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Palavra do Diretor Espiritual

Sínodo da Amazônia
Radio Vaticano

A todos os irmãos e irmãs da Legião de Maria no SENATUS ‘NOSSA SENHORA
APARECIDA’ em São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Queridos irmãos e irmãs legionárias,
Salve Maria!
Saúdo a todos e a cada um com um abraço fraterno.
Este ano, nossa Quaresma foi iluminada pelo grito do profeta: “serás
libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27). A santa vontade de Deus é promover a
dignidade humana, e o direito e a justiça são instrumentos essenciais para isso. E nós,
discípulos missionários desse projeto, temos uma oportunidade especial: as políticas
públicas. Esse é o tema da Campanha da Fraternidade 2019. Uma política pública é
aquela ação com que o Estado garante os direitos constitucionais dos seus cidadãos:
saúde, educação, segurança, moradia, saneamento etc. Quando essa ação inexiste
ou não é suﬁciente, os cidadãos se organizam para lutar e defender seus legítimos
direitos. A Igreja tem um papel destacado nessa luta: a sua Doutrina Social, que nasce
do Evangelho, deve promover e estar sempre atenta aos mais frágeis, aos que mais
sofrem, prioritariamente os mais pobres. Esta é a ação libertadora que Jesus, nosso
Mestre e Senhor, sempre fazia: estar sempre do lado dos mais fracos. Somos seus
discípulos.
Nos últimos tempos, vimos crescer o ódio, o desentendimento, a divisão
entre as pessoas, instituições e ideias. Isso é obra do demônio. É sempre ele que
promove esse tipo de coisa. Mas o demônio não faz mágica. Somos nós, as pessoas,
que cedemos às tentações do Maligno. Somos nós que promovemos o ódio. Odiar é
pecado. É pecado odiar também o inimigo, o criminoso, o corrupto e o culpado. Odiar é
sempre pecado. Por isso é que Jesus mandou amar o inimigo. Poderíamos pensar: mas
o que há de novo nessa onda de ódio, vingança e violência? Não foi sempre assim? A
resposta é “sim, foi sempre assim”. Então, o que há de novo? Nossa reação é nova.
As coisas horríveis têm se tornado “normais”. Há discursos oﬁciais e até religiosos
defendendo armas, o endurecimento de punições, a morte de bandidos, a construção
de muros e fronteiras, as alianças para a guerra. Discursos que entraram na cabeça e
no coração de muita gente, milhões de pessoas começaram a pensar e defender essas
coisas como se fossem “normais”. Essa é a arma do demônio: a banalização do mal,
a relativização do ódio, considerar normal o que não é e nunca foi normal para quem
está no seguimento de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas somos cristãos por causa da Páscoa. É porque ele vive que podemos
louvar e testemunhar nossa fé. Somos anunciadores dessa vitória da vida. Celebremos
com alegria o Tempo Pascal, comprometendo-nos com o Ressuscitado. Celebremos a
Páscoa rezando por todas as vítimas de tanta violência e ódio, de ontem e de hoje.
Sim, rezemos por todos, para que encontrem na comunidade cristã o conforto e o
amparo, que encontrem em nós esperança de um mundo melhor, a partir dos valores
que devemos testemunhar: amar, amar, amar... “setenta vezes sete”, ou seja, SEMPRE.
Ouçamos o nosso Papa Francisco que nos motiva a não ter medo e ensina a ousadia do
Evangelho. Ouçamos também nosso fundador, Frank Duff, que aponta a timidez como
um duro obstáculo ao legionário e à legionária. Timidez não é só aquele de falar em
público. Existem muitos tímidos em testemunhar o Evangelho contra a nefasta onda
que está nos retira do Caminho de nossa salvação.
Frei Guilherme Pereira Anselmo Jr., missionário inaciano
Diretor Espiritual
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O Sínodo para Amazônia foi uma resposta do Papa Francisco à realidade da PanAmazônia.
De acordo com o Pontíﬁce, “ o objetivo principal desta convocação é identiﬁcar
novos caminhos para a evangelização daquela porção do Povo de Deus, especialmente dos
indígenas, frequentemente esquecidos e sem perspectivas de um futuro sereno, também
por causa da crise da Floresta Amazônica, pulmão de capital importância para nosso
planeta. Que os novos Santos intercedam por este evento eclesial para que, no respeito da
beleza da Criação, todos os povos da terra louvem a Deus, Senhor do universo, e por Ele
iluminados, percorram cam inhos de justiça e de paz”.
A Amazônia foi tema de debate na manhã de sexta-feira (08/06), no Vaticano,
com a apresentação na Sala de Imprensa da Santa Sé do Documento Preparatório do
Sínodo dos Bispos de 2019.
“Amazônia: novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia
integral” é o título do Documento, composto por um texto-base, que oferece uma
análise da conjuntura atual da Amazônia e aponta percursos e novos caminhos para a
Igreja a serviço da vida nesse bioma.
O objetivo do material é preparar as comunidades para o Sínodo e ouvi-las,
para que essa grande assembleia repercuta, de fato, os clamores que saem das bases, o
que é um desejo expresso do Papa Francisco.
O texto está dividido em três partes, segundo o método ver, discernir e agir.
Ao ﬁnal do material, estão algumas questões que permitem um diálogo e uma progressiva
aproximação da realidade para que as populações da Amazônia sejam ouvidas.
Ver
A primeira parte é o VER, um convite a olhar a identidade e os clamores da
Pan-Amazônia. Território, diversidade sociocultural, identidade dos povos indígenas,
memória histórica eclesial, justiça e direitos dos povos, espiritualidade e sabedoria, são
os pontos apresentados nessa parte do texto. Segundo o documento preparatório, “em
sua história missionária, a Amazônia tem sido lugar de testemunho concreto de estar
na cruz, inclusive, muitas vezes, lugar de martírio. A Igreja também aprendeu que neste
território, habitado por mais de 10 mil anos por uma grande diversidade de povos, suas
culturas se construíram em harmonia com o meio ambiente”.
Discernir
O DISCERNIR é a segunda parte do documento que ilumina as reﬂexões para
uma conversão pastoral e ecológica. O anúncio do Evangelho de Jesus na Amazônia é
apresentado a partir das dimensões bíblico-teológica, social, ecológica, sacramental e
eclesial-missionária. “Hoje o grito da Amazônia ao Criador é semelhante ao grito do
povo de Deus no Egito (cf. Ex 3,7). É um grito de escravidão e abandono, que clama
pela liberdade e o cuidado de Deus. É um grito que anseia pela presença de Deus,
especialmente quando os povos amazônicos, por defender suas terras, são criminalizados
por parte das autoridades; ou quando são testemunhas da destruição do bosque tropical,
que constitui seu habitat milenar; ou, ainda, quando as águas de seus rios se enchem de
espécies mortas no lugar de estarem plenas de vida”, aﬁrma o texto de preparação.
Agir
Por ﬁm, o documento, na última parte, provoca a ação, a AGIR: novos caminhos
para uma Igreja com rosto amazônico. O texto reﬂete o que seria esse rosto, a dimensão
profética, os ministérios e os novos caminhos. “No processo de pensar uma Igreja com
rosto amazônico, sonhamos com os pés ﬁncados na terra de nossos ancestrais e com os
olhos abertos pensamos como será essa Igreja a partir da vivência da diversidade cultural
dos povos. Os novos caminhos terão uma incidência nos ministérios, na liturgia e na
teologia (teologia indígena) ”, destaca o texto.
Após as reﬂexões realizadas pelo documento, uma série de questões são apresentadas
para contribuir com a escuta das realidades da Pan-Amazônia. O questionário está
dividido, metodologicamente, de acordo com as partes do documento para facilitar
os trabalhos que serão realizados pelas comunidades e grupos que responderão as
perguntas. “A ﬁnalidade deste questionário é escutar a Igreja de Deus sobre os «novos
caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral» na Amazônia. O Espírito fala através
de todo o povo de Deus. Nessa escuta podem-se conhecer os desaﬁos, as esperanças,
as propostas e reconhecer os novos caminhos que Deus pede à Igreja nesse território”,
diz o Documento.
O documento preparatório termina com as palavras de Francisco em Porto
Maldonado, no momento em que abre, oﬁcialmente, o Sínodo especial para a Amazônia:
“Ajudai os vossos Bispos, ajudai os vossos missionários e as vossas missionárias a
fazerem-se um só convosco e assim, dialogando com todos, podeis plasmar uma Igreja
com rosto amazônico e uma Igreja com rosto indígena. Com esse espírito, convoquei um
Sínodo para a Amazônia no ano de 2019”.

Agenda de Abril, Maio e Junho
Abril
06-ReuniãodoSenatus/ReuniãodePréSenatus,
às13h
08 - Reunião da Equipe de Comunicação
08 - Reunião da Equipe deVisitadores
09 - Hora Santa, na sede, às 14h30
13 - Reunião da Equipe de PPC, às 9h
27 - Reunião da equipe de Correspondentes, às 9h
28 - Exploratio Dominicalis para Curiae e Praesidia

Maio
01 - Passeio para Barra Bonita
04 - Reunião do Senatus / Reunião de Pré
Senatus 13h
12 - 75° Aniversário de falecimento de Edell Quinn
13 - Reunião da Equipe de Comunicação
14- Hora Santa - Sede às 14h30

Junho
01 /02 - Romaria Nacional
07 - Aniversário Natalício Frank Duff - 130 anos
08 - Reunião do Senatus / Reunião de Pré 13h
10 - Reunião da Equipe de Comunicação
10 - Reunião da Equipe deVisitadores
11 - Hora Santa - Sede às 14h30
21 - ElevaçãodoSenatusAparecida-(1959)-60anos
22 - Missa na P. N. Sra de Monte Serrat - Pinheiros
22 - Reunião da Equipe de PPC - 09h
29 - Reunião da Equipe de Correspondentes - 09h

Abril Maio 2019

Senatus Nossa Senhora Aparecida - São Paulo

3

FRATERNIDADE E
POLÍTICAS PÚBLICAS
Muito oportunamente a Igreja Católica
lança as Campanhas da Fraternidade no início do
tempo Quaresmal, quando todos nós mostramos mais
sensibilizados e tendentes à conversão. O desejo de
proceder a uma guinada na trajetória, ou o propósito
de trilhar com mais empenho a estrada de Jesus, implica
permanente conversão não somente pessoal, mas
também comunitária, já que em ambas se trata de um
processo.
O rico período da Quaresma - com a prática do
jejum, da esmola e da oração, favorece um olhar para
fora, mais abrangente, um questionar sobre o sentido da
existência, sobre nossa vida, a dos que nos são caros e
próximos, e a de todos os habitantes planeta.

Reﬂetindo sobre o que disse o Mestre aos que são
discípulos: Estais no mundo, mas não sois do mundo,
devemos ter conosco a consciência da responsabilidade
sobre a mudança. Se não somos daqui, mas aqui
estamos, é para abraçarmos a Causa de Jesus Cristo, e
continuarmos sua obra com amor, ardor, com ousadia e
coragem.
Como seres gregários, interdependentes mesmo com gente relutando em reconhecer - todos
somos corresponsáveis por uma sociedade justa e
fraterna; não podemos nos apoiar em desculpas e
justiﬁcativas para eventuais alienações. O ideal de bemestar da sociedade é uma conquista de muitas mãos, e
tem sido perseguido com recuos e avanços, com perdas
e ganhos, mas sem esmorecimento.

O tema da CF 2019, que trata das Políticas
Públicas, busca fortalecer a cidadania e o bem comum,
estimulando os cristãos a se reconhecerem pessoas
atuantes e comprometidas e, com gestos concretos de
fé, a se revelarem verdadeiras testemunhas do Senhor.
Propondo uma aproximação entre fé e política.
A Campanha da Fraternidade, à luz da Palavra
de Deus e da Doutrina Social da Igreja deve desestabilizar
algumas posições arcaicas, que há muito impedem uma
atuação dos cristãos politicamente mais vigorosa. Assim,
é aconselhável conhecermos o Texto-base da CF 2019,
para que tenhamos ricos subsídios para o desempenho
efetivo, eﬁciente e transformador que o Mestre e nossa
Pátria esperam de nós.
Fabianne Nunes.

Romaria 2019

Programação da Romaria ao Santuário de Aparecida

31/05/2019 – Sexta-Feira
Reunião com os Oﬁciais de Senatus e Regie do Brasil das 8h as 12h e das 14 as
17:30h. Auditório Pe. Noé Sotillo – Subsolo da Basílica.
Reunião da Juventude Legionária das 8 as 12h e das 14 as 17:20h. Sala dos Três
Pescadores – Subsolo.

Dia: 01/06/2019 - Sábado
O8h – Concentração e Acolhida – Basílica Velha com os estandartes.
08h10 – Orações Iniciais e Oﬁcio da Imaculada Conceição – Senatus de Belém.
8:30h – Meditação do Rosário – Descida para o Morro do Cruzeiro com os
estandartes – Regia de Brasília.
09:h – Meditação da Via-Sacra no morro do Cruzeiro – Senatus de Fortaleza.
16:30h – Concentração da Juventude – Tribuna Papa Bento XVI com os
estandartes – Regia Regina Apostolorum – Baixada/RJ.
17:20h ás 17:40h – Entrada dos estandartes para o Santuário Nacional.
18h – Missa no Santuário Nacional – Preside: D. Edson de Castro Homem. Bispo
referencial da Legião de Maria – CNBB. Missa Transmitida pela TV Aparecida.

19h – Procissão luminosa em volta do Santuário Nacional, seguida de Concentração Mariana na Tribuna Papa Bento XVI: Senatus Aparecida – São Paulo.

Dia 02/06/2019 – Domingo
08:10h – Concentração e Acolhida – Tribuna Papa Bento XVI. Senatus de Ponta Grossa
8:40h – Orações Iniciais da Tessera – Senatus de Santa Maria/RS.
9:15h ás 9:40h – Entrada dos estandartes para o Santuário Nacional.
10h – Missa no Santuário Nacional. Preside: Dom Edsom de Castro Homem. Bispo
Referencial da Legião de Maria – CNBB.

Atenção: Todos os estandartes entrarão pela nave sul e se dividem nas demais
naves, lembrando que irão ﬁcar nas naves até o termino da celebração e não tem
cadeiras.
Aviso a todos os Conselhos: Se o Diretor Espiritual de seu Conselho vai na
Romaria e vai concelebrar no Santuário. Precisa levar Túnica e carteirinha para
identiﬁcação no Santuário e fazer a inscrição na Sede do Senatus em São Paulo nos
telefones abaixo. Até o dia 15 de Maio de 2019.
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“Cerimônia da

Acies

“EU SOU TODO VOSSO, Ó MINHA RAINHA E MINHA MÃE, E TUDO QUANTO TENHO VOS PERTENCE”!
Cerimonia de Acies
Próximo da festa da Anunciação do Senhor, 25 de março a Legião de Maria realiza a Cerimonia de Acies.
Nesta data, cada legionário, ativos e auxiliares realizam a sua consagração individual e
coletiva, à Maria, nossa mãe e mestra.
ACIES, palavra latina que equivale a
“Um exército em ordem de batalha”! É a renovaomRGDQRVVD¿GHOLGDGHGHFRUDomRj1RVVD5DLQKD
que em troca, redobra as nossas forças para con-

tinuarmos a nossa ação evangelizadora em nome
de Jesus Cristo. Pode ser celebrada com Missa,
sempre desejável, ou não. O Conselho reúne seus
Praesidia, com ativos e auxiliares e no momento
oportuno realizam a renovação do compromisso
com as palavras em destaque nesta matéria.
É a principal solenidade legionária e por
isto, cada legionário é convocado a participar e se
QmRR¿]HUVHPXPLPSHGLPHQWRUHDOWHPSRXFR
apreço pela Legião de Maria.
Traz muitos benefícios a nossa atividade

e deve ser levada no mais alto grau de consideração. Para maiores informações, leiam no Manual
da Legião, as pag. 170 e seguintes e com atenção
o Apêndice 11.

&RQVXOWHP WDPEpP VHXV 2¿FLDLV
Conselhos e o Senatus N. S. Aparecida SP.
Uma Cerimônia de Acies venturosa e feliz
D WRGRV RV /HJLRQiULRVDV 6DOYH 0$5,$

Luiz Cesar Ferreira
Equipe de Comunicação Senatus N. S, Aparecida/SP.

Senatus de São Paulo celebra Acies na
Igreja de São Gonçalo no dia 23 de março, na Igreja de São Gonçalo.
No dia 23 de março, as 10:h, na Igreja de
São Gonçalo, centro da Capital, o Senatus de São
Paulo, celebrou com seus Praesidia a sua festa da
ACIES, reunindo perto de 120 legionários ativos e
auxiliares.
Numa cerimônia presidida pelo seu diretor
espiritual, Frei Guilherme Pereira Anselmo Junior,
WRGRV ¿]HUDP D UHQRYDomR GH VHX FRPSURPLVVR
legionário.
Em sua homilia o Frei Guilherme falou sobre
D VLJQL¿FDGR GD SDODYUD $FLHV VHX XVR QD IUHQWH
de batalha do exército romano e sua importância
para a Legião de Maria. Que a festa de Acies é a
oportunidade de renovar o compromisso e recuperar
o entusiasmo de ser Legionário. E que nessa época
de tanta violência, desastres e desencantos, os
Legionários tem o dever de assumir a frente das
¿OHLUDVGRVVROGDGRVGH&ULVWRSURPRYHQGRDSD]
amor, perdão e a inclusão.
Falou tambem do fato de este ano, a Acies
WHUFDtGRQDTXDUHVPDpSRFDGHUHÀH[mRHFRQYHUVmR
espiritual.
O Senatus agradece o comparecimento de
seus legionários.
Salve Maria!
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VIII Retiro da
Juventude Legionária

“Eis aqui a serva do Senhor. Faça – se em mim segundo a tua palavra”

Com grande alegria, venho relatar um
pouco da experiência de poder coordenar o VIII
5HWLUR GD -XYHQWXGH /HJLRQiULD FXMR R WHPD IRL
“Eis aqui a serva do Senhor. Faça – se em mim
segundo a tua palavra”
O evento aconteceu no carnaval, a casa de
IRUPDomR )UDQN 'X൵ HVWDYD FKHLD FKHJDPRV D
um pouco mais de 160 jovens. Sem contar com as
equipes de apoio.
A alegria dos jovens era contagiante, contamos com a presença de jovens não legionários
também. O retiro foi presidido pelo Diretor espiritual do Senatus Frei Guilherme, o mesmo cativou
a todos com sua linguagem e colocações de cada
tema.
No domingo aconteceu a nossa festa, com
o tema; Festa das nações, os jovens se caracterizaram com roupas de diversos países. Não podemos
deixar de mencionar o tradicional e tão esperado
concurso dança das dancinhas. Os ganhadores foram os participantes da cor vermelha, e o troféu
¿FRXSDUDD&XULD-XYHQLOGD9LOD0DULD
O resultado desse retiro foram muitos testemunhos, muitos jovens agradecidos, inclusive o
Thiago da Silva Anacleto, Praesidium Juvenil Porta do Céu - Comitium Humílima, que nos escreveu:

...Era uma vez um jovem de 23 anos que sempre
foi de igreja (coordenador, coroinha e tantas coisas) e achava que a todo tempo estava repleto de
Deus.
Ele estava..., mas não completamente.
Até que foi convidado a participar de 02 a
GHPDUoRGHXP5HWLURGH-RYHQVVDEHHOHQmR
quis de verdade a princípio, ainda inventou umas
desculpas acerca da sua intolerância alimentar e
ainda assim foi convencido de que lá teria toda a
assistência.
Depois veio a questão: Dividir quartos
FRPHVWUDQKRVGHRXWUDVSDUWHVGRHVWDGRTXHGL¿culdade!
Depois a dança: “Eu nem sei nem gosto de
dançar”
Mas ele foi.
E sabe o que aconteceu?
(OH¿FRXQXPTXDUWRXQVFDUDVTXHDJRUDHOHGHseja levar como amizade para a Vida.
 2 VHX JUXSR ¿FRX HP WHUFHLUR OXJDU QD GDQoD
das dancinhas e, o mais incrível, ele e outras três
SHVVRDVIRUDPRVUHVSRQViYHLVSHODFRUHRJUD¿DH
XQLmRGD(TXLSH HQR¿P¿FDUDPHPWHUFHLURFRP
VDWLVIDomR GH SULPHLUR OXJDU  PDV HOH ¿FRX IHOL]
SRU'$1d$5HPORXYRUD0mHGH'HXVHHPORXYRUDRSUySULR'HXV WDQWRTXH¿FRXFRPDVSHUQDV
doendo).

É, essa é a minha história.
Eu descobri que estava me perdendo, mas
fui encontrado.
Estava morrendo, mas fui ressuscitado, e
restauraram.
Estou com uma felicidade sublime gritando em mim.
Eu sempre achei que tinha muito Deus em
mim, mas no retiro aprendi que não, mas busquei
com a ajuda da Equipe, do Frei ... E encontrei Deus
pessoalmente, senti Deus nos desertos, abri meu
coração e ele me ouviu.

2%5,*$'2
Hoje posso dizer que sou um Cristão mais
completo e com mais sede de conversão!
Eu sentia a necessidade de ser mais próximo da
Legião, de impulsionar os jovens e hoje minha
alma grita a Nosso Senhor: Eis-me aqui para seguir os passos de vossa mãe!
Você jovem, que não pode participar esse
DQR ¿TXH DWHQWR SDUD R SUy[LPR FDUQDYDO HP
VHUiQRVVRFRQJUHVVRHYRFrQmRSRGH¿FDU
de fora!!!
Salve Maria!
Degiane Oliveira
Coordenadora da Secretaria da juventude Legionária –
Senatus SP.
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Através da Quaresma nós cristãos, todos os
anos, realizamos um caminho espiritual que nos prepara
para reviver o grande mistério da morte e ressurreição
de Cristo, a “Semana Santa” convidando os cristãos à
conversão e renovação de vida.
A Semana Santa é a ocasião em que celebramos a
paixão de Cristo, sua morte e ressurreição. Seu início se
dá no domingo de ramos, e se estende até o Domingo
da Páscoa. É a semana mais importante do ano litúrgico,
quando se celebram de modo especial os mistérios da
paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.
No Domingo de Ramos a Igreja recorda os
louvores da multidão cobrindo os caminhos para a
passagem de Jesus, com ramos e matos proclamando:
“Hosana ao Filho de David. Bendito o que vem em
nome do Senhor” (Lc 19, 38 – MT 21, 9).
2ª a 4ª feiras não há nenhuma celebração
litúrgica especial, mas nas comunidades paroquiais, é
costume realizarem procissões, vias-sacras, celebrações

penitenciais e outras, procurando realçar o sentido da
Semana.
O ponto alto da Semana Santa é o Tríduo
Pascal que se inicia com a missa vespertina da Quintafeira Santa e se conclui com a Vigília Pascal, no Sábado
Santo. Os três dias formam uma só celebração, que
resume todo o mistério pascal. Por isso, nas celebrações
da quinta-feira à noite e da sexta-feira não se dá a
bênção ﬁnal; ela só será dada, solenemente, no ﬁnal da
Vigília Pascal.
Na Quinta-feira Santa celebramos a Instituição
do Sacramento da Eucaristia, e durante a missa ocorre a
cerimônia do Lava-Pés que lembra o gesto de Jesus na
Última Ceia, quando lavou os pés dos seus apóstolos.
Na Sexta-feira Santa às 15 horas, horário em
que Jesus foi morto, é celebrada a Paixão do Senhor.
Ela consta de três partes: liturgia da Palavra, adoração
da cruz e comunhão eucarística. Depois deste momento
não há mais comunhão eucarística até que seja realizada

a celebração da Páscoa, no Sábado Santo.
No Sábado Santo ou Sábado de Aleluia,
a principal celebração é a “Vigília Pascal”. Cinco
elementos compõem a liturgia da Vigília Pascal: a
benção do fogo novo e do círio pascal; um canto de
júbilo anunciando a Ressurreição do Senhor; a liturgia
da Palavra; a renovação das promessas do Batismo e,
por ﬁm, a liturgia Eucarística.
E, ﬁnalmente, o domingo de páscoa, o dia
em que Jesus ressuscitou e encheu a humanidade de
esperança de vida eterna. A ressurreição de Jesus Cristo
é o ponto central e mais importante da fé cristã. Através
da sua ressurreição, Jesus prova que a morte não é o ﬁm
e que Ele é, verdadeiramente, o Filho de Deus.
Neide Ferreira
Equipe de Comunicação do Senatus Nossa
Senhora Aparecida

Por que estais aí a olhar para o céu?
Irmã/o Salve Maria! Que a Paz
de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo!
“Vencendo o pecado e a morte, vosso Filho Jesus, Rei da Glória, subiu
ante os anjos maravilhados ao mais alto
dos céus. E tornou-se o mediador entre
vós, Deus, nosso Pai, e a humanidade redimida, juiz do mundo e senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, subiu
aos céus, não para afastar-se de nossa
humildade, mas para dar-nos a certeza de
que nos conduzirá à glória da imortalidade. ” (Prefácio da Ascensão do Senhor, I).
Quarenta dias após a solenidade
da Páscoa da Ressurreição de Nosso Senhor celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, no Brasil é
realizada no domingo que segue os quarenta dias. Essa
festa é comemorada desde os primórdios da Igreja e é
inspirada pelo texto bíblico do capítulo 1 do livro Atos
dos Apóstolos.
Nesse trecho, o Senhor fala aos discípulos que
eles receberiam o Espírito Santo para continuarem o

trabalho de evangelização, em todos os cantos da Terra, e foi elevado aos céus. Devido a isso, em algumas
Igrejas, no início da caminhada cristã, celebravam-se
a Ascensão e Pentecostes numa única Liturgia. Entretanto, em documentos do século IV, como também nos
sermões do Papa Leão I - Magno, já consta a separação
das Liturgias.
Antigamente era nessa solenidade que se realizava o rito do apaga mento do Círio Pascal, depois

da proclamação do Evangelho. Com
a reforma Litúrgica, promovida pelo
Concilio Vaticano II em 1963, esse rito
passou a ser realizado na solenidade
de Pentecostes.
Na solenidade da Ascensão do Senhor, a Igreja nos convida a manter
as nossas cabeças erguidas diante
das diﬁculdades, a ter o coração no
céu, e, ao mesmo tempo, nos envia ao
trabalho apostólico. O Apostolado é o
amor a Deus que transborda e se dá
aos outros, para que possamos chegar
à pátria deﬁnitiva e verdadeira, que
Jesus preparou e onde nos aguarda.
Por isso, não podemos ﬁcar parados,
olhando para o céu!
Um ótimo trabalho! Salve Maria!!!
Hernane Martinho Ferreira
Praesidium Mãe dos Pequeninos
Comitium Stella Maris
Vila Alpina – São Paulo.
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ÁFRICA
ÁFRICA DO SUL
Senatus de Johanesburgo tem 21 praesidia diretamente ligados e está incentivando os legionários a visitar
as paróquias que estão sem a Legião, com vista à extensão.
Os trabalhos realizados incluem visitas domiciliares e hospitalares, onde muitos não católicos são atendidos. Todos os
conselhos promovem a causa de Frank Duﬀ e têm missas
oferecidas em novembro.
CABO VERDE
Regia de Cabo Verde: Cada mês há relatos de 5 Comitia, 5 Curiae e um dos 12 praesidia diretamente ligados à
Régia. O apostolado da Legião incluía o batismo de adultos,

mostraram uma conversão de leito de morte, 2 pacientes
de câncer recebidos na Igreja, 4 retornos para a missa e os
sacramentos, e 2 casamentos validados. A curia júnior de
Auckland tem 6 praesidia. Eles ajudam idosos em visitas a
auxiliares e recrutam e ensinam nas aulas de catecismo.
AUSTRÁLIA
Comitium de Brisbane: Um rosário público à beiÁSIA
ra-mar realizado no dia 13 de outubro às 9h30 teve uma
NOVA ZELÂNDIA
Senatus de Auckland: O vice-presidente de Tonga assistência de 40 pessoas. Uma senhora chinesa foi aprevisitou o Senatus e atualizou-o com 6 praesidia no conti- sentada ao programa RCIA e mais tarde foi batizada. Um
nente e 2 nas ilhas. Eles solicitaram uma visita do Senatus, membro auxiliar durante um Retiro da Legião retornou à
já que a comunicação deles é muito difícil. Os últimos 3 Conﬁssão após 40 anos.
praesidia relatam ter 12, 14 e 10 legionários. Os resultados
jovens e crianças. Na reunião de janeiro, um novo diretor
espiritual foi recebido; ele é um membro da Congregação
do Espírito Santo. Os legionários foram informados da estreita ligação de Frank Duﬀ com aquela congregação tendo
estudado em uma de suas faculdades.

Notícias dos Conselhos
Fundação do Praesidium Nossa Senhora de
Lourdes - São José do Rio Preto SP
Segunda feira 11 de fevereiro desse ano,
aconteceu a primeira reunião do Praesidium Nossa
Senhora de Lourdes, na Paróquia São João Apóstolo
e Nossa Senhora das Dores, no bairro Jd. Planalto, na
cidade de São José do Rio Preto. Estiverem presentes
na reunião dois oﬁciais da Curia, irmãos Antônio Luiz
e Adilor.
História: Em outubro de 2018, eu Hugo,
presidente e minha esposa Mariana secretaria, deixarmos a cidade de Campinas e partimos para São
José do Rio Preto onde voltamos a viver. Cidade em
que nos casamos, temos família e que iniciamos nossa caminhada Legionária.
Viemos com o desejo em nosso coração de
fundarmos um Praesidium na Paróquia perto de nossa
moradia, e assim aconteceu. Sabiamos que nessa cidade existe muitos Praesidia, mas quando apresentamos a
ideia ao Padre Rafael Dalben, que é o Diretor Espiritual

do Praesidium, ele disse SIM, pois não havia Legião nessa comunidade. Ele nos apresentou para a comunidade,
nos apoiou e nos ajudou na fundação, então começamos
os recrutamentos nas Missas sob a orientação da Curia.
Logo, poucos dias após iniciar as reuniões ﬁzemos um
mutirão de visitas aos lares daqueles que disseram seu

SIM para a Legião de Maria, nesse dia pudemos
contar com a ajuda de 15 Legionários de nossa região pertencentes a nossa Curia.
Louvo a Deus e Nossa Senhora por ter colocado
essa missão em nossos corações e ter se cumprido.
Uma providência divina foi que estivemos desde de
outubro para entender o melhor dia para iniciarmos
a reunião. Depois de longo tempo de espera e organização, a melhor data foi estipulada para dia 11 de
fevereiro de 2019, e então depois percebemos que
era o dia de Nossa Senhora de Lourdes, nome que
demos ao Praesidium pelo seu dia.
Salve Maria!
Hugo Balduino de Sousa
Presidente do Praesidium Nossa Senhora de Lourdes
São José do Rio Preto SP

Encontro dos Praesidia – Senatus
O Senatus Nossa Senhora Aparecida/SP realizou
no dia 16 de Fevereiro um encontro de legionários ativos.
Estiveram presentes 30 legionários ativos. Foi uma manhã
muito proveitosa e de profunda reﬂexão. Meditamos sobre o zelo sobre o altar legionário que deve estar sempre
impecável. A importância de tudo que é usado no altar.
Cada Praesidium recebeu um quadro de Alﬁe Lambe. Esse
quadro vai acompanhar vários trabalhos do Praesidium. A
todos o nosso muito obrigado pela presença e que Deus os
fortaleça sempre na missão legionária.
Lucinda G. Mendes C. Fonseca
Vice Presidente: Senatus Nossa Senhora Aparecida/SP

Retiro Espiritual dos conselhos de
Ferraz de Vasconcelos e Poa - SP
As Curiae Mãe Admirável, Mãe do
Divino Amor de Poá Mãe de Deus de Ferraz de
Vasconcelos, realizaram retiro espiritual no dia
27/03 na CFFD, em Mogí das Cruzes.
Contamos com a participação
de 153 legionários.
Tivemos duas palestras sobre
extensão e discipulado legionário encerrando
com a missa.

Tarde para os Jovens. Itapevi -SP
O Praesidium Mãe da Divina Graça,
ﬁliado ao Comitium Nossa Sra. Do
Carmo –Comunidade Santa Cruz –
Amador Bueno – Itapevi -SP realizou
tarde para jovens no último dia
20/01/19 onde o Sr. Frei Denilson
participou dando palestra para 65
pessoas entre jovens e adultos.

8

Senatus Nossa Senhora Aparecida - São Paulo

Abril Maio 2019

Fevereiro/Março 2016

Senatus Nossa Senhora Aparecida

Notícias dos Conselhos

Acies em Mogi Guaçu- SP
No dia 17/03/2019 o Comitium Mãe Admirável de Mogi Guaçu, paróquia
Nª Senhora do Rosário, Diocese de São João da Boa Vista- SP, realizou sua Festa da
Acies.
Contamos com o carinho do padre Moisés (diretor espiritual), em sua homilia ele destacou muito as forças
e coragem que os legionários
tem, principalmente os que estão
à frente do movimento, que
arrastam multidões, incentivando
os jovens, e aqueles que estão
desanimados.
Contamos com a presença de 250 legionários e os
demais convidados.

Acies em Santos - SP

Festa da Acíes no Convento Nossa Senhora do Carmo em 24/03/2019 as
15:00hs. Contou com a presença das Legionárias ﬁliadas ao Comitium Immaculata
de Santos, a solenidade foi conduzida por D. Tarcísio Scaramussa Bispo Diocesano
de Santos e Frei Lino de Oliveira diretor Espiritual da Legião de Maria.

Acies em São Vicente - SP
No dia 17/03 às 15:00 a Curia Matter Sacerdotes na paróquia nossa Senhora do
Perpétuo Socorro em São Vicente realizou sua festa da Acies. Estavam presentes150 Legionários. A solenidade que foi presidida pelo padre Luciano de Souza e irmã Rose diretora
espiritual da Curia.

Retiro de Carnaval em Penápolis - SP
O Comitium Mãe de Cristo de Penápolis / SP esteve reunido em Retiro Espiritual no último dia 24 de fevereiro de 2019 na Capela Nossa Senhora do Carmo do
Distrito de Jatobá (município de Alto Alegre). Esses momentos foram conduzidos pelo
assessor diocesano Padre Leonardo Amaral. Foram momento de louvor, medição e
adoração em preparação para a caminhada Quaresmal.

Acies em Mirassol - SP

Retiro de Carnaval em Vargem Grande Paulista - SP

Fotos da Festa de Acies da Curia Rainha da Paz de Mirassol / SP

Cúria Imaculada Conceição da cidade de Vargem Grande Paulista - SP, pertencente ao Comitium Virgem Fiel, Cotia - SP.

Acies em Barueri -SP
No dia 31 de março de 2019 foi realizada a Acies da curia nossa senhora
da esperança e curia nossa senhora das dores.

Acies Guaianases - SP
O Comitium Maria mãe da Igreja realizou sua Festa da Acies. Tivemos a
presença do nosso Diretor Esperitual Pe.Jorge foi celebrado a Santa Missa e Adoração
ao Santissimo Sacramento Tivemos a presença de 94 Legionários

Jubileu de Porcelana São Miguel Paulista - SP
Acies em Sto Amaro -Capital -SP
O Comitium Consolatrix, realizou dia 23 de abril de 2019, a da Festa
da Acies, na Paróquia São João de Brito. Celebrada por nosso Diretor Espiritual
Padre Carmo Sobreira Ferreira.

No dia 24 de março a Curia Imaculado Coração de Maria Coração de
Maria ﬁliada ao Comitium Humíllima de São Miguel Paulista, após a Festa da Acies
aconteceu a missa comemorativa pelos 20 anos da sua fundação, agradecemos a
todos e principalmente ao nosso diretor espiritual Padre André Luiz de Morais

