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Editorial
Radio Vaticano

Salve Maria
Estamos novamente aqui, com Maria à disposição de cada
legionário, com cada legionário, para um serviço de evangelização
por Cristo Jesus.
Tivemos a Romaria Legionária, coroada de êxitos, muito
amor e uma participação e presença forte, que demonstrou a nossa
decisão de realizar a cada dia a nossa ação missionária buscando
levar ao maior numero de irmãos cristãos católicos, as palavras e o
H[HPSORGH-HVXVRDPRULQ¿QLWRGH0DULDSRUFDGDXPGHQyV
No mês de maio passado, tivemos muitos terços públicos
com participação de legionários e demais irmãos. Foi uma atitude
de fé, amor e união que traz certamente muitos frutos. Devemos
rezar com muita intensidade pelos rumos da nossa igreja particular,
para que possamos sempre e a cada momento sermos um espelho
onde cada irmão se possa mirar e buscar fazer um papel igual. Com
a 57ª Assembleia Geral da CNBB, tivemos a eleição da nova diretoria para o triênio 2019/2023.
Que o Espirito Santo, por intercessão de Maria nossa mestra, infunda nos corações dos bispos eleitos a verdade e o amor necessários ao melhor trabalho na condução e pastoreio do rebanho...
$PpP (Q¿P HVWH PDWHULDO TXH OKHV DSUHVHQWDPRV SRGHUi H GHverá ser usado como mais uma ferramenta para a boa realização do
trabalho legionário. Muita força e fé, é o que desejamos a cada um
de nós junto de Maria Santíssima. Leiam com carinho, divulguem
e distribuam ao maior numero de irmãos este Informativo. Assim
só valorizaremos a Legião de Maria e a Igreja Católica Apostólica
Romana.
Salve Maria.
Luiz Cesar Ferreira
Equipe de Comunicação.

Nova Diretoria da CNBB
eleita na 57ª Assembléia Geral
Foi eleita em Aparecida do Norte sob o olhar amoroso de Maria,
a nova diretoria da CNBB, para o triênio 2019/2023, para a condução das
diretrizes gerais da Igreja Católica apostólica Romana no Brasil: o Presidente
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo de Belo horizonte, tendo
como novidade, dois Vice-presidentes: Dom Jaime Spengler, Arcebispo
de Porto Alegre e Dom Mario Antonio Silva, Bispo de Roraima. Como
secretário geral, Dom Joel Portella Amado, Bispo auxiliar do Rio de Janeiro.
Suas primeiras palavras do novo presidente foram: “Aceito com
humildade, aceito com temor e aceito com à lúz da fé”! Também pediu a
Deus que não faltasse sabedoria para assumir este serviço.
Para as Comissões, foram eleitos: Laicato, Dom Giovane Pereira
de Melo; Ação Missionaria e coopeação intereclesial: Dom Odelir
Jose Magri; Animação bíblico catequética: Dom Jose Antonio Peruzzo
(reeleito); Doutrina da fé: Dom Pedro Carlos Cipolini (reeleito); Liturgia:
Dom Edmar Peron; Dialogo Ecumenico e inter-religioso: Dom Manoel
João Francisco; Ação Sociotransformadora: Dom Jose Valdeci Santos
Mendes; Cultura e educação: Dom João Justino de Medeiros (Reeleito);
Vida e família: Dom Ricardo Hoepers; Juventude: Dom Nelson Francelino
Ferreira; Comunicação: Dom Joaquim Giovane Mol Guimarães.

5RJDPRV D QRVVD PmH0DULD 6DQWLVVLPDTXH LQWHUFHGDD VHX ¿OKR
Jesus Cristo para que esta diretoria seja abençoada e que produza muitos
frutos de amor, fraternidade e união de todos os cristãos.
Salve Maria
Luiz Cesar Ferreira
Equipe de Comunicação do Senatus N. S. Aparecida – São Paulo.
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Senatus Aparecida – S.P. - Brasil

60 anos

A Diretoria do Senatus Aparecida –S.P. tem a alegria de convidar os Legionários ativos e
auxiliares, bem como os Diretores Espirituais do vosso Conselho para participar da
Celebração Eucarística do Jubileu de 60 anos de elevação à categoria de Senatus, que
será presidida pelo Arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer.
Dia: 22/06/2019 - Horas: 9h30
Local: Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrate, Largo de Pinheiros, 52, Pinheiros
Metrô Faria Lima.
Contamos com Vossa presença para esta tão importante e signiﬁcativa celebração.

Fone (11) 3104-5980 - (11) 3105-0780
Jornalista Responsável
Maria Zenúbia G. Feitosa Mtb 22.335

e-mail: legiaodemaria-senatussp@uol.com.br

www.senatus.org.br
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Agenda de Junho, julho e agosto
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

Julho
01 - PPC em São Paulo até 15 de Julho
08 - Reunião da Equipe de comunicação
13- Reunião do Senatus / Reunião pré Senatus 13h
16 - Hora Santa - Sede às 14h30
21 - Reunião da Equipe de PPC 09h
28 - Festa Julina - CFFD

Agosto
03 - Reunião do Senatus - Reunião pré Senatus 13h
05 - Reunião da Equipe deVisitadores
12 - Reunião da Equipe de comunicação
13 - Hora Santa - Sede às 14h30
23/24/25 - Retiro Espiritual do Senatus de São Paulo
31 - Reunião da equipe de Corespondentes
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Secretarias da Juventude Legionária do
Brasil se reúnem em Aparecida -SP
Cerca de 17 lideranças das Secretarias da Juventude Legionária (SEJULEs) do Brasil reuniram-se na sexta-feira, 31 de maio, para a reunião anual
das secretarias. O encontro aconteceu
na sala Três Pescadores, no subsolo da
Basílica Santuário de Nossa Senhora
Aparecida, em Aparecida - SP, e simultaneamente à assembleia dos Senatus
do Brasil. Entre as Sejules representadas (por conselho) estavam: São Paulo
- SP, Rio de Janeiro-RJ, Belo Horizonte - MG, Recife-PE, Aracaju - SE, Ponta Grossa-PR, São Luís - MA, Santa
Maria - RS, Fortaleza - CE e Regia de
Brasília-DF.
De acordo com os participantes, os joA reunião das Sejules já está na sua 4ª
vens estão enfrentando situações por demais
HGLomR H DFRQWHFH VHPSUH QR SULPHLUR ¿P GH
GHVD¿DGRUDV HVWXGR WUDEDOKR UHGHV VRFLDLV
semana de junho, por ocasião da assembleia
FRQÀLWRVIDPLOLDUHVHFULVHVH[LVWHQFLDLVTXHWrP
dos Senatus e da Romaria da Legião de Maria
motivado jovens ao suicídio, por exemplo; tama Aparecida. Como de costume, a reunião teve
EpPGL¿FXOGDGHVQRFDPSRGDDIHWLYLGDGHHGD
início com as orações da Tessera Legionária e
sexualidade, entre outros assuntos), que muito
foi presidida pela Coordenadora da Sejule - SP,
têm gerado obstáculos à plena adesão ao ideal
Degiane Oliveira.
de santidade e, por extensão, à disciplina legionária.
Os participantes tiveram um momento
GH SDUWLOKD GH VXDV H[SHULrQFLDV H GRV GHVD¿RV
Além das questões de ordem pastoral,
que têm enfrentado no trabalho com a juventua reunião também teve como pauta as comede, sobretudo no que tange ao recrutamento e
morações do centenário da fundação da Legião
¿GHOL]DomR GRV QRYRV H DQWLJRV PHPEURV HP
de Maria, em 2021, e o Encontro Nacional da
face tanto do secularismo como pelos atrativos
Juventude Legionária (ENAJUL), que será em
oferecidos pelas novas comunidades e outros
Brasília, no próximo ano (2020).
movimentos. Nesse aspecto, mereceu elogios o
sólido e experiente trabalho das Sejules de ReO coordenador da Sejule do Distrito
cife e Aracaju, cujos encontros chegam a arrebaFederal, Luis Junior Costa Barros, entregou
nhar centenas de jovens. Todavia, as lideranças
aos presentes a programação e falou sobre os
entendem que eventos não bastam para garantir
preparativos, que deixaram todos em grande
o sentimento de pertença à Legião de Maria e,
expectativa. O tema do Enajul Curitiba é “JuSRUWDQWR D ¿GHOLGDGH GRV MRYHQV DRV VHXV SUDventude Legionária, rumo ao centenário”. E o
esidia passam por mais escuta, por parte dos
lema: “Embora sendo muitos, formamos um só
R¿FLDLV GRV FRQVHOKRV PDLV IRUPDomR GLQDPLcorpo”, inspirado na Carta de São Paulo aos Rozação e muita criatividade para incremento do
manos (Rm 12, 5).
apostolado, além de investimentos de tempo e
UHFXUVRV¿QDQFHLURVFRPRVXJHUHRGRFXPHQWR
A presença do Bispo Referencial da Le¿QDOGR6tQRGRGRV-RYHQVTXHIRLWDPEpPUHgião de Maria do Brasil, Dom Edson de Cascordado nesta reunião.
tro Homem, levou à reunião o olhar e o “afago”
pastorais. Sempre muito à vontade com os jo-

vens, Dom Edson comentou as experiências que compartilharam durante
a JMJ-Panamá, em janeiro deste ano.
Marcou presença também o Coordenador do Movimento Tarde com Maria, Berthaldo Soares, que é também
o idealizador e gestor do Santuário de
Nossa Senhora de Fátima, no Recreio
dos Bandeirantes, na Zona Oeste do
Rio de Janeiro, e que é réplica perfeita
do santuário das aparições em Fátima.
Berthaldo presenteou os jovens com
seu livro “Fátima”, escrito em coautoria com sua esposa, Kenya Camerotte
Soares.
Foi exibido, ainda, um vídeo
produzido pelo Senatus de São Paulo, com os
melhores momentos da Juventude Legionária na
JMJ-PANAMÁ.
A alegria, a comunhão e a fraternidade
legionárias deram o tom da reunião. Os jovens,
XQkQLPHVFODVVL¿FDUDPFRPR³PXLWRSURYHLWRVDHHGL¿FDQWHSDUDWRGRVVHQGRGHJUDQGHUHOHvância a manutenção dessa reunião anual”, que,
segundo eles, possibilita uma ampla discussão
das problemáticas hoje envolvidas no apostolaGR QD HYDQJHOL]DomR H QD VDQWL¿FDomR GRV MRvens, e que, entre os coordenadores, tem fomentado ações concretas para o futuro da Legião de
Maria no Brasil, e estreitado a fraternidade e a
comunhão entre as lideranças de Sejules, o que,
SDUDHOHVGHYHVHUHÀHWLUQRWUDEDOKRFRPDMXventude legionária de todo o Brasil.
A reunião das lideranças jovens se enFHUURX HP XQLGDGH FRP RV R¿FLDLV GR 6HQDWXV
SDUDRQGHRVMRYHQVVHHQFDPLQKDUDPD¿PGH
apresentarem, em plenário, os pontos discutidos
e as propostas elencadas. Nessa mesma unidade,
UH]DUDPWRGRVDVRUDo}HV¿QDLVDQWHVGHVHGLULgirem para a Santa Missa, que foi presidida por
Dom Edson, no altar-mor da Basílica, e concelebrada pelos diretores espirituais presentes.
Por: Flávia Muniz
Coordenadora Sejule-RJ
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63º Romaria Naciona

Domingo - Concentração

6H[WDIHLUD(QFRQWURGH2¿FLDLVGRV6HQDWXV

Sábado - Concentração em frente a Basílica Velha para o Ofício e Via Sacra

Sábado - Procissão ruma a Via Sacra no morro do Cruzeiro

Sábado - Concentração a tarde

Com a graça de Deus no dia 31/05/2019 iniciamos a 63º Romaria
Nacional da Legião de Maria ao Santuário Nacional de Nossa Senhora
Aparecida no interior de São Paulo. Como de costuma a sexta-feira foi
dia de dois importantes encontros de partilha e preparação de atividades
HWUDEDOKRV1RDXGLWyULR3H1RHVHUHXQLUmRRVR¿FLDLVGDVGLUHWRULDV
do Senatus e Regiae do Brasil para tratar de assuntos do interesse da
Legião de Maria a nível nacional como as comemorações do centenário
da Legião de Maria no Mundo, a PPC Nacional, o ENAJUL e a partilhe
de D. Edson diretor espiritual da Legião de Maria no Brasil sobre sua
experiencia vivida com os Jovens durante a JMJ do Panamá no início de
2019. Simultaneamente na sala Três pescadores reuniam-se a juventude
OHJLRQiULDGRVFRQVHOKRVGR%UDVLOTXHSDUWLOKDUDPVREUHVXDVGL¿FXOGDdes, atividades, falaram sobres os detalhes do próximo ENAJUL que se
realizará em 2020 em Brasília/DF, do tema da vigília pela juventude de
2020 sobre a experiencia da JMJ 2019 e os planos para a JMJ 2022. Encerramos o dia com a Santa Missa presidida por D. Edson e televisiona
pela TV Aparecida.
Na manhã de sábado 01/06/2019 começamos a receber em Aparecida/SP diversas romarias provenientes de todos os estados do país que
se uniram aos milhares de Legionários que lá já estavam, iniciamos o dia
na Basílica Velha com o canto do Ofício de Nossa Senhora conduzido
pelo Senatus de Belém/PA, na sequencia realizamos a caminhada até o
Morro do Cruzeiro enquanto rezávamos o Santo Rosário conduzido pela
Regia de Brasília/DF, após a concentração dos legionários aos pés do
Morro demos inicio a Via-Sacra rezada e conduzida pelo Senatus de Fortaleza/CE, que promoveu durante as estações da Via-Sacra uma série de
UHÀH[}HVVREUHRFRWLGLDQRGRQRVVRV3UDHVLGLDFRQVHOKRVIDPtOLDVHGR
nosso país, já no alto do Cruzeiro após a reza da décima quinta estação
D. Edson deu-nos a benção para encerramos a parte da manhã de sábado.
Os Legionários tiveram o horário vago até as 16h30min para almoçarem e visitarem os lugares de seu interesse na cidade de Aparecida,
as 16h30min conduzido pela Regia da Baixada Fluminense/RJ tivemos a
concentração na tribuna Bento XVI, os grupos juvenis da Regia nos apreSábado - Missa as 18 horas

Sábado - Animação, apresentação de Grupo de Jovens
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al da Legião de Maria

Domingo - Concentração para o Rosário na Tribuna Bento XVI

VHQWDUDPFRUHRJUD¿DVSDUDR+LQRGD/HJLmRGH0DULDHSDUDRHQUHGRGD
escola de samba Unidos de Vila Maria de 2017 que homenageava Nossa
6HQKRUD GD$SDUHFLGD H D UHJLD DLQGD QRV DSUHVHQWRX R +LQR GH$O¿H
Lambe criado pelo Senatus de Buenos Aires em homenagem a sua missão. Após a concentração tivemos mais uma vez a celebração eucarística
conduzida por D. Edson e televisionada pela TV Aparecida, logo após a
missa tivemos a procissão pelo lado esterno da basílica com a imagem de
Nossa Senhora encerrando com a benção dos objetos e aspersão de água
benta no povo na tribuna Bento XVI.
No Domingo 02/06/2019 a concentração na Tribuna Bento XVI
as 8h foi conduzida pelo Senatus de Ponta Grossa/PR logo após rezou-se
as orações iniciais da Tessera e o Santo Rosário conduzido pelo Senatus
de Santa Maria/RS, terminadas as orações da Catena Legionis os milhares de Legionários que se concentravam a frente da Tribuna seguiram
para o interior da Basílica para a celebração Eucarística de encerramento
da Romaria Presidida por D. Edson.
Agradecemos a todos os Senatus e Regiae do Brasil por todo o
trabalho e dedicação para realização dessa romaria, a D. Edson que sempre muito solicito acompanha bem de perto a Legião de Maria e suas
atividades, e a cada legionário e legionária que esteve conosco rezando
e participando das atividades da Romaria Nacional da Legião de Maria.
Com a graça de Deus em 2020 nós veremos em Aparecida novamente
nos dias 05, 06 e 07 de Junho. Até lá! Salve Maria

Domingo - Concentração para o Rosário - Dom Edson

'RPLQJR&RQFHQWUDomRSDUDR5RViULR2¿FLDLVGH6DQWD0DULD

Sábado - Missa as 18 horas - Legionários levam andor com Nossa Senhora

Domingo - Rumo a Santa Missa

Sábado - Procissão as 19 horas - Procissão com andor com Nossa Senhora
Domingo - Santa Missa - Vista panorâmica
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Santo Antônio
Era de família rica, de sobrenome Bulhão/Bulhões,
mas por volta dos 15 anos de idade abriu mão dessa
vida e entrou para um convento da ordem agostiniana e aos 20 anos ingressou na Ordem dos Franciscanos.
Nesse tempo, mostrou muito interesse ao
estudo da Bíblia e dos padres mas nada foi mais
forte que um fato isolado que mudaria a a vida de
Santo Antônio e seus objetivos na Igreja Católica:
após ver as relíquias de missionários franciscanos
TXHIRUDPSDUDR0DUURFRV)HUQDQGR¿FRXGHFL
dido a seguir o exemplo deles e pediu para fazer o
mesmo. Foi aí que mudou o seu nome para Antônio
e teve seu pedido aceito. Mas Deus já tinha outros
planos para ele.

6DQWR$QW{QLR ¿FRX PXLWR GRHQWH H WHYH
que voltar para a Itália, onde encontrou São Francisco e passou a viver em clausura. A convite de
Francisco fazia algumas pregações e o seu dom
e sabedoria eram tantos que não demorou muito
para que graças a ele, uma grande atividade católica crescesse na Itália e na França. Suas pregações
No dia 13 de junho, comemoramos a vida de um
foram responsáveis por trazer muitas pessoas que
dos santos mais conhecidos do Brasil: Santo Antôestavam afastadas da igreja.
nio.
A saúde de Santo Antônio foi sempre muito
Muito conhecido por sua fama de “cadebilitada e por conta disso teve que se recolher em
samenteiro”, o que muitos não sabem é da linda
XPFRQYHQWRSHUWRGH3iGXDHOi¿FRXDWpRVVHXV
história de devoção por trás desse Santo. Antônio
últimos dia. Enquanto esteve ali, escreveu muitos
VHPSUH IRL PXLWR ¿HO DR VHX FRUDomR H DRV VHXV
sermões que posteriormente seriam publicados.
princípios com Deus, o que o torna um exemplo de
Antônio morreu em 13 de junho de 1231 após uma
devoção e caridade inigualável para todos nós.
grave crise de hidropisia e foi canonizado apenas
História
11 meses após a sua morte pelo Papa Pio XII.
Santo Antônio, que ao nascer em Lisboa
recebeu o nome de Fernando, desde pequeno se
dedicava a fazer orações pedindo proteção à Deus.

Nova Edição da
Revista da Legião de Maria

Santo casamenteiro
Santo Antônio adquiriu fama de “santo casamenteiro” vem de longa data e muitas histórias
são contadas mas ninguém sabe ao certo a origem
da devoção. Conta-se que pode ter sido por conta de um milagre realizado em favor das mulheres
(fez um recém-nascido falar para defender a mãe
LQMXVWDPHQWHDFXVDGDGHLQ¿GHOLGDGHSHORSDL PDV
a história mais famosa é a que contaremos a seguir.
Uma senhora, cansada de passar fome e
QHFHVVLGDGH UHVROYHX SURVWLWXLU D ¿OKD QXPD WHQ
tativa de largar a vida miserável. Essa, por sua vez,
não aceitou a vontade da mãe e rezou muito para
Santo Antônio ajudá-la. Em uma de suas orações,
agarrada a imagem do Santo, ela orou tanto que repentinamente um bilhete caiu em suas mãos.
Estava endereçado a um comerciante local,
e continha os seguintes dizeres: “Senhor …, por favor dar à essa moça o equivalente ao peso desse
bilhete em moedas de prata. Assinado: Antônio.”
Sem titubear, assim o fez. Correu até o estabelecimento e entregou o bilhete ao comerciante. Este,
por sua vez, meio desacreditado resolveu ceder ao
pedido da jovem e colocou o bilhete de um lado da
balança e uma moeda de prata do outro. Para a sua
surpresa, o bilhete pesou mais. O comerciante só
conseguiu equilibrar a balança ao colocar 400 moedas de prata ali e foi então que o episódio tornou-se
muito conhecido.
Por conta disso, a jovem começou a receber muitos pedidos de casamento e inclusive de
bons rapazes, o que não tardou a desfrutar de um
casamento feliz e duradouro. A partir daí, muitas
moças começaram a rezar para Santo Antônio toda
vez que o assunto era casamento.
Equipe de Comunicação

FORMAÇÃO

Peregrinação por Cristo

Participar de uma PPC é redescobrir a MISSÃO DO
LEGIONÁRIO, cujo modelo é Maria, que é também
missionária. Ser missionário é dar Cristo aos outros, tal
como Maria no-lodeu, logo o legionário deve viver e sentir
este espirito de missão em união com a Virgem Maria
Na vida de Jesus encontramos o ideal da PPC, Jesus se deslocava de aldeia
em aldeia, povoado em povoado, á procura das pessoas para lhes anunciar o Reino,
não se interessava de uma forma vaga e geral por aqueles que o ouviam, mas, atendia a todos aqueles que, individualmente o procuravam e saia em busca de outros
para com eles se encontrar na intimidade em família, assim faremos nós.
Agora, nestes dias despojemo-nos da vaidade, do conforto, da comodidade, dos nossos familiares, do lazer de férias e ﬁquemos em estado permanente de
missão. Pela PPC, Nossa Senhora tem mostrado ser Verdadeiramente a Mãe de toda
a humanidade, inspirando seus legionários, em tantas terras, a oferecerem o dom
da fé e a graça dos Sacramentos na vida de cada pessoa.
OBJETIVO FUNDAMENTAL DA PPC: Servir a cada pessoa, com o espirito e solicitude
de Maria, levando-lhe o Cristo Vivo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Conscientizar cada um que é membro do Corpo Místico,
cuja Cabeça é o Cristo Jesus, a viverem seu batismo.
ESTRATEGIA: “Mostrar Jesus Cristo presente na Eucaristia” através de:
1 – Visitas domiciliares e abordagem nas ruas.
2 – Contatos com a multidão (praças, Jardins, Estação rodoviária, Comércio, etc.).
3 – Encontros diversos.

METODOLOGIA DE AÇÃO: Para viver e sentir o estado de missão. Os legionários trabalharão de dois em dois divididos em grupos. As comunidades serão o
alvo do trabalho. Serão alojados no local da missão. Todos participarão da reunião
e apresentarão os trabalhos diariamente.

DECÁLOGO DO PEREGRINO POR CRISTO
1º - O bom êxito do teu trabalho será fruto da tua união pessoal ao Senhor, por
meio da Eucaristia diariamente.
2º - Não partas nunca sem entregar o teu trabalho ao Senhor e sua Mãe Maria
Santíssima.
3º Meus olhos, minha língua, minhas mãos, meus pés, todo o meu corpo deve rezar
em todo o tempo e em todo lugar.
4º Não perca tempo em haver isto ou aquilo. Cada pessoa que se encontra com
você espera a sua ajuda. Aproveite o tempo.
5º Se quisermos conservar honroso o titulo de Legionários de Maria, vejamos quanto ela foi humilde, pura e obediente. Pautemos nossa vida
6º - As pequenas virtudes que deverão ser vividas na PPC: Alegria, cortesia, solicitude, ﬁdelidade, ﬂexibilidade, paciência e zelo.
7º Cumprir a tarefa a cada dia. Os santos nunca perderam tempo.
8º Deve ter ao menos um ato heroico cada dia para oferecer ao Senhor.
10º - Procura sair daqui mais rico e esclarecido, legionariamente, mais competente,
mais decidido a dar-te com generosidade ao Senhor.

Junho / Julho 2019
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LEGIÃO NO MUNDO
Senatus de Boston: realizou um congresso em abril. Cinco
praesidia foram relatados neste período, um dos quais tem
15 ativos e 57 auxiliares. Visitas foram feitas a católicos
perdidos e alguns concordaram em encontrar o padre. Dois
novos praesidia organizam palestras em paróquias e fazem
evangelização semanal em Chinatown. Recrutar jovens
adultos é seu foco especial. Um praesidium vietnamita
de 5 membros visita casas em prédios de apartamentos,
bem como casas de repouso e prisões. A Curia de Worcester
relata que o Diretor de Comunicações Diocesanas escreveu
para todas as paróquias com informações sobre a Legião e
convidando-as a montar praesidia.

tem 19 membros. Eles organizam retiros e educação
religiosa para os jovens. A Curia Duluth visita 4 prisões. Eles
ganharam nove novos auxiliares nos estandes da Legião em
3 Conferências Diocesanas. Curia de Sioux Falls, Green Bay,
WI, realiza, estudos bíblicos duas vezes por semana em um
abrigo para sem-teto. O Comitium coreano relata o retorno
de muitos dos 46 católicos desligados contatados, 26 foram
preparados para os sacramentos. A equipe da Curia de St.
Cloud está em um estande em uma feira municipal. A Cúria
Hispânica De Kalb na diocese de Rockford tem 120 membros
ativos e 80 membros auxiliares em 8 praesidia.

Senatus de St. Louis: Eles fazem visitas de casa em casa,
Senatus de Nova York: O Comitium de Newark com cinco a hospitais, casas de repouso, visitação de prisões e
Curiae em anexo tem 52 praesidia com 457 membros e 1.398 organizam Comícios do Rosário. Uma pessoa está no
auxiliares, além de três praesidia juniores. A Curia Hispânica processo de instrução da fé católica. 5 pessoas reunidas
do East Harlem possui 9 praesidia, 7 adultos e dois praesidia em uma Convenção estavam interessadas em se juntar à
junior. Os trabalhos incluem visitas de prisões e biblioteca Legião. Os membros ajudaram na Feira do Estado de Illinois.
ao ar livre. Bronx Sul: a Curia tem 20 praesidia. Obras: visita
porta a porta, visitas domiciliares com a estátua Peregrina Regia de Arlington: Os oﬁciais estão tentando implementar
e barraca de livros. Dois praesidia visitaram uma prisão e muitas coisas sugeridas a eles durante sua visita ao
formaram um praesidium ali.
Concilium; isso incluiu supervisionar a impressão do Manual
em espanhol para os EUA. Muitos relatam grandes frutos da
Senatus da Philadelphia: A Curia do Sul visita uma prisão visitação da estátua dos peregrinos; uma pessoa com um
para mulheres. Curia de PA. Bucks County tem 105 membros tumor benigno recebeu, em seguida, uma boa notícia e um
e 10 juniores em 9 praesidia. Os trabalhos incluem visitação homem indiferente voltou à frequência regular à missa.
domiciliar. Um praesidium faz o apostolado na calçada do Uma jovem que sofria de depressão parece curada depois
lado de fora de uma igreja. Este trabalho inicialmente atraiu de aceitar a estátua do Peregrina. Um novo praesidium foi
um convertido do Islã para a fé católica. Duas prisões são aﬁliado este mês. A maioria dos conselhos fazem Congresso
visitadas, junto com o apostolado para os desabrigados na a cada 2 ou 3 anos. Eles realizaram uma Reunião Geral
Casa dos Irmãos, que eles operam duas vezes por semana. Anual e um Retiro Anual.
Um praesidium no seminário St. Charles tem 16 membros.
Eles fazem contato com as multidões, de porta em porta, Senatus de Houston iniciou 2 novos praesidia em Abbeville
CCD e visitas aos cuidados paliativos, e também têm acesso e Alexandria e 3 outros praesidia estão em formação em
aos moradores de rua no centro da cidade. O Comitium de Henderson, Cankton e Cecilia. O Bispo de Laredo encoraja
Harrisburg visita uma prisão e dirige um grupo de oração de a Legião a se tornar mais ativa na Diocese. Três pastores
Frank Duﬀ, assim como a Cúria do Líbano.
estão ansiosos para começar a praesidia. Vários praesidia
começaram no sul de Austin. Em uma Curia, os membros de
Senatus de Chicago: Uma Curia em DuPage fez contato um Praesidium júnior, acompanhados por idosos, visitam
com a multidão no piquenique da paróquia, ganhando 4 pacientes no hospital. Eles também servem missa, ajudam
novos membros ativos e 20 auxiliares. Em outra Curia, um na escola e assistem à adoração guiada da Eucaristia. Na
homem que se encontrou em visitação voltou a praticar Cúria Coreana de Houston, os membros são mentores
após uma longa ausência. Um praesidium em Gary, IN, de novos paroquianos da Coreia e de outros estados.

New Orleans Regia: Em um primeiro relatório anual do
praesidium, os trabalhos incluíram a liturgia infantil e o
acolhimento de novos paroquianos.
O Senatus de Los Angeles tem 12 praesidia anexados.
Um praesidium chinês com 10 membros ativos e 110
auxiliares empreende ministério de luto e evangelização.
Um praesidium de 11 tem 6 pretorianos e 7 adjutores entre
29 membros auxiliares. Seis membros ensinam catecismo
às crianças e seus pais. Um praesidium de 4 ativos e 70
auxiliares tem 7 adjutores. Home visitation, book barrow e
crowd contact feature. Um praesidium de 13 membros ativos
reporta 8 pretorianos e 65 auxiliares incluindo 10 adjutores.
3 conselhos realizaram um congresso recentemente; um
pela primeira vez em 40 anos. O Comitium do Condado de
Orange tem 7 Curiae e relata a extensão e os esforços do
Exploratio Dominicalis. West San Fernando English Curia
tem 22 praesidia e 4 praesidia junior. A Curia de Tijuana tem
26 praesidia.
San Francisco: Há um crescimento em várias curas
espanholas. Um verdadeiro Seminário de Devoção a Maria
foi realizado em uma paróquia com 50 participantes; o
pastor convidou-os para formar um praesidium. Um passeio
de Columban foi realizado na paróquia de St. Veronica. Um
novo praesidium em Novato tem 3 oﬁciais entre 9 membros
após 19 reuniões sob orientação cuidadosa do Senatus. Dois
legionários se ofereceram como coordenadores de extensão
da Senatus e pe. Goode escreverá aos Pastores que ainda
estão sem a Legião de Maria como um primeiro passo na
tentativa de estabelecer novos praesidia.
Miami Regia: Um praesidium de Port St. Lucie, Flórida,
faz o ministério de prisão com os jovens em detenção.
Eles encontram neles a sede da bondade e da fé que os
ajudarão a escolher um caminho melhor, o caminho que
está com Jesus. Os membros de um praesidium que visitam
pessoas em Vida Assistida e em asilos relatam que, quando
começam as orações, os residentes respondem com eles
palavra por palavra. Os legionários acham isso incrível, pois
algumas pessoas nem se lembram de seus nomes.

Notícias dos Conselho
Formação e Mogi Guaçu - SP
No dia 19/05/2019 o Comitíum Mãe admirável de Mogi Guaçu da Diocese
de São João da Boa Vista- SP realizou-se o encontro de formação na paróquia Nª do
Rosário.
Realizou-se o encontro de formação com o tema:” A SE MARIA FOSSE
CONHECIDA”.
Foi de muita espiritualidade e crescimento para todos os legionários ativos e
auxiliares, que ali presente estava das 08h00min ás 16h00min horas.
Encerrando com a santa missa celebrada pelo padre Hélio Marcos Riciate, ele destacou-

se em sua Homilia, sobre viver o amor de Deus, em nossa caminhada, principalmente
nós legionários que trabalha nesse apostolado tão lindo e importante. Onde Maria
santíssima, junto de seu ﬁlho Jesus é a intercessora de todo nós.
Contamos também com as palavras de nosso diretor espiritual, do Comitíum
Padre Moises Martinho Barbosa, que falou muito de nossa mãe Maria Santíssima.
Todos nós temos que procurar Nª Senhora aqui na terra e tirar exemplo dela, viver
como ela em seu coração na oração, ação e no seu ser cristão!
O nosso encontro teve a presença de 100 legionários.
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Notícias dos Conselhos

Rosário público na Praça em Carapicuiba – SP
Rosário público na igreja São João Batista - Comitiun Santa Maria dos
Anjos - Carapicuiba/SP. - 26/05/19

Eleição no Rio Pequeno - Capital - SP
No dia 09 de fevereiro de 2019 ocorreu eleição para todos os cargos na Curia
Refúgio dos Pecadores - Rio Pequeno e a diretoria ﬁcou assim constituída para o próximo triênio
Da esquerda para a direita presidente Maria Perpétua Borges Silvestre, vice-presidente Therezinha Nascimento de Oliveira, secretaria Sandra Alexandre Katibi e tesoureira
Maria de Lourdes Fernandes Menezes.
Contamos com a presença dos irmãos: Ana Paula e Cândido representantes do Senatus.

Congresso em Sto Amaro Capital SP
O Comitium Consolatrix realizou dia 25/05/19 o seu Congresso Legionário.
Iniciamos com as orações e a celebração da Missa pelo Padre Carmo
Sobreira Ferreira.
Na parte de espiritualidade os Praesidia apresentaram estudo sobre a
Palestina na época de Jesus.
Na parte de Formação foi debatido sobre o Estudo do Manual.

Rosário em São Paulo - SP
Na última sexta, dia 31/05, o Comitium Stella Maris de Vila Alpina realizou o
Rosário na escadaria da Paróquia N.S. do Carmo de Vila Alpina como fechamento do
mês de maio. Houve a participação de cerca de 40 pessoas.

Eleições em Sorocaba - SP

Rosário na Praça em Osasco - SP

No dia 11/05/2019 Sábado, foi realizada a eleição para o quadro de
Oﬁciais do Comitium Regina Mundi.
Onde foram eleitos os irmãos: Presidente: Antelma, Vice-Presidente:
Jardelina, Secretária: Neusa, Tesoureiro: Joaquim

Dia 19/05 os Legionários da Cúria Rainha da Paz se reuniram na praça em
frente a igreja Nossa Senhora das Graças às 15hs e rezaram o Rosário , pedindo a Paz.

Eleição Ponte Rasa – Capital - SP
No dia 07/04/2019 houve eleição para o cargo de tesoureira do
Comitium Rainha do Mundo - Ponte Rasa sendo eleita a irmã Márcia Maria da
Silva , os irmãos Cândido e Ana Paula estiveram presentes realizando a eleição.

Formação em Angatuba - SP
Comitium N. Sra. Estrela Guia de Angatuba realizou tarde de
formação no dia 19 de 5 de 2019 com a participação de 190 legionários.
Foi uma benção.

