senatus
Nossa Senhora Aparecida/SP, esperamos contar com cada um de vocês para o próximo ano.
Desejamos um final de ano muito feliz e Boas Festas de Natal com todos os seus familiares.
E Feliz Ano Novo!!! Que Deus nos abençoe.
Lucinda G. Mendes C. Fonseca
1ª Secretária do Senatus Nossa Senhora Aparecida/SP

Equipe de Bens - Auditório
O auditório da Casa de Formação Frank Duff já está saindo do papel. Iniciamos em
setembro as obras que irão dar forma a esta sala de grandes encontros.
Vamos poder assistir filmes, fazer teatro, palestras, festival musical, etc...
Será um teatro confortável, equipado com ar condicionado, luzes de foco, poltronas
reclináveis, revestimento de acústica, equipamentos de som, data show, e tudo o que for
necessário para que tenhamos um lugar adequado para nosso uso.
Por alguns meses este espaço estará interditado para que as obras sejam concluídas.
Este auditório fará parte do conglomerado que já se encontra hoje a nossa disposição,
que são o refeitório, os alojamentos, a Capela, o estacionamento, os jardins, a gruta de Nossa
Senhora e o campo de futebol.
Continuamos a contar com a valiosa colaboração dos Legionários e Legionárias para
a conclusão desta obra através da Campanha da Casa de Formação Frank Duff.
Que Nossa Senhora Aparecida nos ilumine e nos proteja de todo mal. Amém!

Peregrinação Por Cristo (PPC)
De reunião em reunião. De peregrinação em peregrinação e mais uma vez chegamos
ao fim do ano. Graças a Deus trabalhamos, fizemos uma peregrinação no Litoral, Praia
Grande, levando a Palavra de Deus a várias pessoas na Comunidade São José. Reabrimos um
Praesidium em São Paulo e estamos encerrando o ano com uma Missão no Maranhão. Para
2018 já temos uma Missão no Guarujá, na Paróquia Senhor Bom Jesus, Diocese de Santos.
Depois, uma Integrada na Ilha de Marajó - PA. Em São Paulo, trabalhar para fortalecer nossos
Praesidia. Somos uma equipe que trabalha sem medir esforços, que se preocupa em anunciar
a Boa Nova. Nossas Missões levam em média 09 a 11 dias. Estamos à disposição da Igreja para
juntos darmos um reforço na Evangelização em sua comunidade. Sim, darmos um reforço
porque a missão é permanente. Se desejar receber esta equipe para fortalecer e renovar os
trabalhos em sua comunidade, principalmente visitas de porta em porta, é só fazer uma
ligação para (11) 3104-5980. Ou mandar um e-mail para legiaodemaria-senatussp@uol.
com.br
Nossos agradecimentos a todos que acompanham nossos trabalhos. A Equipe da
PPC deseja a todos os Legionários e amigos Boas Festas de Natal. Que em 2018 possamos
irradiar mais e mais com a Palavra de Deus. Feliz Ano Novo!!!
COORDENADORA DA PPC.
Lucinda G. Mendes C. Fonseca

“Equipe de Comunicação
A verdade vos tornará livres” (Jo 8, 32)
Amadas/os Irmãs/ãos, Salve Maria! Encerramos mais um ano litúrgico e
aproveitamos para fazer memória e agradecer a Deus pelas graças recebidas!
Agradecemos aos colaboradores que se dedicaram a escrever para as edições do
nosso Jornal do Senatus. Entre as muitas matérias, destacamos o Ano Jubilar Mariano.
Já com a Revista da Legião de Maria implantamos um novo processo de
elaboração, onde as matérias passaram a ser de responsabilidade de cada um dos Senatus
e da Regia Aparecida de Brasília.
Iniciamos o projeto de divulgação das atividades pessoais de cada Conselho
Legionário através dos representantes locais da comunicação. Muitos já aderiram e em
breve teremos muitas novidades!
Entretanto, a nossa dedicação foi à internet. Aumentamos a divulgação via
página do Senatus Nossa Senhora Aparecida no Facebook (@SenatusSP). As postagens
estão com uma média de 1.500 visualizações.
Lógico que não conseguimos fazer tudo que queríamos! Mas isso não nos
entristece! Temos certeza que esse breve “fracasso é o adiamento de um triunfo”. Por
isso, nos dedicaremos cada vez mais para que, em 2018, consigamos melhorar todos
os trabalhos que já realizamos e colocar “no ar” a Web-Rádio da Legião de Maria e as
transmissões ao vivo das atividades do Senatus!
Que o Menino Deus encontre morada em seu coração para que juntos possamos
levar a Boa Nova a cada pessoa que encontrarmos na caminhada terrena!
Equipe de Comunicação do Senatus Nossa Senhora Aparecida

FALECIMENTOS
Maria Inês Rodrigues Heliodoro. *16/05/0948 - + 05/11/2017
Praesidium Nossa Senhora da Esperança - Cidade Dutra - Santo Amaro
“Sua passagem foi breve, mas sua obra será eterna”.
Maria de Lourdes Milan *31.05.1944 – +11.06.2017
Essa Mulher guerreira, doou o melhor de si dentro da Legião de Maria, foi verdadeiramente uma
batalhadora, mas pela sua doença, um Câncer, Deus a levou.
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Notícias dos Conselhos

Eleições em Guaianazes - São Paulo - SP
No dia 02/10/17 houve eleição
no comitium Nossa Senhora da Glória para
o cargo de secretário, ficando assim a nova
diretoria: Da esquerda para a direita Edna,
reeleita - secretária, Rosa - tesoureira,
Elenice - vice presidente, Nilza - presidente,
e Candido e Cristina, representantes do
Senatus.

Visita do Bispo em reunião em Santos - SP

A Reunião do Comitium Immaculata de Santos recebeu a visita de D. Tarcísio
Scaramussa, Bispo Diocesano de Santos que parabenizou o Frei Lino, Diretor Espiritual da Legião
de Maria, pelo acompanhamento e formação constante no Apostolado Legionário. Agradeceu
pela preocupação na formação Litúrgica Bíblica e Espiritual, sempre com conteúdo e qualidade.
Pois os desafios são muitos. Os Legionários estando qualificados possam servir melhor ao
evangelho, levando ao próximo a alegria do anúncio do Reino do Senhor

Eleições em Ferraz de Vasconcelos - São Paulo - SP
No dia 09/09/17 houve eleição
no Comitium Serva do Senhor para o cargo
de tesoureiro, ficando assim a nova diretoria:
Da esquerda para a direita, Maria de Lurdes –
presidente, Maria maurilio – secretária, Maria
Pereira - nova tesoureira, e Candido e Daniela,
representantes do Senatus.

Eleições em Mogi das Cruzes - São Paulo - SP
No dia 21/10/17 houve eleição
no Comitium Benedicta para o cargos de
presidente e tesoureiro, ficando assim a nova
diretoria: Da esquerda para a direita: José
Carlos – presidente, Justa - vice presidente,
Maria Aparecida - secretária, Neuza - nova
tesoureira, e Candido, representante do
Senatus.

Congresso em Mogi Guaçu - SP

No dia 15 de Outubro de 2017, o Comitium Mãe Admirável de Mogi Guaçu realizou o
IX Congresso da Legião de Maria, na cidade de Martinho do Prado Junior, da Diocese São João da
Boa Vista / São Paulo. Foi um dia de muita alegria e distração, envolvendo a todos com orações,
debates e dinâmicas com o Tema: “Maria, Mãe e Sinal de Amor Eterno”. O Padre José Carlos Diretor
Espiritual do Comitium falou muito da coragem legionária que temos que ter e do amor a nossa
Senhora, o Padre Mario Donizete Diretor Espiritual do Praesidium Maria Mãe de Jesus Cristo nos
acolheu com muito carinho e alegria e a todos que lá passaram. Foi celebrada a Missa as 15hs, com
os Padres José Carlos e Padre Mario.

Eleições em São Miguel Paulista - São Paulo - SP
O Comitium Humillima de São
Miguel Paulista realizou eleições no dia 15
de outubro.
Ficando assim constituída
a diretoria da esquerda para a direita
Presidente: Ageu Ricardo de Melo Taurino,
vice presidente: Ana Paula de Sousa
Medeiros Silva, secretária: Maria Dênia
Andrade de Santana Melo e tesoureira:
Maria Francisca de Sousa Medeiros que o
espírito santo os ilumine nessa jornada.

Missa de 46 amos de Legião de Maria na Diocese de Campo Limpo

Missa de Ação de Graças pelo aniversário de 46 anos da Legião de Maria na Diocese de
Campo Limpo, estiveram presentes a esta Celebração as Diretorias do Comitim Nossa Senhora de
Fátima e o Comitium Estrela da Nova Evangelização ambos desse diocese.
Nossos agradecimentos ao Nosso Bispo Dom Luís Antônio Guedes, Padre Sandro e nosso Diretor

Eleições Subcuria Vicariato M’Boi Mirim - Diocese de Campo Limpo
No dia 11/11/2017 houve eleições para os
cargos de Vice Presidente e Secretária do
Comitium Estrela da Nova Evangelização,
ficando a Diretoria assim: Presidente Maria de
Lourdes; Vice Presidente: Rosinilda dos Santos;
Secretária: Márcia Franco e Tesoureira: Edna.
A eleição foi presidida pela irmã Lucinda, 1ª
Secretária do Senatus, e Adriana, Secretária
do Comitium Nossa Senhora de Fátima.

Retiro Espiritual em São Paulo - SP
Retiro Espiritual do
Comitium Magnificat e da Curia
Medalha Milagrosa, São Paulo,
na Casa de Formação Frank
Duff, em 7 de outubro, com a
coordenação de Frei Emerson
Martielo.

Terço na Praça em Mogi das Cruzes
Aconteceu no dia 22
de outubro de 2017 na praça São
Benedito

Retiro do comitium Benedicta – Mogi das Cruzes - SP
Na casa de formação em Mogi das Cruzes dia 12 de novembro de 2017

Apostolado no Cemitério Comitium Consolatrix - Santo Amaro – Capital – SP
Apostolado no
Cemitério de Santo Amaro, após
a missa de finados
Ao centro Padre
Carmo Sobreira Ferreira Diretor Espiritual do Comitium
Consolatrix.

Sarau em Caieiras - SP
Curia Nossa Mãe Auxiliadora
realizou seu Sarau no dia
12/11/17

