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Senatus Nossa Senhora Aparecida - São Paulo 

Editorial
Irmãs e irmãos legionários: Salve Maria!
Nas suas mãos, mais um informativo Legionário. 

Muitos assuntos, muitas coisas para falarmos. Estaremos em 
um bimestre em que é preciso nos unirmos em oração para 
que o Espírito Santo tenha uma forte ação no Senatus Nossa 
Senhora Aparecida. Uma nova Diretoria será escolhida este 
mês e temos a esperança de que Maria há de cobrir cada 
legionário para que sejam escolhidos os melhores irmãos 

do Ano do Laicato, com muitas realizações positivas. Ainda, 
temos o Sínodo dos Jovens, que está com seu documento 
“saindo do forno”. 

Conversamos sobre a aceitação do próximo, no campo 
das etnias, numa visão de fé. Tivemos o Retiro Espiritual do 
Senatus, o Encontro dos Diretores Espirituais, a Missa pelos 
97 anos de existência da Legião na Catedral da Sé. 

Aproveitamos para parabenizar o Comitium Stella 
Maris, da Vila Alpina, pelos 60 anos de evangelização. 

Teremos as festividades da Padroeira do Brasil, Nossa 
Senhora Aparecida, em 12/10, onde convidamos todos a 
uma corrente de orações pela paz no Brasil e no mundo. 

Este é também um momento crítico para o 
país, quando nos preparamos para escolher os 
Legisladores, os Governantes Estaduais e o Presidente. 
Que Deus nos oriente e nos proteja. Aproveitamos este 
espaço para relembrar do convite a cada Conselho para 
que não se esqueçam de escolher um correspondente para 
atuar junto a esta equipe e nos deixar a par das atividades da 
sua área. Contem sempre conosco para auxiliá-los em suas 

e demais fatos pertinentes. Que cada um tenha no coração o 
verdadeiro Amor de Cristo Jesus e a disponibilidade de nossa 
mãe Maria Santíssima... Amém!  
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A Legião de Maria 
Frei Emerson Martielo

Preparando um pouco a apresentação da Legião de Maria, em São 
Paulo, lembrei-me das sementes antes do início do primeiro Praesidium.

- Na Alsácia, norte da França, vivia o irmão João Cref.  Era saletino 
e tinha muita vontade de ser padre. Entretanto, antes do Concílio 
Ecumênico, era preciso estudar muito para ser sacerdote e irmão João 

Até que conheceu a Legião de Maria e se entrosou no movimento.
- Em São Paulo morava uma religiosa da Congregação “Cônegas 

de Santo Agostinho”, Madre Assunção, que leu um artigo sobre a Legião 
de Maria e achou muito interessante.

Foi procurada por uma antiga aluna do Colégio, Beatriz Berrini, 
que estava desanimada, querendo fazer alguma atividade. Então, a 
Madre Assunção lhe falou sobre a Legião de Maria, mas que não existia 
no Brasil. Beatriz lhe perguntou: “E quando vem para cá”?

- Irmão João foi transferido para o Brasil, para o Rio de Janeiro/RJ. 
Depois de um certo tempo, começou o primeiro Praesidium do Brasil, 
na Paróquia Nossa Senhora da Salete, no Rio de Janeiro/RJ.

Em São Paulo, o irmão João fundou um Praesidium na Paróquia 
Nossa Senhora da Salete, o segundo do Brasil.

Ambos estavam funcionando muito bem.
- Quando Madre Assunção soube da existência do 

Praesidium em São Paulo, entrou em contato com Beatriz e outras 
antigas alunas religiosas interessadas para formar um novo 
praesidium. Assim, entraram Lia Cintra Rolim, que foi a primeira 
presidente de Curia, Heloisa Brito, Nair Salgado, Maria Flora Assunção, 
além de outras.

Muito interessadas, elas formaram um Praesidium muito atuante. 
Logo o bispo auxiliar de São Paulo, Dom Antonio Maria Alves de 
Siqueira, se interessou pela Legião e foi o primeiro diretor espiritual. Era 
conhecido como o Bispo de Maria. Deu muita formação e pregou retiros 
para toda a Legião de São Paulo.

- Chegaram os primeiros enviados no Brasil: não sei a 
ordem de chegada, mas vieram os irlandeses Alfonso Lambe 
e Mary Clerkin, e Joaquina Lucas de... 

Muitos Praesidia foram fundados em diversas paróquias e, em 
1955, foi fundada a Curia Aparecida, tendo a Lia Cintra Rolim como 
Presidente, uma legionária de Nossa Senhora da Salete como vice 
(infelizmente não sei seu nome), a Beatriz como secretária e Dr. Jorge 
Washington de Oliveira como tesoureiro.

Quando entrei na Legião de Maria, em abril de 1956, já estava este 
quadro.

Assisti uma palestra do Alfonso, que foi logo para Argentina. 
Convivi um pouco com a Joaquina e bastante com a Mary. 
Assim, sou legionária há 62 anos. Conheci muitos outros enviados, 
mas o meu depoimento foi do início da Legião. Toda minha formação 

Salve Maria!



O Filho de Deus, no anúncio da 
Boa Nova, segundo os três evangelistas 
sinóticos Marcos (3,20-27), Mateus 
(11,22-30) e Lucas (11,14-23), nos alerta 
sobre o perigo da destruição de um reino, 
em consequência de sua divisão.

Buscamos nos preparar para estas 
eleições majoritárias com o conhecimento 
da conjuntura in loco, dos veículos de 
comunicação e com o subsídio da cartilha 
de Orientação política da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 
Acreditamos ter escolhido candidatos 
éticos, moralmente íntegros e capazes. 
Conforme o resultado das urnas, podemos 
nos sentir aliviados ou angustiados.

A crise pela qual atravessa o País e 
o mundo contemporâneo, produto das 
vaidades pessoais (disputas de poder), não 
se extinguem com eleições aparentemente 
bem-sucedidas pela vitória de um número 

ego, uma grande porcentagem de eleitos 
e reeleitos trabalhará pela desunião e 
pela ruína. Iniciativas canhestras para o 
“quanto pior, melhor” haverão de persistir 
para corroborar o fatídico “eu não disse?”, 
vindo especialmente daqueles que nada 
têm produzido de relevante.

Alerta-nos a Cartilha para a união da 
sociedade civil em defesa da democracia 
e, apoiada na lei da transparência, vigiar 
contra a corrupção e pelo controle dos 
gastos públicos. E mais: a formação 
da consciência política dos leigos não 
se restringe aos períodos eleitorais, 
consolidando-se no dia-a-dia das 
comunidades cristãs.

Segundo o Papa Francisco, “uma 
fé autêntica – que nunca é cômoda ou 
individualista – comporta sempre um 
desejo de mudar o mundo, transmitir 
valores, deixar a Terra um pouco melhor 
depois de nossa passagem por ela”. 
(Evangelii Gaudium, n. 183).

Neste período após eleições, cientes 
de que nova etapa se apresenta e a 
corresponsabilidade jamais cessa, sem 
nos acomodar, estejamos dispostos a 
prosseguir na longa caminhada por uma 
sociedade justa e solidária. Batalhemos 
contra inimigos obstinados, cujas 
estratégias se baseiam no enfraquecimento 
do oponente pela famigerada divisão.

Sonhamos com um mundo melhor. 
Trata-se de vencer ou... vencer. 

Que nos ajudem as seguintes 
instruções da Cartilha:

-Estimular a participação dos cristãos 
leigos na política;

-Impulsionar os cristãos a construir 
mecanismos de participação popular;

-Incentivar e preparar os cristãos 
leigos a participar de partidos políticos, 
e serem candidatos para o Executivo e o 
Legislativo;

-Mostrar aos membros das 
comunidades e à população em geral as 
maneiras de tomar parte na política;

-Animar a criação de Escolas de Fé e 
Política;

-Acompanhar os que exercem 
mandatos políticos no Executivo e no 
Legislativo, os que estão no Judiciário, no 
Ministério Público e os que participam de 
Conselhos Paritários de Políticas Públicas, 
para que exerçam sua missão profética, 
promovendo reuniões, encontros, 

Como Povo de Deus em busca da 
Terra Prometida, com a nobre missão de 
colaborar para que todos sejam um, e 
que para todos ‘jorrem leite e mel’, não 
se concebe esmorecer.  Nosso árduo 
trabalho pode ser fascinante.
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Aos cuidados de uma jovem, 

cresceram os dois: Ele, em sabedoria, 
graça e estatura; e Ela amadureceu ao 

coração. O exemplo de maternidade 
desta jovem, chamada Maria, tem 
muito a ensinar à Igreja. 

claro na mensagem de Paulo VI que 
devemos olhar para a juventude com 

após consultar colaboradores de todo 
o mundo, o Papa Francisco escolheu 
para o próximo sínodo dos bispos 
- a realizar-se entre os dias 03/10 e 
28/10/2018 - o tema “Os jovens, a fé e 
o discernimento vocacional”. 

Sabemos que toda vida humana 
é dom de Deus. Por sua vez, todo dom 
é também um chamado ao serviço e à 
comunhão. A vida cotidiana traz muitos 

ruídos, de forma que nem sempre este 
chamado nos soa claro. Encontrar uma 
vocação própria já é difícil para adultos, 
ainda mais para os jovens. 

É para a juventude que 
alimentamos esperanças e criamos 
expectativas. Mas, no entusiasmo, 
podemos nos esquecer de que é nessa 
etapa da vida que mais se manifestam 
as inseguranças. É também nessa fase 
que podem se desenvolver frustrações 
a serem carregadas por toda a vida. O 

modelo perfeito de discernimento e fé. 
Mas é fato que aquela que alcançou 
maior graça aos olhos de Deus não é 
tão facilmente imitável.

Por isso, a temática proposta para 
o sínodo de outubro quer olhar para as 
diversas realidades dos jovens, ajudá-

vida da Igreja.

apresenta uma exortação apostólica. 
Mas o documento não é, em si, a 

que a Igreja deve seguir um exemplo 
da maternidade. Para a verdadeira 

Francisco, não basta comunicar-se 
por correspondência, estar distante. É 
necessário ir ao encontro, acolher, trazer 
para si, nutrir, orientar e acompanhar; 
como Maria fez com seu Divino Filho.

Rezemos para que o sínodo se 
traduza em novas diretrizes a serem 
praticadas por toda a Igreja. Que a 
juventude se sinta membro do Corpo 
Místico, cuja cabeça é Cristo, jovem 
entre os jovens, e a mãe é Maria, desde 

Hugo Boleta

Aos jovens, amor de mãe

Sem união não há resultado

Fabianne Nunes

Quem não está comigo está contra mim; quem não recolhe comigo espalha. (Jesus de Nazaré)

Novos Rumos



Encontro Nacional de Diretores 
Espirituais da Legião de Maria

Retiro de Espiritual

Frei Guilherme P. Anselmo Jr.,sia

Religiosos, diáconos e padres que 
assessoram vários conselhos da Legião de Maria 
por todo o Brasil se reuniram em Salvador/
BA para o VI Encontro Nacional de Diretores 
Espirituais da Legião de Maria. O tema escolhido 
para iluminar o encontro deste ano foi “Maria no 
Ministério Sacerdotal”. Os encontros anteriores 
foram em Brasília/DF (2008), em São Paulo/SP 
(2010), em Niterói/RJ (2012), em Recife/PE (2014) 
e em Curitiba/PR (2016).

O encontro teve início em 17/09, às 20h, 
com a Santa Missa presidida por sua Excelência 
Reverendíssima Dom Murilo Krieger, arcebispo 
de Salvador. Em seguida, todos tiveram a 
oportunidade de se apresentar e fazer referência 
aos recantos legionários que assessoravam. Foi 
um momento de fraterna, alegria e acolhida. 

Dom Edson de Castro Homem, bispo 
referencial da CNBB junto à Legião de Maria, 

belo testemunho mariano. Maria tem um 
papel essencial no trajeto de fé dos cristãos, 
desde que seja na medida certa. Uma das 
missões do diretor espiritual é justamente nos 
ajudar a encontrar um justo equilíbrio, sem 
exageros equivocados quanto ao papel de 
Nossa Senhora (maximalismo), mas também 
sem relativizar e diminuir a importância da Mãe 
de Deus (minimalismo). Ela é serva do Espírito 

Santo, que também nos guia e dirige na Igreja. 
Portanto, somos convidados a não cair na rotina 
e a renovar, sempre pela graça, nossa devoção 
verdadeira e sincera por Maria de Nazaré.

Sua Excelência Reverendíssima, Dom 
Estevam dos Santos Silva Filho, bispo auxiliar de 
Salvador, ajudou-nos a perceber a oportunidade 
de uma experiência mística que o diretor 
espiritual tem. A missão constante no Manual 
é sempre iluminada pela eclesiologia de nossos 
tempos nos documentos da Igreja. O cultivo da 
fé e de suas expressões deve ter como centro 
o próprio Cristo e sua Igreja: isso é um dever 
do diretor espiritual em saída apressada ao 
encontro dos legionários. Como é bom quando 
o diretor espiritual aprende a priorizar o tempo 
para encontrar-se com a pessoa e ajudá-la 
quando precisa de uma direção! Isso é caridade. 
Como é lindo aprender a iluminar essa direção 
com o dom de Deus, com os valores do Reino! 
Isso é ciência. Como é necessário ao diretor 
compreender-se humilde e atento à imensa 
responsabilidade que tem diante de Deus pela 
missão que recebe! Isso é prudência. Caridade, 
ciência e prudência são eixos dessa mística. 

Os momentos de partilha e troca de ideias 
sobre o papel do diretor espiritual nas plenárias 
e nos papos dos corredores foram enriquecendo 
nossos corações e mentes. Tempo de graça 

e paz nas vidas tão atribuladas que levamos. 
Deus seja louvado! Teve até um momento de 
apresentação da tradicional capoeira e uma 
deliciosa degustação de acarajé e abará. Uma 
noite cultural regada de alegria e fraternidade.

Agradecimentos especiais ao Senatus de 
Salvador, na pessoa do Pe. Jocimário, e de sua 
presidente, a irmã Maria da Luz, pela carinhosa e 

acolhidos e abraçados, com um abraço baiano, 
caloroso e que nos deixou todos com “gostinho 
de quero mais”. O tempo todo a equipe de apoio 
esteve atenta a todos os detalhes. Obrigado 
também às irmãs da Congregação das Filhas 
do Amor Divino que administram o Centro de 
Treinamento de Líderes, em Itapuã, local onde 
foi o encontro. Deus seja louvado!

Durante os dias 24, 25 e 26 de Agosto 
na casa de Formação Frank Duff aconteceu o 
retiro espiritual do Senatus, com a presença 

de quase 100 legionários, das mais diversas 
cidades da area do nosso Senatuscom a 
pregação e condução do nosso diretor 
espiritual Frei Guilherme e dos frades Inacianos 
da comunidade do Tabor residentes na CFFD. 
Iniciamos nosso retiro com um convite a 
olharmos para nós mesmo nós reconhecermos 
e nos entendermos, identificarmos aquilo 
que temos de bom e também os pontos que 
pondem e devem ser melhorados. Durante o 
sábado tivemos dois momentos de reflexão 
baseados na carta do Papa Francisco para a 
Curia Romana, que tratava sobre as doenças 
presentes na Curia Romana e de certa maneira 
presente na Igreja como um todo, ambos 

os momentos foram concluídos com um  
momento de deserto que nos auxiliou a refletir, 
e aplicar o assunto abordado em nossa propria 
vida e caminhada. O retiro contou também 
os momentos de oração coletiva, como a 
Missa e adoração ao santíssimo, partilha dos 
sentimentos  e reflexões durante o deserto e 
como sempre não faltou a convivência fraterna 
entre os irmãos legionários, com a conclusão 
de mais esse vento fica os agradecimentos 
a todas as pessoas que se envolveram para 
que este evento acontecesse de forma mas 
breve. Em 2019 com a graça de Deus teremos 
mais um retiro Espiritual, que os legionários e 
legionárias possam se fazer presentes
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Eleições: Senatus N. Sra. Aparecida/SP

Missa em comemoração 
aos 97 anos da Legião de Maria

No dia 06 de Outubro de 2018 com a 
Graça de Deus aconteceram as eleições para 
a nova Diretoria do Senatus Nossa Senhora 
Aparecida/SP. Foi um momento de muita 
expectativa e de muita seriedade entre todos 
os legionários. Agradecemos as orações de 

todos em prol deste momento. As eleições 
foram dirigidas pelo nosso Diretor Espiritual 
Frei Guilherme Pereira Anselmo Junior. A 
Diretoria do Senatus de São Paulo ficou assim 
constituída: 

Diretor Espiritual: 
Frei Guilherme Pereira Anselmo Junior

Presidente: 
Nelson de Moraes

Vice-Presidente: 
Lucinda G. Mendes C. Fonseca 

1ª Secretária: 
Adriana Maria de Lima Silva

2ª Secretária: 
Degiane de Oliveira Santos

1º Tesoureiro: 
Jorge Fernando Pereira de Lima

2ª Tesoureira: 
Ana Paula de Sousa Medeiros.

Esta Diretoria tomará posse no dia 03 de 
Novembro de 2018.

Que Deus abençoe esta Diretoria lhe 
dando muito discernimento e muita coragem. 
Que o Espirito Santo os conduza em sintonia 
para servir sempre a Legião de Maria. 

A todos o nosso muito obrigado.

Lucinda G. Mendes Carvalho Fonseca
Senatus Nossa Senhora Aparecida/SP

A missa ocorreu em 07/09, na Catedral 
Metropolitana Nossa Senhora da Assunção e São 
Paulo (Sé, São Paulo/SP). Por volta das 13 horas, 
começaram a chegar grupos de Legionários 
com a camiseta da Legião de Maria e com o 
Rosário nas mãos. Foram aos poucos ocupando 
a Igreja, preparando-se para as atividades em 
comemoração dos 97 anos de fundação da Legião 
no mundo e 76 anos no Brasil. Principiamos a 
tarde com o Rosário conduzido pela irmã Célia, 
do Coral da Catedral, e pelas irmãs Legionárias. 
Após o Rosário, tivemos um pequeno relato da 
história da Legião nas palavras da irmã Zilda 
Furtado. Chegada a hora da missa, o vice-
presidente do Senatus Nossa Sra. Aparecida/
São Paulo, Fernando, deu boas-vindas a todos e 
convidou-nos a receber a procissão de entrada. 
Entraram os estandartes legionários e o séquito 

litúrgico presidido pelo Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese de São Paulo, Dom Eduardo Vieira 
dos Santos, com a coparticipação do vigário 
paroquial, Pe. Helmo Cesar Faccioli, do Diretor 
Espiritual do Senatus Nossa Senhora Aparecida, 
Frei Guilherme Pereira Anselmo Junior, e 
outros padres e diáconos presentes. Também 
esteve nos recepcionando o Cura da Catedral, 
Pe. Luiz Eduardo Baronto. Foi uma cerimônia 
que aconteceu em um clima de enorme piedade 
e fé, com a participação dos conselhos da 
capital e da região metropolitana em grande 
número. Na sua homilia, Dom Eduardo exortou 
aos legionários presentes a perseverarem na 
ação Evangelizadora em Cristo e por Cristo. 
O momento da Comunhão Eucarística trouxe 
a nave da igreja, um clima de muita piedade 

Diretor Espiritual Frei Guilherme dirigiu-se aos 
legionários com palavras de agradecimento e 
apoio a todos, solicitando que tenhamos um 
olhar amoroso com a juventude legionária para 

evangelizadora. Foi uma tarde de muito amor 
fraterno, muita fé e piedade cristã verdadeira, 
onde agradamos ao coração de Maria, nossa 
mestra, com muitas e belas rosas das nossas 
orações. Que possamos estar juntos no próximo 
ano, multiplicados e desejosos de levar a todos 
a beleza de ser Legionário, de evangelizar pelas 
palavras, orações e exemplos. Felizes rumo ao 
Centenário da Legião de Maria.  

Luiz Cesar Ferreira
Praesidiun N. S. da Rosa Mística

Carapicuíba/SP.
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O Ano do Laicato é um evento estratégico para a valorização 
dos cristãos leigos e leigas, bem como o fortalecimento do Conselho 
Nacional do Laicato do Brasil – CNLB. É momento oportuno para 
que ocorra por todo o Brasil a ampliação de conselhos do laicato em 
todas as dioceses brasileiras. Toda a Igreja, ministérios e povo de Deus 
promovendo o protagonismo laical na vida da Igreja e da presença da 
Igreja nos espaços da sociedade.

Parabéns ao profetismo da Comissão Episcopal Pastoral para 
o Laicato da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
constituída por bispos e representantes do laicato organizado, que vem 
desde 2013 empenhando-se na publicação de um novo documento 

publicação do Documento 105, “Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na 
Sociedade”, pela CNBB.

Documento 62 “Missão e Ministérios dos Cristãos Leigos e Leigas” 
publicado há 19 anos. A Conferência Latino-Americana em Aparecida 

para o laicato. 
Ambos os documentos sobre o laicato (62 e 105) revelam um 

diálogo permanente entre os bispos e os cristãos leigos, bem como 
o amadurecimento sobre o protagonismo da vocação laical tanto no 
campo eclesial como no sociopolítico. Preservam em seu processo 
de elaboração, atualização e revisão uma metodologia histórico-
participativa presente na maioria dos documentos da CNBB. É um 
instrumento fundamental para formação frutuosa sobre as vocações 
cristãs na vida da Igreja e da sociedade. Também é um mecanismo 
de maior aproximação do laicato com os presbíteros, religiosos e 
diáconos.

Nestes próximos meses, que se aproximam do encerramento 

iniciativas que revitalizaram a vida das comunidades eclesiais, 
paróquias, pastorais, conselhos de leigos e dioceses. É um mosaico de 

laicato que se reconhece com sujeito eclesial e protagonista da nova 
evangelização.

As inúmeras ações propostas foram assumidas com muita 
esperança e fé: missão dada, missão assumida! Muitos cristãos leigos 
descobriram coisas novas sobre si mesmos e sobre sua vocação: missão 

identidade laical: missão dada, missão assumida! E tantos outros, com 
o Papa Francisco, se empenham na reforma da Igreja: missão dada, 
missão assumida!

O ano do laicato é sinal de um século de muitas transformações. 
A missão dada por Deus é missão assumida por cristãos leigos na vida 
da Igreja e da Sociedade. Sejamos luz, sal e fermento em tempos de 
crises e violências, pois a presença cristã na vida e na história é marcada 
pelo mandamento maior: “amai-vos uns aos outros”.

Edson G. P. O. Silva
Coordenador do Movimento Nós Somos a Igreja – São Paulo (Internacional 

Mouvement We Are Church) e coordenador da Comissão de Comunicação do 
CLASP (Conselho de Leigos da Arquidiocese de São Paulo)

Missão dada! Missão Assumida!

3ª Peregrinação ao Santuário de 
N. Sra. do Bonsucesso - Guarulhos/SP
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No dia 25/08, aconteceu a terceira peregrinação da Legião 
de Maria e do Apostolado da Oração de nossa Diocese ao Santuário 
Nossa Senhora do Bonsucesso, na comemoração da 277ª Festa 
da Padroeira. Contamos com a presença dos Comitia Immaculata 
e Nossa Senhora Mãe da Igreja, suas Curiae e Praesidia, com boa 
participação de legionários, ativos e auxiliares, e membros do 
Apostolado da Oração.

Iniciamos o encontro com a oração do terço e em seguida 
celebramos a Santa Missa presidida pelo Pe. Gildarte A. Costa 
(assessor diocesano do Apostolado) e concelebrada pelos Pe. 
Thiago Ramos (assessor diocesano da Legião de Maria) e Pe. 
Carlos V. de Lima (reitor do Santuário). “Momento de render 
graças a Deus pelas inúmeras graças alcançadas por intermédio 
da Virgem Santíssima, diante do único Santuário Mariano da 
Diocese de Guarulhos, sendo este dedicado à Nossa Senhora do 
Bonsucesso, em seus 277 anos de festejos. No exemplo de Maria, 
a Legião de Maria e o Apostolado da Oração são instrumentos 
de evangelização para levar Jesus ao mundo na alegria de ser 
preenchido pela graça do Senhor. Com Maria, sentimo-nos 
chamados a cantar as maravilhas que o Senhor fez e faz em 

Barbosa - Comitium Mãe da Igreja



Notícias dos  Conselhos

Com a Celebração Eucarística presidi-
da pelo seu Diretor Espiritual, Pe. Eduardo 
Aparecido Araujo, a Legião de Maria come-
morou 60 anos de trabalhos apostólicos na 
Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Vila 
Alpina, no último sábado, dia 15/09.

Compareceram à Missa mais de 400 
membros ativos e auxiliares, entre esses 

antigos coordenadores e dois dos funda-
dores do primeiro Praesidium (grupo) na 
Paróquia, que ocorreu em 08/08/1958 e re-
cebeu o nome de Consoladora dos Aflitos. 
Nesses 60 anos, diversas vocações foram 
suscitadas, entre elas a do Pe. Ivan Rober-
to Danhoni (ex-diretor espiritual do Sena-
tus Nossa Senhora Aparecida), a do Pe. Le-

andro José Leme Duarte e a do Pe. Joaquim 
de Lima Brito, além das dos mais de 15 pos-
tulantes ao noviciado.

A Legião de Maria na Vila Alpina con-
ta com 13 Praesidia na paróquia Nossa 
Senhora do Carmo – sendo um juvenil – e 
com o Comitium Stella Maris, que coorde-
na ainda a Legião nas paróquias de Vila 
Califórnia, Parque São Lucas e Vila Indus-
trial. Tem também as Curiae Rainha da Paz 
(Vila Zelina) e Admirabilis (Vila Prudente) 
filiadas ao seu quadro.

Legião de Maria comemora 
60 anos de trabalhos em Vila Alpina.
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Passeio São Carlos - SP
O Comitium Dulcissima realizou passeio à Babilônia. O Diretor Espiritual 

Pe. Aymore esteve presente junto aos legionários. Parabéns aos jovens dessa 
diretoria, que é dez. Foi lindo esse encontro. Obrigada. Izabel Villa Rubio 

Vigília pela Juventude em Birigui - SP
Vigília pela Juventude organizada pela Cúria Rainha da Paz de 

Birigui/SP, vinculada ao Comitium Nossa Senhora da Anunciação de 
Araçatuba/SP, para divulgação.

Compromisso Legionário em Campinas - SP
No dia 13/08/2018, tivemos mais um compromisso legionário: a irmã 

Mariana Vieira da Silva de Sousa, que já era membro auxiliar, disse seu “sim” 
para membro ativo. Estava presente o nosso Diretor Espiritual, Pe. Rafael, que 

que dia 13 é o dia que Nossa Senhora apareceu em Fátima, Portugal.

Agradeço a Deus Pai por esse ano ter tido três compromissos 

na Paróquia Santo Antônio, em Campinas/SP.

Congresso em Pindamonhangaba - SP
Foi realizado o Congresso Legionário onde se reuniram Praesidia, 

Curiae do Comitium. Com total de 12 Presidentes, 6 Vice-Presidentes, 7 
Secretários, 9 Tesoureiras, 14 Membros Ativos e 1 Diretor Espiritual (Diácono). 
Começamos com a Missa das 7h da manhã com a Graça Divina de Nossa Mãe 

Congresso, terminando às 16h com a Benção do Santíssimo. Foi um dia muito 
proveitoso e de muito crescimento. Com uma singela lembrancinha feita por 
mim, Roselise, Presidente do Comitium, toquei muito cada legionária, pois no 

procissão no corredor da Igreja para, de 2 em 2, pegarem um coração de 
feltro costurado à mão, com a medalha de Nossa Senhora das Graças, e então 
entregassem uma para a outra. Neste momento, sentimos fortemente Nossa 
Senhora preenchendo nosso coração de força, motivação e coragem para 
nossa Missão Legionária. Salve Maria. 

Encontro de Formação em Piracicaba - SP
O Encontro de Formação do Comitium Rosa Mística de Piracicaba, 

São Fidelis, coordenado pelo Diretor Espiritual Pe. Carlos José Coltri no dia 
28/07/2018 com a participação dos membros auxiliares e ativos.
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Senatus Nossa 
Senhora Aparecida

Formação em Mogi-Guaçu - SP
O Comitium Mãe Admirável, no dia 19/08/2018, realizou encontro de 

“Apostolado da Legião”. Junto com os diretores Espirituais, estavam o Pe. José 
Carlos Melchiori, do Comitium, e o Pe. Antônio Celso de Moraes, da Cúria 
Estrela da Manhã, que nos ajudou falando sobre “A Legião e o Apostolado dos 
Leigos” e “A Legião na Paróquia”, tópicos tirados do Manual da Legião, no Cap. 
10, pág. 60, item 3 e pág. 63, item 5. O Pe. José Carlos disse que nós, legionários 
de Maria, temos que ser Sal e Luz na comunidade, na Igreja e no mundo, e 
crescer em comunhão dentro da Igreja e na Legião. Disse que é difícil viver a 
união dentro da Igreja com os Irmãos, mas que devemos ser bons cristãos e 
tomar todo o cuidado com a nossa língua e nossas atitudes, é muito perigoso 
nós acabarmos com a Legião com qualquer outro movimento e pastorais. Para 
sermos bons cristãos, precisamos ser obedientes a Deus e à nossa Mãe.

O Pe. Celso falou muito de Nossa Senhora. Disse que ser legionário 

atitudes que se alcança a própria Santidade. E vocês têm uma devoção a 
Nossa Senhora muito especial e vivem as orações do terço, as orações em 
comunidade, as reuniões semanais, os trabalhos, as visitas às famílias e, mais 
bonito ainda, a obediência à Nossa Senhora. Que Nossa Senhora interceda 

Salve Maria! Maria de Fátima Dionísio da Silva.

Encontro de Formação em Santo Amaro - SP
O Comitium Consolatrix realizou, dia 29/09/2018, o Encontro de 

Formação na Paróquia São Paulo Apóstolos e Nossa Senhora Aparecida no 
Jardim das Imbuias. O Pe. José Roberto do Prado recebeu os legionários, com a 
celebração da missa. Estavam presentes 105 legionários dos Praesidia e Curiae. 

e assim encontrarmos caminhos para o fortalecimento do Praesidium.

Eleição em Guaianazes – SP
No dia 02 de setembro houve eleição no Comitium N. Sra da Glória para 

vice-presidente: Maria Elenice – Secretária: Edna – Tesoureira: Maria das Graças.

Aniversário de fundação em Mirassol – SP 
No dia 24 de julho a legião de Maria em Mirassol completou 

30 anos. Para esta comemoração os legionários se reuniram em uma 
vigília no mesmo dia e hora do ano da primeira reunião.Cerca de 80 
Legionários compareceram com testemunhos de perseverança e conversão, 
deixando a certeza que a legião é um milagre dos tempos modernos. 

Juntos somos mais forte. Salve Maria.

Ação de Graças em Pedreira - SP
Missa em ação de graças aos 97 anos da Legião de Maria no Mundo e 

17 anos da Curia Maria Rainha da Evangelização na Comunidade Santa Luzia, 
em Pedreira, com o Diretor Espiritual Pe. Leandro Lucena Torres.

Encontro Legionário em Mogi-Mirim - SP
Encontro de Legionários do Comitium Materday em Mogi-Mirim/SP, 

no dia 26/08/2018.

Eleição em Limeira - SP
O Comitium Mãe do Redentor, de Limeira/SP, realizou eleições, tendo 

sido eleitas a presidente Neiva, a vice-presidente Terezinha (reeleita), a 
secretária Aurinete e a tesoureira Maria Aparecida. Parabéns à nova diretoria 
do Comitium! Izabel Villa Rubio 

Retiro em São José dos Campos - SP
O Comitium Rainha do Rosário realizou neste último domingo, 

dia 16/09, o Retiro Anual dos Legionários com o tema “A Vida Interior do 
Legionário”. Destaca-se a presença dos sacerdotes Pe. Wendel Ribeiro, Diretor 
Espiritual, e Pe. Marcos de Araújo, assessor Diocesano da Legião. Este evento 
teve a participação de 80 legionários ativos e auxiliares das Curie e Praesidia 

Ofício da Imaculada Conceição cantado, meditações era impossível não sentir 

receber a Bênção com o Santíssimo logo após sairmos dali, retornando com 
o coração agradecido e repleto de alegria.


