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Editorial

 Irmãos Legionários
 Mais uma vez estamos no mês de outubro, e vamos nesta 
edição reportar o aniversário de fundação da Legião de Maria. 
Não por acaso a fundação da Legião de Maria deu-se a sete de 
setembro, o dia da nossa Pátria. Esta similaridade talvez seja a 
causa da Legião aclimatar-se tão bem em terras brasileiras.
 Os nossos corações se alegram ao ver a multiplicidade de 
ações legionárias em toda a extensão do mundo. Particularmente 
em nosso Senatus, o trabalho da nova Régia de Assis mostra 
a pujança da Legião de Maria no estado de São Paulo, onde a 
dedicação dos legionários bem unidos ao clero tornou possível 
esta realização.
 Os Congressos realizados em vários Conselhos favorecem 
a criatividade e a continuidade da atividade apostólica.
Outra grande festa a Nossa Senhora, comemoramos a 12 de 
outubro, a festa de N. Sra. Aparecida, a padroeira do Brasil a 
quem todos os anos homenageamos com nossa Romaria.

  Vamos beber desta fonte e dividir com todos a nossa volta 
para que cada vez mais fortalecidos possamos continuar nossa 
caminhada pelos caminhos do reino.
 Salve Maria

Equipe de comunicação

Vigília da Juventude

CRISTO VIVE E TE 
QUER VIVO!

 Caríssimos jovens da Legião de Maria! Rapazes, moças e 
responsáveis pela Legião de Maria Juvenil! Salve Maria! 
 Já existe um rico e diferenciado magistério do papa e dos bispos 
sobre as juventudes do mundo contemporâneo. Daria alguns volumes. 
A frase do Papa Francisco faz parte deste ensinamento do magistério da 
Igreja: Cristo vive e te quer vivo! 

e para Cristo. É preciso abrir-se também à vida em Cristo, na intimidade, 
como lembra São Paulo. 
 Estar vivo é, certamente, viver o dom do Espírito Santo, isto é, 
guardar o estado de graça, lutar por uma existência santa, preservar-se 

 Quando o Papa Francisco esteve na Jornada Mundial da Juventude, 
no Rio de Janeiro, disse na sua Homilia, em 25 de julho de 2013:

o sal, você então “bota” o sal; falta o azeite, então “bota” o azeite...”Botar”, 
ou seja, colocar, derramar.  É assim também na nossa vida, queridos 
jovens: se queremos que ela tenha realmente sentido e plenitude, como 
vocês mesmos desejam e merecem, digo a cada um e a cada uma de vocês: 
“bote fé” e a vida terá um sabor novo, a vida terá uma bússola que indica 
a direção; “bote esperança e todos os seus dias serão iluminados e o seu 
horizonte já não será escuro, mas luminoso; “bote amor” e a sua existência 
será como uma casa construída sobre a rocha, o seu caminho será alegre, 
porque encontrará muitos amigos que caminham com você’.
 Jovens legionários põem Maria na própria vida. Levam-na consigo. 

da Homilia acima citada, o Papa Francisco acrescentou: “Com Maria, lhe 
pedimos que nos ensine a seguir Jesus. Que nos ensine a ser discípulos e 
missionários. Com ela, queremos dizer sim a Deus”. 
 Não percam a identidade legionária de tudo fazerem para Jesus 
em união com Maria, acrescentando a própria voz no coro daquela 
mulher anônima: “Bendito o que ventre que te trouxe e os peitos que te 
amamentaram! ” (Lc 11, 27)
 
 Dom Edson de Castro Homem
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PADROEIRA DO BRASIL
 Mais uma vez, festejamos à 12 de 
outubro a data maior da fé mariana do Brasil. 
Vindos de todos os cantos do país, milhares de 
devotos dirigem-se ao Vale do Paraíba/SP, para 
na cidade de Aparecida prestar homenagem, 
pagar promessas, agradecer graças alcançadas 
e reverenciar com muito amor a “mãe do céu 
morena”. 
 Vindos de perto ou de longe, de 
ônibus, carros, bicicletas e até mesmo a pé, em 
peregrinação, nos dirigimos com muito amor a 
visitar a querida mãe de Deus. 
 Esta visitação se dá durante o ano 

Maria, à se destacar os “Terços dos homens”, 
O “Apostolado da oração”, a Legião de Maria e 
também por milhares de romeiros necessitados e 
agradecidos.  
 Acreditamos que não há um só Católico 
Apostólico Romano que não tem o desejo de, 
pelo menos uma vez na vida, visitar a casa da 
Mãe Aparecida, para rezar por si e pelos seus, 
conhecer as mais diversas peculiaridades desta 
fé, qual seja a Basílica, a “Igreja velha”, a 
caminhada ao “Morro da Via Crucis”, Itaguaçu 
e, especialmente a passagem sob o olhar da 
Santa Mãe de Deus, onde fazemos os nossos 
pedidos e agradecemos as graças obtidas por sua 

 Sendo o quarto Santuário Mariano mais 
visitado do mundo, todos são recebidos com 
muito carinho e amor. Devemos estudar com 

muita devoção e amor a história desta milagrosa 
mãe, encontrada em 1717 pelos pescadores: 
Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. 
Sua Coroa e seu Manto ricamente ornados foram 
um presente da Princesa Isabel em agradecimento 
a uma graça alcançada. A Igreja é cuidada pelos 
Missionários Redentoristas desde 1894.  
 Nossa Senhora da Conceição Aparecida 
foi proclamada Rainha do Brasil e sua Padroeira 
em 16 de julho de 1930, por decreto do Papa 

Pio XI.  Pela Lei nº 6 802, de 30 de junho de 

12 de outubro, dedicando-se este dia à devoção. 
Também nesta lei, a República Federativa do 

Aparecida como padroeira do Brasil. 
 A imagem retirada das águas do 
rio Paraíba do Sul em 1717 mede quarenta 
centímetros de altura e é de terracota, ou seja, 
argila que após modelada é cozida num forno 
apropriado. Em estilo seiscentista, como atestado 
por diversos especialistas que a analisaram. A 
argila utilizada para a confecção da imagem é 
oriunda da região de Santana do Parnaíba, na 
Grande São Paulo.     
 Quando recolhida pelos pescadores, 
estava sem a policromia original, devido ao 
longo período em que esteve submersa nas águas 
do rio. A cor de canela que apresenta hoje deve-
se à exposição secular à fuligem produzida pelas 
chamas das velas, lamparinas e candeeiros, acesas 
por seus devotos. Existem muitos pontos a serem 
conhecidos sobre nossa mãe Aparecida, mas 
o mais importante é que à tenhamos guardada, 
aninhada com muito amor em nossos corações. 
E que a levemos ao mundo para que através de 
Maria, o trabalho de evangelização em nome de 
Jesus Cristo seja perene e constante.  
 Salve Maria
 Luiz Cesar Ferreira
 Praesidium N. S. da Rosa Mística
Paroquia São Roque – Carapicuíba/SP. 

 A REGIA VIRGO CLEMENS realizou 
no período de 17 a 24 de agosto a sua 1° PPC 
- Peregrinação por Cristo, na Paróquia Santo 
Antônio da cidade de  Quatá / SP - Diocese de Assis. 
 Participaram da P.P.C 30 Pepecistas, 

a Regia. Foram visitados os Bairros: Margarida 
Maia, Santa Cruz, Novo Lar e Vila Isabela.  
 Durante o período da Peregrinação 

foram visitadas 1.406 famílias e atingidas 1.816 
pessoas.
 A PPC foi coordenada pela diretoria da 
Regia que contou com o apoio e a experiência 
das irmãs Aparecida Brito e Jandira ,que foram 
enviadas pelo Senatus de São Paulo para nos 
ajudar e orientar.
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 O Senatus de São Paulo realizou nos dias 23/24/25 de agosto de 
-

ria, porta voz da misericórdia de Deus”.
 Tivemos como pregador o Padre Ismael Almeida Santana, reitor do 
Seminário Menor.
 Contamos com a participação de 120 legionários e diversos con-

Nelson Moraes, Adriana e Degiane.

Retiro Espiritual do Senatus de São Paulo 

Comemoração de 98 anos de fundação da Legião de Maria em Assis - SP 
REGIA VIRGO CLEMENS  

Nelson Moraes, Angelina, Adriana secretária e Seminaristas

Foto geralMissa de Abertura

Palestra no auditório Palestra no  refeitório

 A celebração eucarística foi realizada no Santuário de Nossa Senhora 
das Graças na Cidade de Assis / SP e foi presidida por sua EXMA. REVMA. 
DOM ARGEMIRO DE AZEVEDO e, concelebrada pelos Sacerdotes: Pe. 
David, Pe. Jonas, Pe. Zequinha, Pe. Oldeir, Pe. Clóvis e Frei Aroldo. Esteve 

diretamente a Regia Virgo Clemens
 “Benção das IMAGENS PEREGRINAS DE NOSSA SENHORA 
DAS GRAÇAS.” 
 Durante a Celebração Eucarística em Ação de Graças pelos 98 
anos de fundação da Legião de Maria no mundo, sua Exma. Revma. Dom 
Argemiro de Azevedo abençoou as Imagens Peregrinas de Nossa Senhora 
das Graças que irão visitar todos os Praesidia dos 

Regia Virgo Clemens, em 
preparação para o Centenário da Legião de Maria. 
 Os Comitia Virgem Prudentissima, Mater Intemerata, Mãe de 
Cristo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Consolata, Nossa Senhora 

imagem peregrina.
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Senatus Nossa Senhora Aparecida de São Paulo
98° Aniversário da Legião de Maria 98° Aniversário da Legião de Maria 

           O dia 07 de setembro de 2019 foi um 
dia de confraternização e festividades entre os 

fundou a Legião de Maria, que até o momento 
atual, é motivo de “santo orgulho” podendo 

escolhi seguir o exemplo da Mãe de Deus, com 

dos nossos irmãos. Maria é nossa Mestra, foi à 
primeira discípula e é por Ela que chegaremos 
a Jesus. Como Mãe de Deus e nossa mãe, ela 
conhece o caminho, o modo de viver, que nos 
tornará agradável a Pai. 

             Os festejos aconteceram na Paróquia 
Nossa Senhora da Consolação, onde há o 

inteiro foi de encontros e comemoração, mas 
foi dividido em duas atividades principais. No 
período da manhã, realizou-se a Reunião mensal 
do Senatus Nossa Senhora Aparecida São Paulo, 
marcado para as 09 horas, mas logo cedo, foi 
oferecido o café da manhã, para acolher todos os 
Praesidia e Curiae participantes.
 Após a reunião houve o almoço 
comunitário, graças a Deus com fartura e 
deliciosos lanches. 
 Às 14 horas, iniciou-se a Celebração da 
Missa, em comemoração aos 98 anos da Legião 
de Maria. Como de costume, antes foi rezada as 
Orações Iniciais e o Terço. Foi emocionante ver 
todos os estandartes legionários, entrarem pelo 
corredor central e em seguida, a querida imagem 
de Nossa Senhora das Graças, trazida pela 
legionária Ercy, presidente do Praesidium Nossa 

               Foram momentos de muita devoção, 
satisfação e emoção. A celebração Eucarística foi 
presidida pelo Diretor Espiritual do Senatus Nossa 
Senhora Aparecida São Paulo Frei Guilherme 
Pereira Anselmo Junior, juntamente com padres 
e diáconos concelebrastes.
 As atividades foram encerradas com 
farta distribuição de um delicioso bolo. Tudo 
ocorreu de modo harmonioso, a Paróquia Nossa 
Senhora da Consolação que já foi “Catedral 
Auxiliar”; se tornou pequena para receber tantos 
legionários, aproximadamente mil, mas como o 
coração da Mãe, soube bem acolher a todos. O 

esforços para que tudo transcorresse bem, e 
também toda a comunidade, mesmo aqueles que 
pouco conhecem a Legião de Maria, sentiram que 
foi uma Benção de Deus, a escolha da Paróquia 
da Consolação. O Sucesso de todo o esforço 
e trabalho do nosso pároco, José Roberto, foi 

e toda a comunidade, se colocaram a disposição, 
em proporcionar uma boa acolhida a todos.
                    A Festa foi para Nossa Senhora, mas nós 
é que fomos agraciados! Sentimo-nos irmanados 
num só coração em louvor a Jesus Cristo através 
de Sua Mãe Maria Santíssima.                                    
 SALVE MARIA!

 

Foto Geral

Foto dos Legionários

Diretor Espiritual do Senatus, Frei Guilherme e concelebrantes

Coral da Igreja

Fernando, Tesoureiro do Senatus
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  No dia 22 de setembro de 2019, os Praesidia: Nossa Senhora da 
Salete, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Trabalho, Nossa Senhora da 
Esperança e o Juvenil Mãe do Criador, que estão presentes na Comunidade Santo 
Antônio - Paróquia Nossa Senhora da Paz - Paraguaçu Paulista / SP - Diocese de 
Assis, realizaram em conjunto o Sarau dos seus Praesidia. Foram momentos de 

Oração, Diversão, Recreação e partilha. O Sarau teve início às 9h da manhã com 
as Orações inicias da Tessera e a Reza do Rosário. Durante o dia foram realizadas 
varias apresentações e momentos de partilha e integração. Finalizarmos o dia com 
as orações finais da Tessera.

REGIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA - CUIABÁ - MT
 A Curia Coração Imaculado de Maria de Cuiabá - MT, realizou um Sarau no dia 07 de setembro de 2019.

Missa campal em Santos - SP
 Missa campal celebrada pelo Bispo Dom Tarcísio 
Scaramussa no dia de Nossa Senhora do Monte Serrat 
(padroeira de Santos), 08 de setembro de 2019. 
A imagem de Nossa Senhora seguiu em procissão até 
Prefeitura de Santos e após benção, volta para o Monte 
Serrat.
 A legião marcou sua presença com grande um 
número de legionários.

Encontro da Juventude em Mirassol – SP
 O conselho N. S. das Graças juntamente com as Curiae Torre de Marfim e N. S. da Paz, realizou no dia 25/08/2019 em Mirassol/SP seu 1°encontro da juventude 
com participação de 94 jovens legionários

Sarau em Paraguaçu - SP - Regia Virgo Clemens de Assis
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Congresso Legionário em  Mogi Guaçu - SP
 No dia 22 de setembro de 2019 o Comitíum 
Mãe Admirável de Mogi Guaçu SP, Diocese de São João 
da Boa Vista realizou seu XI Congresso Legionário, que 
contou com a presença de 144 legionários e com duas 
irmãs correspondente do Senatus de São Paulo, Nice, 
Albertina, com o Diretor Espiritual do Comitíum padre 
Moisés M. Barbosa, que esteve presente o dia  todo, e 
com o padre José Carlos, diretor espiritual Diocesano 
que esteve na parte da tarde, celebrando a missa. 
 Com o tema “IDE POR TODO O MUNDO E 
PREGAI O EVANGELHO A TODA CRIATURA”, (MC 16, 
15) onde o padre Moisés colocou as suas palavras sobre, 
O TESTAMENTO DE JESUS, e com o  lema “DEVERES DO 
LEGIOÁRIOS PARA COM MARIA”, Foi um dia de muitas 
orações e de um grande aprendizado para todos.

 Iiniciamos com as orações iniciais da Tessera 
e a reza do Rosário.  
  As irmãs Nice e Albertina colocaram uma 
dinâmica de  perguntas e respostas, onde foi estudado 
e partilhado o tema e o lema, com varias perguntas 
e respostas, ficando destacado que as dificuldades 
maiores são o medo e o receio do contato com as 
pessoas de rua, drogados, prostitutas, aos bêbados 
nas ruas e em suas casas e as visitas as cadeias.  
 O padre Moisés disse que temos que ir sem 
medo evangelizar a todos sem distinção, que somos 
batizados e chamado a ser discípulos de jesus, “vocês 
legionários, soldados de Nossa Mãe Maria 
Santíssima, precisam encorajar nas orações 
e ser o alto falante de Deus para as 

pessoas. Vocês tem que ser o exemplo de 
Nossa Senhora aqui na terra, ser a igreja 
em saída, a igreja viva e atuante no meio 
do povo”. 
 Durante a Missa o padre José Carlos nos 
alertou também que nós legionário de Maria precisamos 
nos encorajar mesmo, e ser essa igreja em saída levando 
as pessoas as águas mais profundas em busca de viver 
o evangelho e do conhecimento da palavra de Deus que 
é  vida para todos. 
 Padre Moisés deu a benção do Santíssimo e 
rezamos as orações finais da Tessera. Com a Benção 
Final, encerramos o nosso Congresso.   
 SALVE MARIA!
 

Retiro em Sto.  Amaro - SP

Missa pelos 98 anos de fundação da Legião de Maria em Penápolis - SP

Missa dos 98 anos em Sto.  Amaro SP
O Comitium Consolatrix realizou o seu Retiro Espiritual nos dias 24 e 25 de 
agosto de 2019. Foi dirigido pelo Diretor Espiritual Padre Carmo Sobreira, que 
nos deixou lindas mensagens a serem seguidas. Tivemos boa participação.

 No Domingo 22 de setembro, diversos membros do 
Comitium Mãe de Cristo de Penápolis se fizeram presentes 
á Capela Nossa Senhora das Graças para render graças a 
Deus pelos 98 anos de fundação da Legião de Maria no 
mundo e fazer o envio da Imagem Missionária que até 
o mês de Março irá visitar os legionários desta região e 
logo em seguida percorrerá as regiões de Pirajuí e Lins 
completando assim todo o território Diocesano até a 
celebração dos 100 anos em 2021. 

Foi celebrada dia 7 de setembro de 2019 pelo Diretor Espiritual Padre Carmo 
Sobreira, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa Rosalia, com a 
participação de grande numero de legionários.

Legião presente na festa dos 75 a nos da Diocese de Piracicaba - SP
Aproximadamente 10 mil pessoas participaram, 
no domingo, 8 de setembro, da festa do Jubileu 
de Brilhante (75 anos) de criação e instalação da 
Diocese de Piracicaba, realizada nas dependências 
do Parque do Engenho Central, em Piracicaba. 
O ápice da celebração jubilar foi a Missa Solene, 
presidida pelo representante do Papa Francisco 
no Brasil, o Núncio Apostólico Dom Giovanni 
D’Aniello. A celebração eucarística foi uma grande 
manifestação de fé, amor e comunhão pela Igreja 
Diocesana.
A Legião de Maria da Diocese se fez presente com 
os membros ativos e auxiliares dos praesidias de 
toda a diocese
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O Comitium Stella Maris - Vila 
Alpina/SP, celebrou na tarde de 
hoje (28/09/2019) a Missa de 
Ação de Graças pelo Jubileu de 
Ouro do Praesidium Mãe do Bom 
Pastor e pelo Jubileu de Prata 
do Praesidium N. Sra. Glória.
A missa foi presidida pelo diretor 
espiritual do Comitium, Pe. 
Eduardo Aparecido de Araujo.
Após a Missa foi realizada 
uma pequena recepção.
Parabéns aos legionários dos 
praesidia!!!

Aconteceu no dia 17 de agosto de 
2019, na Par. N. Sra. Carmo - Vila 
Alpina/SP o Encontro de Ativos e 
Auxiliares com a participação de 
cerca de 300 legionários.
Houve a reza do Rosário e a Missa 
presidida pelo Diretor Espiritual do 
Comitium Stella Maris, Pe. Eduardo 
Aparecido de Araújo, que incentivou 
a todos a ampliarem o trabalho 
missionário e a perseverarem na 
oração.

01/09/2019 - Comitia: Stella Maris – Vila 
Alpina / SP para o cargo de  Tesoureira: 
Aparecida Jeremias da Costa (2º Triênio)
A Diretoria fi cou na seguinte ordem:
Diretor Espiritual: Padre Eduardo 
Aparecido Araújo. 
Presidente: Maria Aparecida de Souza 
Melchiori
Vice Presidente: Sonia Regina de Salvi 
Montresol
Secretária: Maria Aparecida Carvalho
Tesoureira: Aparecida Jeremias da Costa

 Comitium Nossa Senhora 
do rosário – Sapopemba - Capital 
SP, fundou um Praesidium Juvenil 
em agosto, que foi nomeado 
Nossa Senhora Menina.  
 Mesmo sendo longe seu 
legionários participam de todos os 
eventos do Comitium e são muitos 
dedicadas nas coisas da legião.

Os ofi ciais do Comitium Mãe de 
Cristo de Penápolis e de suas 
Curiae estiveram reunidos na 
Paróquia São Miguel Arcanjo, 
com a orientação do Diretor 
Espiritual Diocesano Padre 
Leonardo Amaral, para uma 
Formação, traçando planos 
para a extensão e trabalhos 
Legionários na Diocese de Lins, 
que caminha para a celebração 
dos 100 anos de criação.

No dia 28/07/2019, nós do 
Comitium Stella Maris de  
Sorocaba, fi zemos nosso retiro 
Espiritual, na Igreja Rainha da 
Paz, onde está nossa Cúria 
Regina Pacis, com o Tema; 
Humildade de Maria e Maria 
modelo de amor ao próximo! 
Contamos com a participação 
de 80 legionários!
Foi maravilhoso.

O Comitium Stella Maris  de 
Sorocaba, com muita alegria 
tivemos a missa de envio da 
imagem da  mãe peregrina na 
igreja São José do Cerrado, 
neste domingo 18/08, com 
participação de mais de 70  
leginarios ativos e auxiliares!
 Começando nesta 
segunda feira, dia 19/08 
sua peregrinação, estamos 
confi antes que nos trará muitas 
bençãos e graças para as 
famílias visitadas!!!!

Fizemos nosso Sarau Legionário no dia 18 de agosto de 2019 na Comunidade N. Sra. 
Aparecida – Presidium Nossa Sra. Aparecida, Cúria Nossa da Esperança/Barueri – SP 
contamos com a presença dos legionários ativos, auxiliares e simpatizantes. 
Foi um dia maravilhoso.

Visita da Imagem Peregrina – Vargem Grande Paulista
Visita da Imagem Peregrina de Nossa 
Senhora das Graças Rumo ao Centenário 
da Legião de Maria no Mundo!
A Imagem peregrinou na Curia, nos seus 
Praesidias fi liados, em catequeses, no 
terço dos homens, e nos lares visitando 
as famílias e os doentes.

Cúria Coração Imaculado de 
Maria - Cotia SP
Visita da Imagem Peregrina 
de Nossa Senhora das Graças 
Rumo ao Centenário da Legião 
de Maria no Mundo!

Visita da Imagem Peregrina - Cotia - SP


