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Saímos levando uma mala e trouxemos de volta um trem: de paz, harmonia e muito mais amor a essa grande família legionária.

VII Congresso da
Juventude Legionária
Papa Francisco
Audiência Geral
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Quaresma
A Quaresma é um tempo profundo e peculiar para colocarmos o sentido na nossa vida e qualidade ao nosso Batismo
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Contamos com momentos de espiritualidade. Foram feitas
todas as orações da Legião de Maria, e, no rosário a cada
dia, foi proposta uma dinâmica diferenciada. Os participantes tiveram os Mistérios em forma de musical no sábado, um rosário luminoso no domingo e montaram um terço
com ﬂores na segunda-feira.
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São José
“José, ﬁlho de Davi, não tenha medo de receber Maria como
sua esposa, pois o que nela foi gerado provém do Espírito
Santo”
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Anunciação

Páscoa

A Solenidade da Anunciação do Senhor nos convida a reﬂetir
as nossas respostas ao chamado de Deus
Pág. 3

O acontecimento da morte e ressurreição de Cristo é o coração
do cristianismo, o ponto central e fundamental da nossa fé
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Campanha da Fraternidade
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Obras na casa de
Formação Frank Duff
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Perguntas e Respostas
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Iniciamos o ano com muito otimismo e não é
para menos. As obras na Capela “Mãe Legionária” caminharam a todo vapor em 2015
Pág. 7
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Editorial

Papa Francisco \ Audiência Geral

Ano novo vida nova

Deus jamais desvia o olhar da dor humana

Como todo início de ano, fazemos mil promessas para
UHFRPHoDUDOJRTXHSURPHWHPRVHQmRFXPSULPRVQRDQRTXHSDVVRX
um regime, fazer academia, arrumar a estante, aprender outra língua,
DFHUWDUDVGtYLGDVHSRUDtYDL4XDQGRRDVVXQWRp/HJLmRGH0DULD
aí o “bicho” pega. Prometemos realizar novos trabalhos, recrutar
pessoas para nosso Praesidium, ser mais ordeiro com os cadernos do
Praesidium, não faltar às reuniões, mas o que acontece já sabemos o
UHVXOWDGR3RUTXHJRVWDPRVWDQWRGHWRPDUUHVROXo}HVGHDQRQRYRH
SRUTXHpWDQWDVYH]HVGLItFLOFXPSULODV"
8PDGDVUHVSRVWDVpTXHXPREMHWLYRVHPXPSODQRQmRp
PDLVTXHXPGHVHMR

8PDFRLVDpFHUWDVHPGHVHMRQmRKiREMHWLYRVHPPHWDQmR
há plano; e sem um plano só se chega ao objetivo por acaso.

2DQRHVWiQRLQtFLRHDLQGDWHPRVWHPSRGHRUJDQL]DU
nossas vidas: organize seus horários, dias e meses, e dentro destes
HVSDoRVSODQHMHRVVHXVDID]HUHVLVWRDXPHQWDVLJQL¿FDWLYDPHQWHDV
FKDQFHVGHDWLQJLUDVPHWDVWUDoDGDV

7UDEDOKDUSDUD'HXVRUJDQL]DGDPHQWHWUD]EHQHItFLRVSDUDVL
HSDUDRVRXWURVHRPXQGRDJUDGHFH9HMDSRUH[HPSORDPDWpULD
da página 4 à respeito da Campanha da Fraternidade: “Casa comum,
QRVVD UHVSRQVDELOLGDGH´ 7DPEpP D PDWpULD GD SiJLQD  ³6HPDQD
0LVVLRQiULD´DMiFRQKHFLGD³33&´SURPRYLGDSHOD/HJLmRGH0DULD
QDFLGDGHGH-DXTXDQWRVEHQHItFLRVWUD]jVIDPtOLDVYLVLWDGDV

(VWH LQIRUPDWLYRWUD] PXLWDV PDWpULDVTXHSRGHPQRVDMXGDU
DWUDoDU QRVVRV REMHWLYRVTXHUVHMDGHRUGHPLQGLYLGXDORXFROHWLYD
9HMDP D PDWpULD GD SiJLQD  ³3HUJXQWDV H UHVSRVWDV´ TXH WUD] XP
FRQWH~GRH[FHOHQWHHQR¿QDOQRVUHPHWHDXPDSURIXQGDUHÀH[mRD
UHVSHLWRGD/HJLmRGH0DULD

2XWUDV GXDV PDWpULDV ORFDOL]DGDV QD SiJLQD  WDPEpP QRV
RIHUHFHP PRPHQWRV GH UHÀH[mR ³4XDUHVPD WHPSR SURIXQGR H
peculiar para colocarmos o sentido na nossa vida e qualidade ao nosso
%DWLVPR´HDRXWUDPDWpULD³(LYRFrPHX6HQKRUTXHUWHUXP¿OKR
FRQWLJRDFHLWDV"´

4XDQWDFRLVDERDWUD]QHVWDHGLomRTXHGHIDWRYDLQRVDMXGDUD
tomar um rumo melhor na nossa vida legionária.

4XHWRGRVWHQKDPXPIHOL]UHSOHWRGHVRQKRVGHVHMRV
vontade de acertar e muito planejamento.
Senatus de São Paulo
Diretoria
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Cidade do Vaticano (RV)

O Papa Francisco se reuniu com
PLOKDUHVGH¿pLVQD3UDoD63HGUR
para a Audiência Geral de quartaIHLUD  

$SyVVDXGDURVSHUHJULQRVDERUGRGRSDSDPyYHOR3RQWt¿FH
fez a sua catequese dando sequência ao ciclo sobre a misericórdia.
Desta vez, comentando o trecho bíblico do Êxodo (2,23-25), em que
'HXVRXYHRJHPLGRGRV¿OKRVGH,VUDHOHID]DDOLDQoD

Deus jamais desvia o olhar da dor humana
Na Sagrada Escritura, explicou, a misericórdia de Deus está
SUHVHQWH DR ORQJR GH WRGD D KLVWyULD GR SRYR GH ,VUDHO VREUHWXGR
quando está para sucumbir.
A misericórdia não pode permanecer indiferente diante do
sofrimento dos oprimidos, do gemido de quem está submetido à
violência, reduzido em escravidão, condenado à morte. É uma realidade
GRORURVDTXHDÀLJHWRGDVDVpSRFDVLQFOXVLYHDQRVVDHTXHQRVID]
VHQWLUFRPIUHTXrQFLDLPSRWHQWHV'HXVDRLQYpVQmRpLQGLIHUHQWH
MDPDLV GHVYLD R ROKDU GD GRU KXPDQD 'HXV RXYH H LQWHUYpP SDUD
salvar, suscitando homens capazes de ouvir o gemido do sofrimento e
atuar em favor dos oprimidos.

&RPRPHGLDGRUGHOLEHUWDomRSDUDRVHXSRYRHQYLD0RLVpV
TXH YDL WHU FRP R )DUDy SDUD R FRQYHQFHU D GHL[DU SDUWLU ,VUDHO H
GHSRLV JXLDR QR FDPLQKR SDUD D OLEHUGDGH 0RLVpV TXDQGR HUD
menino, fora salvo das águas do rio Nilo pela misericórdia divina;
HDJRUDpIHLWRPHGLDGRUGDTXHODPHVPDPLVHULFyUGLDDIDYRUGRVHX
SRYRSHUPLWLQGROKHQDVFHUSDUDDOLEHUGDGHVDOYRGDViJXDVGR0DU
Vermelho.

Obras de misericórdia são o oposto das obras de morte

³(WDPEpPQyVQHVWH$QRGD0LVHULFyUGLDSRGHPRVID]HUHVWH
trabalho de ser mediadores de misericórdia com as obras de misericórdia
para aproximar, aliviar, fazer unidade. A misericórdia de Deus atua sempre
para salvar. É tudo ao contrário da obra daqueles que atuam sempre para
matar: por exemplo, os que fazem as guerras”, disse o Papa.

$WUDYpVGRVHXVHUYR0RLVpVSURVVHJXLXR6HQKRUJXLD,VUDHOQR
GHVHUWRFRPRVHIRVVHXP¿OKRHGXFDRQDIpHID]DOLDQoDFRPHOHFULDQGR
XPYtQFXORIRUWtVVLPRGHDPRUXPDUHODomRVHPHOKDQWHjTXHH[LVWHHQWUH
SDLH¿OKRHHQWUHPDULGRHHVSRVDeXPDUHODomRSDUWLFXODUH[FOXVLYD
privilegiada de amor, fazendo dos israelitas "um reino de sacerdotes e
XPDQDomRVDQWD

³$Wp TXH SRQWR FKHJD D PLVHULFyUGLD GLYLQD´ GLVVH )UDQFLVFR
3RLV EHP p LVWR PHVPR TXH QyV SUySULRV QRV WRUQDPRV SDUD 'HXV
GHL[DQGRQRVVDOYDUSRU(OH H DFROKHQGR D VXD DOLDQoD$ PLVHULFyUGLD
divina torna o homem precioso, como um tesouro pessoal que pertence ao
Senhor, que Ele guarda e no qual Se compraz."
Estas são as maravilhas da misericórdia divina, que chega à sua
SOHQDUHDOL]DomRHP-HVXVQDTXHOD³QRYDHHWHUQDDOLDQoD´FRQVXPDGD
no seu sangue, que nos torna joias preciosas nas mãos do Pai bom e
misericordioso.

³( VH QyV VRPRV ¿OKRV GH 'HXV H WHPRV D SRVVLELOLGDGH GHVWD
KHUDQoDGHERQGDGHHGHPLVHULFyUGLDHPUHODomRDRVRXWURVSHoDPRV
DR6HQKRUTXHQHVWH$QRGD0LVHULFyUGLDWDPEpPQyVDEUDPRVRQRVVR
FRUDomRSDUDFKHJDUDWRGRVFRPDVREUDVGHPLVHULFRUGLD´FRQFOXLX



&LUFRQD3UDoD

Depois da catequese, o papa saudou os grupos presentes na
3UDoD'R%UDVLOVDXGRXGHPRGRHVSHFLDORV¿pLVGH%UDVtOLDH6mR
-RVp GRV &DPSRV +RXYH XPD DSUHVHQWDomR FLUFHQVH H )UDQFLVFR
mencionou ainda uma iniciativa do Pontifício Conselho Cor Unum
SRURFDVLmRGR$QR-XELODU7UDWDVHGHXPDMRUQDGDGHUHWLURHVSLULWXDO
SDUDSHVVRDVHJUXSRVHQJDMDGRVQRVHUYLoRGDFDULGDGH2UHWLURVHUi
realizado em nível local, nas dioceses, durante a próxima Quaresma
± XPD RFDVLmR GLVVH R 3DSD FRQYLGDQGR WRGRV j SDUWLFLSDomR ±
SDUD UHÀHWLU VREUH R FKDPDGR D VHU PLVHULFRUGLRVRV FRPR R 3DL
%) 
Retirado da Rádio Vaticano

Fevereiro/Março 2016



$ 1RVVD 0mH QmR IDOKD QDV VXDV SDODYUDV H FLWDo}HV
0DVLVWRH[LJHGHQyVTXHVHMDPRVVpULRVHDXWrQWLFRVFULVWmRVGD,JUHMD
de Cristo, sem rodeios, nem comportamentos que não correspondem ao
amor da Virgem, nem à sua mensagem. Ela, leva-nos sempre a Cristo,
j YHUGDGH GR (YDQJHOKR H j 6XD ,JUHMD 2UHPRV
FRP XP FRUDomR OLPSR SRU HVWH PRPHQWR (FOH
sial.
A QuDUHVPD p XP WHPSR SURIXQGR H SH
culiar para colocarmos o sentido na nossa vida e
TXDOLGDGHDRQRVVR%DWLVPReXPWHPSRIRUWHH
exigente para homens e mulheres, capazes de enfrentar de forma valente a sua vida com a verdade
do Evangelho.
A hora presente do nosso mundo e da nosVD,JUHMDSRGHWDPEpPVHUDKRUDGD*UDoDHGD
&RQYHUVmReDKRUDGHYHUL¿FDUPRVFRPUHDOLV
mo que tipo de pessoas e de crentes somos todos
nós. A conversão não consiste num pequeno “ rePHQGR´ 0&    PDV QXPD OLQKD GH GRU
que atravesse o nosso interior para vivermos de
maneira distinta. É sabermos escutar no silêncio
GDRUDomRQDVLQFHULGDGHGRMHMXPHQDDOHJULDGD
esmola, as palavras do Apóstolo São Paulo: “ Em
QRPHGH&ULVWRYRVVXSOLFDPRVUHFRQFLOLDWHFRP'HXV´ &RU 

eDKRUDSDUDUHDYLYDUPRVRIRJRGRQRVVR%DWLVPR&RUUHPRV
RULVFRGH¿FDUPRVFRPDPRQRWRQLDGD)pFRPDDSDWLDGDHVSHUDQoD
e de esquecer o compromisso fraterno do amor. Por esse motivo, a Quaresma deve ser sempre tempo de luz, de alegria e de impulso Pascal.
De luz: Porque devemos ajudar a iluminar a nossa identidade
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de crentes, para descobrir a mediocridade que hoje vivemos à luz do
(YDQJHOKR7RGRRWHPSR4XDUHVPDOGHYHVHUQRYLGDGHSDUDRYLYHU
PRVFRPXPDIpSURIXQGDHYHUGDGHLUDDQRVVD)pHP-HVXV&ULVWR
De impulso: É tempo de fortaleza, para encontrarmo-nos com Deus,
TXHROKDVHPSUHSDUDDIUHQWHHQXQFDSDUDWUiV /F
 eWHPSRGHHQFRQWUDUPRQRVFRPQyV
mesmos, aceitando a nossa pobreza e as nossas liPLWDo}HVFRQWXGRGLVSRVWRVDVXSHUDUVHPSUHHD
encontrarmo-nos com os demais num diálogo fraterno e comprometido. É neste tempo da Quaresma
TXHRDPELHQWHQRVFRQYLGDDXPDUHÀH[mRVLQFHUD
HVpULDQXPDHVFXWDDWHQWDDOHJUHHGHFRQYHUVD
com a palavra de Deus, pois vivemos demasiados
OLJHLURVGHIpHVSHUDQoDHFDULGDGHQRQRVVRLQWH
rior, e por isso necessitamos de alimentarmo-nos
das profundas raízes do nosso ser.
Devemos celebrar a Quaresma de uma forma
HVSHFLDOR6DFUDPHQWRGD5HFRQFLOLDomRTXHQRV
leve a encontrar o Sacramento da Eucaristia com a
profundidade necessária.
 'H DOHJULD 3DVFDO 7RGD D FRQYHUVmR DVVXPLGD
e acolhida como um compromisso vital do nosso ser leva-nos a ser homens e mulheres novos da
levedura Pascal, da alegria de descobrir o nosso
(PD~VD&ULVWRTXHQRVpUHYHODGRQD(XFDULVWLD

4XH0DULDPXOKHURUDQWHQRVLOrQFLRHHPFRPSURPLVVRYLYD
FRQRVFRHVWHWHPSRGH*UDoD/X]H$PRUTXHpD6DQWD4XDUHVPD
7H[WRUHWLUDGRGDUHÀH[mRVREUHDTXDUHVPDGR3DGUH-RVp5RODQGR&DEH]DSiURFRGH*DUDEDQGDO
6RODQJH$6LOYD±3UDHVLGLXP1RVVD6HQKRUD$X[LOLDGRUD±&RPLWLXP0HGLDQHLUD

Ei você, meu Senhor quer ter um
filho contigo... aceitas?
Uma jovem, em seus afazeres doPpVWLFRV SHUFHEH TXH VXD FDVD IRUD LQ
vadida por um homem desconhecido que
OKH SURS}H VHU D PmH GR ¿OKR GH VHX VH
nhor. A jovem, apesar de ser noiva, aceita a proposta e assume a gravidez de um
“desconhecido”. Ela faz uma viagem para
outra cidade e, nesse meio tempo, o noivo
GHVFREUHRRFRUULGR¿FDLUULWDGRHUHVRO
ve acabar com o noivado. Se essa história
tivesse ocorrido com um membro de sua
IDPtOLDTXDOVHULDDVXDDWLWXGH"

4XDOVHULDRVHXMXOJDPHQWR"(RYHUHGLFWR"
Pois bem, essa história, que acabamos de ler, continua acontecendo em
vários locais dessa nossa enorme casa
FKDPDGD7HUUD 3DUD PXLWRV p PRWLYR GH
YHUJRQKD SDUD RXWURV p DOJR FRUULTXHLUR
outros ainda sugeririam que a jovem abortasse para manter o casamento com o noivo, entre várias respostas possíveis que podePRVSHQVDU0DVHSDUDQyV&ULVWmRVpPRWLYR
SDUDID]HUPRVRTXr"

&RP FHUWH]D p PRWLYR GH )HVWD 'HV
de que não nos atenhamos apenas aos fatos de
PDQHLUDOyJLFDPDVQRHQWHQGLPHQWRGD+LV
WyULDGDIpH6DOYDomR1RGLDGH0DUoR HP
VHUiQRGLDGHDEULOGHYLGRj6HPDQD
Santa e oitava da Páscoa) celebramos a SoleQLGDGHGD$QXQFLDomRGR6HQKRU(VVDJUDQGH

festa se realiza nove meses antes da Solenidade de Natal.
No capítulo um do evangelho escrito
SRU/XFDV'HXVHQYLDVHX$UFDQMRHPVHSD
UDGRD=DFDULDVHD0DULDFRPSURSRVWDVEHP
GH¿QLGDV=DFDULDVGHVFRQ¿DHVXDERFDFDOD
VHSDUDRSURMHWRGH'HXV0DULDSRUVXDYH]
questiona como o projeto será realizado, retira
suas dúvidas e, após convencida, assume com
toda sua simplicidade o Projeto de Deus: “Eu
VRXDVHUYDGR6HQKRUIDoDVHHPPLPVHJXQ

GRWXDSDODYUD´ /F 2FRQWLQXDUGD
história já conhecemos...

$6ROHQLGDGHGD$QXQFLDomRGR6HQKRU
QRVFRQYLGDDUHÀHWLUVREUHDVQRVVDVUHVSRV
tas ao chamado de Deus, por isso, acredito
que a Festa da Acies tenha sido colocada no
PHVPRGLD1HVVHGLDDVVLPFRPRD0mHGH
'HXVQyVOHJLRQiULRVGH0DULDVRPRVFKDPD
dos a responder se assumiremos o Projeto de
Deus. Cabe-nos questionar, sanar as dúvidas,
UHÀHWLUDWpUHMHLWDU 6LP7HPRVHVVHGLUHLWR 
ou aceitar.
Quando, individualmente, nos consagramos na Festa da Acies falando: “Eu sou todo
9RVVRyPLQKD5DLQKDH0LQKD0mH(WXGR
TXDQWRWHQKRYRVSHUWHQFH´DVVXPLPRVFRP
0DULDXPFRPSURPLVVRGHHQWUHJDWRWDO3RU
isso, devemos ter a consciência desse ato de
&RQVDJUDomRSRLVDVQRVVDVSDODYUDVVHMXQ
WDUmRjVGH1RVVD0mHSDUDUHVSRQGHUD'HXV
TXHDVVXPLPRVDPLVVmRGHID]HU-HVXV³QDVFHU´
em todos os locais que fomos visitar.
Amada/o irmã/o Deus sempre vem ao
QRVVRHQFRQWURSDUDDSUHVHQWDURVHX3URMHWRp
preciso que estejamos atentos para sabermos o
que responder e lembrar que a misericórdia de
'HXVpIRQWHGHDOHJULDVHUHQLGDGHHSD]

6DOYH0DULD
+HUQDQH0DUWLQKR)HUUHLUD
3UDHVLGLXP0mHGRV3HTXHQLQRV
&RPLWLXP6WHOOD0DULV±9LOD$OSLQD63
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“Casa comum, nossa responsabilidade”
7HPD³&DVDFRPXPQRVVDUHVSRQVDELOLGDGH´

/HPD “Quero ver o direito brotar

2 WHUPR &DVD &RPXP FRUUHVSRQGH
DR 3ODQHWD 7HUUD TXH SUHFLVD GH FXLGDGRV
para se manter e a responsabilidade desses
FXLGDGRV p GH WRGRV SRU LVVR D &()  p
Ecumênica entre todas as igrejas cristãs do
%UDVLOHSDUFHULDFRPD0LVHUHRU±HQWLGDGH
HSLVFRSDOGD,JUHMD&DWyOLFDQD$OHPDQKD

2OHPDIRLUHWLUDGRGHOLYURGH$PyV
SRUVHWUDWDUWDPEpPGDWHPiWLFDGHMXVWLoD
HGLUHLWRDOpPGHDERUGDURSDSHOFULVWmRHP
ser o exemplo em todos os momentos, locais
e atitudes de sua vida.

7RGRVYLYHPRVQDFRQVWUXomRGH'HXV
e a nós foi designada a responsabilidade de
cuidar e preservar das maravilhas, que assim
VHMD

6DOYH0DULD

FRPRIRQWHHFRUUHUDMXVWLoDTXDO
riacho que não seca” – Am 5, 24
A
Campanha
Ecumênica
da
)UDWHUQLGDGHGHDERUGDXPSUREOHPDHD
IUDJLOLGDGHTXHDWLQJHDPDLRULDGDSRSXODomR
EUDVLOHLUDTXHpDIDOWDGHVDQHDPHQWREiVLFR
6DEHVH TXH QHP PHWDGH GD SRSXODomR GH
nosso país conta com tratamento de esgoto ou
com o fornecimento de água potável, fatores
que são causas de diversos problemas de
VD~GHHSUHMXGLFDPDSUHVHUYDomRDPELHQWDO

'RP )OiYLR ,UDOD SUHVLGHQWH GR
&21,& GHFODURX TXH D &() WHP FRPR
objetivo “assegurar o direito ao saneamento
básico para todas as pessoas e empenharmoQRVjOX]GDIpSRUSROtWLFDVS~EOLFDVHDWLWXGHV
responsáveis que garantam a integridade e o
futuro de nossa Casa Comum”.

.DULQH*DEDOGL

SÃO JOSÉ

-RVp)LOKRGH-DFyQDVFHXQDFLGDGH
GH %HOpP VHJXQGR VH DFUHGLWD VHQGR XP
GRVVHLV¿OKRVGHXPDIDPtOLDIHOL]6HJXQGR
D WUDGLomR HUD XP MRYHP GHYRWR KXPLOGH
H PXLWR WDOHQWRVR 7HQGR D SUR¿VVmR GH
FDUSLQWHLUR PRUDYD QD FLGDGH GH 1D]DUp
Aos trinta anos de idade foi convocado junto
com outros pelos sacerdotes do templo a se
apresentar para o casamento.

2V VDFHUGRWHV FRORFDUDP -RVp H
outros pretendentes sobre uma tábua e
sobre cada um deles, um ramo, sendolhes comunicado que aquele cujo ramo se
GHVHQYROYHVVHHFRPHoDVVHDJHUPLQDUVHULD
RHVSRVRGDYLUJHP0DULDGH1D]DUp0DULD
FRPDLGDGHHVWLPDGDGHDQRVIRLGDGDD
-RVpHPFDVDPHQWRPDVFRQWLQXRXDPRUDU
QDFDVDGDIDPtOLDHP1D]DUpSRUXPDQR
WHPSR HVWLSXODGR SHORV +HEUHXV HQWUH R
casamento e a entrada na casa do esposo.

0DULD UHFHEHX QHVWD pSRFD D YLVLWD
GR DQMR *DEULHO H D QRWLFLD GH TXH VHULD D
PmHGH-HVXVRUHGHQWRUGRPXQGR0DULD
YLVLWRX VXD SULPD ,VDEHO H DR UHWRUQDU
GHVWD YLDJHP LQIRUPRX D -RVp GD VXD
PDWHUQLGDGH GH H[SOLFDomR QmR PXLWR
IiFLO ,QTXLHWR H DQJXVWLDGR -RVp PHGLWRX
VREUH HVWD VLWXDomR H DWp PHVPR SHQVRX
HPGHL[DU0DULD³IXJLU´VHFUHWDPHQWHSDUD
não ter de condená-la publicamente, o
TXH UHVXOWDULD QD FRQGHQDomR GH 0DULD DR
DSHGUHMDPHQWR DWp D PRUWH SRU DGXOWpULR
Angustiado foi dormir e em sonho
recebeu a visita de um anjo que lhe disse:
´-RVp ¿OKR GH 'DYL QmR WHQKD PHGR GH
UHFHEHU0DULDFRPRVXDHVSRVDSRLVRTXH
QHODIRLJHUDGRSURYHPGR(VStULWR6DQWR
(ODGDUijOX]XP¿OKRHYRFrRFKDPDUi
-HVXV SRUTXH HOH VDOYDUi R VHX SRYR GRV
VHXVSHFDGRV´ 0W 
Após esta noite todas as dúvidas de
-RVpVXPLUDPHHOHDWpPHVPRDQWHFLSRXD

FHULP{QLDGHLQJUHVVRGH0DULDHPVXDFDVD
como sua esposa.

2 LPSHUDGRU &HVDU $XJXVWR
determinou um recenseamento de todo o

O sonho de São José - Anton Raphael Mengs

,PSUpULRGHWHUPLQDQGRTXHHVWHIRVVHIHLWR
em suas cidades de origem. Assim sendo,
-RVpSDUWLXMXQWRFRP0DULDSDUDDFLGDGHGH
%HOpPVXDRULJHP)RLXPDYLDJHPSHQRVD
H FDQVDWLYD DWp PHVPR SHOR HVWDGR GH
0DULDTXHMiVHDSUR[LPDYDGDPDWHUQLGDGH
%HOpP QDTXHOD pSRFD HP GHFRUUrQFLD GR
recenseamento, estava cheia de gente e não
havia lugar nas estalagens para acolhida
do casal. Por este motivo, depois de muito
SURFXUDU H IUXVWUDGDV DV VXDV HVSHUDQoDV
FRP D DSUR[LPDomR GH KRUD GH 0DULD GDU
a luz, abrigaram-se em uma estrebaria na
SHULIHULD GH %HOpP RQGH R PHQLQR -HVXV
nasceu em uma manjedoura.


&XPSULGD D /HL GH 0RLVpV SDUD D
SXUL¿FDomR GH 0DULD DSUHVHQWDUDPVH QR
templo, levando como oferta um par de
DYHV -RVp MXQWR FRP 0DULD UHFHEHUDP RV
0DJRVGR2ULHQWHTXHYLHUDPUHYHUHQFLDUR
Salvador.
Após a visita dos magos, um anjo
GR6HQKRUDSDUHFHXD-RVpHRLQIRUPRXTXH
deveriam fugir para o Egito, em razão da
SHUVHJXLomR GH +HURGHV -RVp 0DULD H -HVXV
empreenderam uma viagem de mais ou menos
NLORPHWURVDWUDYpVGRGHVHUWRFRPPXLWRV
perigos.

$SyV D PRUWH GH +HURGHV DYLVDGR
HPVRQKRSRUXPDQMR-RVpUHWRUQRXSDUD
XPD FLGDGH FKDPDGD 1D]DUp SDUD TXH
se cumprissem as escrituras. “Ele será
FKDPDGR21D]DUHQR´ 0W 

&RPDQRV-HVXVIRLSDUD-HUXVDOpP
SDUDD3DVFRDHDRUHWRUQRGHVWD-RVpH0DULD
o perderam de vista, somente o reencontrando
três dias depois, discutindo com os doutores
GD/HLQRWHPSOR-RVpHQVLQRXDVXDSUR¿VVmR
D-HVXVVHQGRHVWHPXLWDVYH]HVFKDPDGR³2
carpinteiro”.

-RVpVHPSUHYLYHXMXQWRGH0DULDH
-HVXVHVHPSUHOKHVSURWHJHXFRPRHVSRVR
e pai amoroso sendo exemplo a todos os pais
GH IDPtOLD 0RUUHX SRXFR DQWHV GH -HVXV
iniciar a sua vida pública, o que evitou que
HOH VRIUHVVH FRP R PDUWtULR H FUXFL¿FDomR
GH-HVXVVHXDPDGR¿OKR

6mR-RVppOHPEUDGRHPGXDVGDWDV
(PGH0DUoR6mR-RVpEHPDYHQWXUDGR
HVSRVRGDYLUJHP0DULD±3DWURQRGD,JUHMD
( D  GH 0DLR ± 6mR -RVp ± 3DWURQR GRV
WUDEDOKDGRUHV 4XH 6mR -RVp VHMD SDUD
FDGDXPGHQyV/HJLRQiULRVH[HPSORDVHU
seguido.

9LYD6mR-RVp
/XL]&HVDU)HUUHLUD
&RPLWLXQ6DQWD0DULDGRV$QMRV
Secretário
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PPC - 2016
Deixamos para trás: a inveja, o desrespeito, amargura, má vontade, o desânimo.

/HYDPRV MXQWR R DPRU FRPSDQKHLULV
PR ERD YRQWDGH DMXGD P~WXD H FRQ¿DQoD QR
próximo.

6HJXLPRV MXQWRV UXPR D -D~ 63  SDUD
PDLVXPD33& 3HUHJULQDomR3RU&ULVWR 

2 3H (OPLUDQ )HUUHLUD 6DQWRV 6mR9L
FHQWH QRVDFRPSDQKRX&KHJDQGRD-D~ 63 R
3H 'DQLHO 9DOHWLP 7H]RUH -D~  MXQWRVH D QyV
para assim prosseguirmos nessa missão evangeOL]DGRUD9LVLWDPRVSRUYROWDGHIDPtOLDVHQ
catequese, conseguimos formar a primeira turma.
contramos pessoas necessitadas de afeto e carinho. 0XLWRVDIDVWDGRVGDSDUyTXLD6DQWD&ODUDYROWDUDP
&RPDVFULDQoDVGD,JUHMD6WR,YRRQGHQmRKDYLD a participar, conversamos com drogados, católicos
QmRSUDWLFDQWHVIRUDPLQ~PHUDVErQomRVQRVODUHV
VHP IDODU QDV LQ~PHUDV YLVLWDV H FRQ¿o}HV IHLWDV
pelo Pe. Elmiran.
Fomos bem recebidos por onde passávamos,
WRGRVUHFRQKHFLDPRVPLVVLRQiULRVGD/HJLmRGH0D
ULD pUDPRV RQ]H GXSODV SHUFRUUHQGR WRGDV DV UXDV
GRVEDLUURV -G%UDVtOLD'U/XFLDQR5RVD%UDQFD
-RmR%DODQHREDLUURGR&LSy 
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,]DEHO9LOOD5XELR
&RPLWLXP16UD0HGLDQHLUD3DWULDUFD
Mais fotos em nossa página do Facebook

3DUDEpQVDWRGRVRVSHSHFLVWDVTXHSDUWLFLSDUDP
GHVVDJUDQGLRVDPLVVmR
Nós, que somos membros ativos ou auxiOLDUHVID]HPRVDGLIHUHQoDSRURQGHSDVVDPRV
Devemos sempre seguir unidos pelo amor a nosVD0mH0DULD6DQWtVVLPD


6$/9(0$5,$

Saindo para o Trabalho
Missa de Envio

Missa ao ar Livre

Reunião Diária

Saímos levando uma mala e trouxemos
de volta um trem: de paz, harmonia e muito mais
amor a essa grande família legionária.
Visitando enfermos

VII Congresso da Juventude Legionária
CRPDJUDoDGH'HXVD-XYHQWXGHGD/H
JLmRGH0DULDHVWHYHUHXQLGDQD&DVDGH)RUPDomR
)UDQN'XIISDUDDUHDOL]DomRGRVHX9,,&RQJUHVVR
TXHWHYHFRPRWHPD³-XYHQWXGH&RQVWUXLQGRXPD
QRYDVRFLHGDGH´2FRQJUHVVRWHYHLQtFLRQRViED
GRGLDFRPDVDQWDPLVVDSUHVLGLGDSHOR
Diretor Espiritual do Senatus de São Paulo, o Pe.
,YDQ5'DQKRQL

Na parte da tarde foram iniciados os trabalhos de estudo e discussão do congresso.



2V  SDUWLFLSDQWHV SUH
VHQWHV IRUDP GLYLGLGRV HP  JUXSRV SDUD GHEDWHU
assuntos do nosso cotidiano, exercitando um olhar
FUtWLFRGHRQGHHFRPRD/HJLmRGH0DULDGHYHDWX
ar e o papel de cada legionário para ser promotor de
QRYDVVROXo}HVHDOWHUQDWLYDVSDUDRVGHVD¿RVTXH
QRUPDOPHQWHQRVVmRDSUHVHQWDGRV2VFRQJUHVVLV
tas tiveram cinco temas proposto para as discussões: “Usando o que Deus nós dá com sabedoria”,
³&LrQFLDHIpGXDVIDFHVGDPHVPDPRHGD´³(VWDU
VHPSUHGHVHUYLoR´³&RUDJHPHXYHQFLRPXQGR´
-R    H ´8VDQGR KDELOLGDGHV SUR¿VVLRQDLV
GHQWUR GD /HJLmR´$R ¿P GH FDGD GLVFXVVmR HP
grupo foi exigido dos participantes exercitarem sua
FULDWLYLGDGHHFDSDFLGDGHGHFULDomRHPXPWHPSR
limitado. A cada grupo era solicitada uma apresenWDomRGRTXHIRLGLVFXWLGRVRUWHDQGRRTXHGHYHULD

GHQWURGD,JUHMDHGD/HJLmRGH0DULD$PLVVDGH
GRPLQJRIRLFHOHEUDGDSHOR3H7LDJR'LUHWRU(VSL
ULWXDOGD/HJLmRGH0DULDQDGLRFHVHGH*XDUXOKRV

2 &RQJUHVVR SURSRUFLRQRX PXLWRV PR
PHQWRVGHLQWHJUDomRWURFDGHH[SHULrQFLDHGHV
FRQWUDomR1RMiWUDGLFLRQDOFRQFXUVRGDV³'DQoD
GDVGDQFLQKDV´RQGHDVORFDOLGDGHVVmRGHVD¿DGDV
D HODERUDU XPD GDQoD DR MLQJOH R¿FLDO GR HYHQWR
TXHHVVHDQRWHYHFRPROHWUD³-XYHQWXGHFRQVWUXLQ
do uma nova sociedade, eu tenho minha identidade
e caminho rumo à santidade”, o grande campeão
foi a turma de São Carlos, que criaram a melhor
dancinha ao nosso jingle.

(QFHUUDPRVR9,,&RQJUHVVRGD-XYHQWXGH
/HJLRQiULDQDVHJXQGDIHLUDGLDFRPD
6DQWD0LVVDSUHVLGLGDSHOR3HeOFLRGD9LOD3UX
ser feito entre música, teatro, jogral ou cartazes.
Ao longo do congresso os legionários dente.
4XHDVH[SHULrQFLDVWURFDGDVQR¿PGHVH
foram incentivados a fazerem perguntas. Foi pro- 
mana
e
as
metas estabelecidas por cada um possam
YLGHQFLDGD SHOD RUJDQL]DomR GR HYHQWR XPD XUQD
VHUIRUoDVPRWRUDVQRGHVHQYROYLPHQWRGRWUDEDOKR
para que os mesmos depositassem suas dúvidas e,
na noite de domingo, foi promovido um momen- GH FDGD ORFDOLGDGH &RPR GLWR SHOD FRRUGHQDomR
to onde a diretoria do Senatus de São Paulo/SP, GD6HFUHWDULDGD-XYHQWXGHTXHFRRUGHQRXRHYHQWR
DX[LOLDGD SHOR ,UPmR (GLYDQ &RVWD  6HFUHWiULR “a bola está com cada um de vocês”, vamos em
do Senatus de Recife/PE, responderam algumas IUHQWHMRYHQVWUDEDOKDUSHODQRVVD/HJLmRVHQGRD
das perguntas elaboradas.Foi um momento rico de PXGDQoDTXHRPXQGRSUHFLVD
-RUJH)HUQDQGR3HUHLUD/LPD
aprendizado onde cada participante pôde ver seus
9LFH3UHVLGHQWHGR6HQDWXVGH6mR3DXOR
questionamentos ser esclarecidos. As perguntas
que não foram respondidas no Congresso devido
DRWHPSRVHUmRUHVSRQGLGDVQDVSUy[LPDVHGLo}HV
GRQRVVR-RUQDOGR6HQDWXV

2ViEDGRIRLHQFHUUDGRFRPXPPRPHQWR
GHDGRUDomRDR6DQWtVVLPR6DFUDPHQWRRQGHWRGRV
IRUDPDJUDFLDGRVFRPDSUHVHQoDGH-HVXV(XFDUtV
tico e puderam se colocar diante d`Ele para expor
seus anseios e suas dúvidas e receber as respostas e
DIRUoDQHFHVViULDSDUDFRQWLQXDUHPQDFDPLQKDGD
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Páscoa

Renato Moura
Comitium Nossa Senhora da Glória /
Guaianazes-São Paulo


$R LQLFLDU HVWD PDWpULD TXHUR GHL[DU
UHJLVWUDGDVDVSDODYUDVGR3DSD(PpULWR%HQ
WR;9,
³2DFRQWHFLPHQWRGDPRUWHHUHVVXUUHLomRGH
&ULVWR p R FRUDomR GR FULVWLDQLVPR R SRQWR
FHQWUDOHIXQGDPHQWDOGDQRVVDIpRSRGHURVR
impulso da nossa certeza, o vento forte que
afugenta toda a angústia e incerteza, a dúvida
e calculismo humano”.

SULPDYHUD FRPR UHIHUrQFLD j UHQRYDomR GD
YLGD2VFULVWmRVSULPLWLYRVGRRULHQWHIRUDP
os primeiros a dar ovos coloridos na Páscoa
VLPEROL]DQGR D UHVVXUUHLomR R QDVFLPHQWR
para uma nova vida. Nos países da Europa
costumava-se escrever mensagens e datas nos
ovos e doá-los aos amigos. Em outros, como
na Alemanha, o costume era presentear as
FULDQoDV 1D$UPrQLD GHFRUDYDP RYRV RFRV
FRP¿JXUDVGH-HVXV1RVVD6HQKRUDHRXWUDV
¿JXUDV UHOLJLRVDV 3LQWDU RYRV FRP FRUHV GD
primavera, para celebrar a Páscoa, foi adotaGRSHORVFULVWmRVQRVVpFXOR;9,,,$LJUHMD
GRDYDDRV¿pLVRVRYRVEHQWRV

Cordeiro:

GL]HU 'HXV p SULQFtSLR H
¿P2VDOJDULVPRVGRDQR
WDPEpP VmR JUDYDGRV QR
Círio Pascal.

2 &tULR 3DVFDO
simboliza o Cristo que
ressurgiu das trevas para
iluminar o nosso caminho.

Sino:

0XLWDVLJUHMDVSRV
VXHPVLQRVTXH¿FDPVXV
pensos em torres e tocam
para anunciar as celebrao}HV

2 VLQR p XP VtPEROR GD 3iVFRD 1R
domingo de Páscoa, tocando festivo, os sinos
DQXQFLDPFRPDOHJULDDFHOHEUDomRGDUHVVXU
UHLomRGH&ULVWR

Quaresma:

2 HYDQJHOKR GH 6mR 0DWHXV 
nos diz o seguinte: Não tenham medo. Eu sei
TXH YRFrV HVWmR SURFXUDQGR -HVXV TXH IRL
FUXFL¿FDGR (OH QmR HVWi DTXL 5HVVXVFLWRX
FRPRKDYLDGLWR
É com imensa alegria que estamos iniFLDQGRQD,JUHMDR$QR6DQWRGD0LVHULFyUGLD
DIHVWDPDLVLPSRUWDQWHGDQRVVDIpTXHFRP
S}HRSULPHLURPLVWpULRJORULRVRGR6DQWR5R
sário... Páscoa vem da palavra hebraica (PesVDFK  H VLJQL¿FD SDVVDJHP (VWD IHVWD TXH
WDPEpP FKDPDPRV GH ³7HPSR 3DVFDO´ WHP
GXUDomRGHGLDVHQFHUUDQGRFRPDIHVWDGH
Pentecostes.

'XUDQWH R7HPSR 3DVFDO VRPRV FRQ
vidados a fazer a nossa passagem da vida velha para a vida nova que nos leva de encontro
com o Cristo Ressuscitado, que na cruz nos
OLEHUWRXHQRVHQFKHXFRPVHXHVStULWR$¿
QDOHOHpR6HQKRUGDYLGDHGDPRUWH(VWH
³7HPSR3DVFDO´pUHFKHDGRGHVtPERORVTXH
QRVDMXGDPD YLYHU EHP HVWH PLVWpULRGH Ip
Cito aqui alguns deles:

Ovos de Páscoa:


2 FRUGHLUR p R VtPEROR PDLV DQWLJR
GD3iVFRDpRVtPERORGDDOLDQoDIHLWDHQWUH
Deus e o povo judeu na páscoa da antiga lei.
1R$QWLJR7HVWDPHQWRD3iVFRDHUDFHOHEUD
da com os pães ázimos (sem fermento) e com
RVDFULItFLRGHXPFRUGHLURFRPRUHFRUGDomR
do grande feito de Deus em prol de seu povo:
DOLEHUWDomRGDHVFUDYLGmRGR(JLWR$VVLPR
SRYRGH,VUDHOFHOHEUDYDDOLEHUWDomRHDDOLDQ
oDGH'HXVFRPVHXSRYR

0RLVpV HVFROKLGR SRU 'HXV SDUD OL
bertar o povo judeu da escravidão dos faraós, comemorou a passagem para a liberdade,
imolando um cordeiro.

3DUDRVFULVWmRVRFRUGHLURpRSUySULR
-HVXV &RUGHLUR GH'HXV TXHIRLVDFUL¿FDGR
na cruz pelos nossos pecados e cujo sangue
nos redimiu: “morrendo, destruiu nossa morte, e ressuscitando, restituiu-nos a vida”. É a
QRYD$OLDQoD GH 'HXV UHDOL]DGD SRU 6HX )L
lho, agora não só com um povo, mas com todos os povos.

Círio Pascal:
Nas culturas pagãs, o ovo trazia a
LGpLDGHFRPHoRGHYLGD2VSRYRVFRVWXPD
vam presentear os amigos com ovos, desejanGROKHVERDVRUWH2VFKLQHVHVMiFRVWXPDYDP
distribuir ovos coloridos entre amigos, na

É uma vela grande que se acende na
LJUHMD QR ViEDGR GH DOHOXLD 6LJQL¿FD TXH
³&ULVWRpDOX]GRVSRYRV´
Nesta vela estão gravadas as letras do
alfabeto grego “alfa” e “ômega”, que quer


2V  GLDV TXH SUHFHGHP D 6HPDQD
6DQWDVmRGHGLFDGRVjSUHSDUDomRSDUDDFHOH
EUDomR1DWUDGLomRMXGDLFDKDYLDGLDVGH
UHVJXDUGRGRFRUSRHPUHODomRDRVH[FHVVRV
SDUD UHPHPRUDU RV  DQRV SDVVDGRV QR GH
serto.

Óleos Santos:

Na antiguidade os lutadores e guerreiros
se untavam com óleos, pois acreditavam que essas
VXEVWkQFLDVOKHVGDYDPIRUoDV3DUDQyVFULVWmRVRV
óleos simbolizam o Espírito Santo, aquele que nos
GiIRUoDHHQHUJLDSDUDYLYHUPRVRHYDQJHOKRGH-H
sus Cristo.
E cabe a cada um de nós legionários espaOKDUDERDQRWtFLDGDUHVVXUUHLomRGH-HVXVHPQRV
VRV3UDHVLGLD7UDEDOKRV6HPDQDLVHHPQRVVRGLD
DGLD'HVHMRDWRGRVXPD6DQWDH)HOL]3iVFRD
)RQWHGH3HVTXLVD3RUWDOGD)DPtOLDH<RXFDW
5HQDWR0RXUD
&RPLWLXP1RVVD6HQKRUDGD*OyULD*XDLDQD]HV6mR3DXOR
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Perguntas para: ledacauduro@uol.com.br

Para inovarmos nossa seção do jornal decidimos
comentar trechos do Manual. Tenho a certeza de
que nós, os legionários, vamos nos surpreender
com a profundidade do seu conteúdo. Iniciemos
pelo primeiro parágrafo e façamos um exame de
consciência!
A Legião de Maria é uma associação de católicos
que, com a aprovação da Igreja e sob o comando
de Maria Imaculada, constituíram-se em Legião
para servir na guerra perpetuamente travada
pela Igreja contra o mal que existe no mundo.
(Manual Cap. 1, p 9).

Associação de católicos: Algumas vezes
queremos levar para o nosso Praesidium um amigo que não é católico ou que nunca frequenta a
Igreja. Com a “desculpa” de ser uma “pessoa boa”
convidamo-la para frequentar o Praesidium e fazer o “trabalho” conosco.
Isso não é possível. As pessoas que convidamos
para a Legião de Maria devem ser católicas “praticantes”, isto é, um católico que frequente a Igreja
e não seja contra seus dogmas. É claro que não

vamos exigir de quem está entrando para a Legião a maturidade que exigimos de um legionário. Temos que ver em quem recrutamos a possibilidade que tem de crescer como cristão.

fazendo tudo à sua maneira e com o seu espírito
individual. Ninguém mais gosta, quer obedecer,
e estar unido aos superiores. Se “constituir em
Legião” signiﬁca viver como num exército, obedecendo as autoridades (Senatus, Comitium, Curia).
Constituir em Legião signiﬁca acima de tudo ter e
viver o mesmo ideal dos superiores, comungando com eles esse ideal e PRINCIPALMENTE tendo
o mesmo espírito. Só assim, todos lutando com o
mesmo espírito e pelo mesmo ideal, a Legião de
Maria ajudaria a ganhar todas as “guerras travadas
pela Igreja contra o mal que existe no mundo”.

Aprovação da Igreja: Isso signiﬁca com
a aprovação do Pároco, que na paróquia representa a Igreja. Se o pároco não quer a Legião de
Maria em sua Paróquia, não podemos e não devemos insistir e fundar a Legião ali. A obediência
ao Pároco é um testemunho que, frequentemente, faz o Pároco reﬂetir sobre e obediência da Legião à autoridade da Igreja e, depois de algum
tempo, ele mesmo peça a fundação da Legião
de Maria na sua Paróquia. Não podemos nunca,
mas nunca mesmo, fundar um Praesidium sem o
consentimento do Pároco, ou sem que ele saiba.
Quando o pároco não quer a Legião de Maria, a
Legião deve obedecer.

a)
Como eu apresento a Legião de Maria
para meus conhecidos, amigos e parentes? Dou
testemunho de que ela me faz bem, que me faz
crescer?

Se constituíram em Legião para servir na guerra travada pela Igreja...:

b)
Aceito a autoridade do meu pároco, do
meu Conselho superior?

Essa expressão é muito séria e, hoje em dia, muito
difícil de se viver. Estamos numa época de individualismo, que cada um vive e pensa como quer,

(c)
Procuro ter o mesmo ideal do meu conselho, tendo com ele o mesmo espírito?

Exame de Consciência:

Casa de Formação “Frank Duff”


,QLFLDPRVRDQRFRPPXLWRRWLPLVPR
HQmRpSDUDPHQRV$VREUDVQD&DSHOD³0mH
/HJLRQiULD´ FDPLQKDUDP D WRGR YDSRU HP
 H HVWmR EHP HQFDPLQKDGDV SDUD 
/RJR VHUmR FRORFDGRV RV EDQFRV GH PDGHLUD
e as mesas da palavra e da comunhão com
acabamento em pedra.

2V &RQVHOKRV GD /HJLmR TXH SRU Oi

passarem neste semestre já poderão utiliza-la,
mesmo ainda não estando pronta.

$¿UPDPRVHUHSHWLPRVTXHWXGRLVWR
VyHVWiVHQGRSRVVtYHOJUDoDVDFRODERUDomRGH
5SRUPrVGHFDGDOHJLRQiULDHOHJLRQiULR
$VXDJHQHURVLGDGHpTXHID]DGLIHUHQoD

0XLWRV &RQVHOKRV Mi UHVHUYDUDP D
&DVDGH)RUPDomRSDUDHVWHDQRHRVTXHSRU

lá passaram só teceram elogios.
Pela foto interna da Capela pode-se
REVHUYDU D EHOH]D H RV WUDoRV OLW~UJLFRV TXH
FRPSRUmR D PHVPD 7XGR LVWR p QRVVR p GH
cada um, que com seu sacrifício cooperou e
continua cooperando para termos uma capela
digna de Nossa Senhora.

(VWDpD&DSHOD0mH/HJLRQiULD

Notícias dos Conselhos
Missa de Envio - Santo Amaro - Capial - SP

(PDFRQWHFHXD0LVVDGH(QYLRGR&RPLWLXP&RQVROD
trix da Diocese de Santo Amaro, na Paróquia Sagrada Família, com a
SUHVHQoDGHPDLVGHOHJLRQiULRVGDV&XULDHH3UHDVLGLXP

1DKRPLOLDR'LUHWRU(VSLULWXDO3H-RUJH7DGHXPHQFLRQRXR
Papa Francisco: "Quem arrisca, o Senhor não o desilude; sejamos coUDMRVRVRXVDGRV4XHR(VStULWR6DQWRQRVGrDJUDoDGHDYDQoDUPRV
sempre, sem medo. Cumprindo nossa missão de evangelizar onde quer
que estejamos e para onde Ele nos enviar”.

Maurício Antunes
Tesoureiro do Senatus
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Senatus Nossa Senhor a Aparecida

Notícias dos Conselhos

Confraternização em São José dos Campos - SP

2V3UDHVLGLD¿OLDGRVDR&RPLWLXP0HGLDQHLUDGH6mR-RVpGRV&DP
SRVUHDOL]DUDP3DVVHLR$QXDOH&RQIUDWHUQL]DomRQRGLDGHGH]HPEURQR
6DQWXiULRGD0mH5DLQKDHP$WLEDLD

2VOHJLRQiULRVORWDUDPGRLV{QLEXVHRHYHQWRIRLFRURDGRSHOD6DQWD
0LVVDSUHVLGLGDSHOR3DGUH)UDQFLVFROHJLRQiULRTXHIRLMXYHQLOTXHDOpPGH
IDODUGH)UDQN'XIIH(GHO4XLQQQRVFRQYLGRXDUH]DUDVRUDo}HV¿QDLVGD
7HVVHUDDQWHVGDErQomR¿QDO8PGLDGHErQomRV
9DQGD0DUFRQGHV
3UHV&RPLWLXP0HGLDQHLUD

Congresso - Parque Edu Chaves - São Paulo - SP

Eleições em Guarulhos - SP


(PKRXYHHOHLo}HVSDUDYLFHSUHVLGHQWHHVHFUHWiULRGR&RPLWLXP
,PPDFXODWDQD3DUyTXLD6mR-RmR%DWLVWD±-G$GULDQD*XDUXOKRV

,UPmR1HOVRQSUHVLGHQWHGR6HQDWXVFRQGX]LXRSOHLWRHPTXHLUPm0DUL
VD*DEDOGLIRLDFODPDGDYLFHSUHVLGHQWHHLUPm$QD&ULVWLQD//HDOTXHSDVVRXGH
YLFHDVHFUHWiULDYHQFHXGLVSXWDQGRFRP0DUJDULGD&DUGRVR1DIRWRGDHVTXHUGD
SDUDDGLUHLWD3H7KLDJR5DPRV7HUHVD5RGULJXHVTXHGHL[DRFDUJRGHVHFUHWiULD
$QD&ULVWLQD0DULVD*DEDOGL'LiFRQR/XL]%ULWR0DULOGD$S6LOYDDWXDOWHVRX
UHLUD,QiFLR+)/HDOSUHVLGHQWHGR&RPLWLXPHRSUHVLGHQWHGR6HQDWXVGH6
3DXOR1HOVRQ0RUDHV
A todos, nossos sinceros agradecimentos.
,QiFLR+)/HDO±&RP,PPDFXODWD

MIssões Populares - Santos - SP


&RPLWLXP  1 6D$SDUHFLGD ± 3DUTXH (GX &KDYHV H &XULD ¿OLDGD
&RQVRODGRUD GRV$ÀLWRV UHDOL]RX &RQJUHVVR /HJLRQiULR HP QRYHPEUR GH
FRQWDQGRFRPDSUHVHQoDGHOHJLRQiULRVDWLYRVHDX[LOLDUHVDOpP
GHYLVLWDQWHV7LYHPRVFRPRSDOHVWUDQWHV3H(GJDUGR0DQXHO=DJDGD QRVVR
GLUHWRU HVSLULWXDO   TXH HVWHYH FRQRVFR GXUDQWH WRGR R HYHQWR ¿QDOL]DQGR
FRPD6DQWD0LVVDDOpPGR,UPmR&kQGLGRDTXHPDJUDGHFHPRVRDSRLR
prestado.

Missa em Ação de Graças - Sapopemba - Capital - SP

" Vinde e vede com misericórdia"
'HDGH'H]HPEURGHDFRQWHFHXDVPLVV}HVSRSXODUHVGLRFHVDQDHP
6DQWRV/LWRUDO63
$FRRUGHQDomRIRLGR3H(OPLUDQ3DUWLFLSDUDPGHVVDPLVVmRRVSDGUHV:LOVRQ
+HOOPDQQV :LO SH)HUQDQGR*URHVSH/XL]$OIRQVRSH)UDQFLVFR6DODPDQFDH
RSH,VDF&DUQHLURGD6LOYDSiURFRGDLJUHMD6mR-RmR%DWLVWDDRQGHDFRQWHFHXDV
PLVV}HV2VMRYHQVVHPLQDULVWDVGRVHPLQiULR6mR-RVp2VSDURTXLDQRVGDSDURTXLD
6mR3HGURR3HVFDGRU1VUD$SDUHFLGD69LFHQWHHRVSDURTXLDQRVGD6-RmR%DWLVWDH
RVOHJLRQiULRVGH63&LGD%ULWR-DQG\UD,RNLNR)DELR0DUDH9DQGDTXHPDLVXPD
YH]DFHLWDUDPRFRQYLWHGRSH(OPLUDQFRPDOHJULD$VPLVV}HVDFRQWHFHXQR%DLUUR
1RYD&LQWUDHP6DQWRVIRLXPDPLVVmRLQWHQVDQmR¿FDUDP5XDVEHFRVHPRUURVVHP
SHUFRUUHUHPEXVFDGDVDOPDVVRIULGDVHVHPHVSHUDQoD

2EULJDGR0HX'HXVSRUPDLVHVVDRSRUWXQLGDGHGHFRQWHPSODORQDIDFH
do meu irmão sofredor. Uma visita de nada serviria se apenas nós falássemos.
2PDLVLPSRUWDQWHpGHL[DU'HXVDJLUSDUDTXHDSHVVRDH[SHULPHQWHRSRGHU
VDOYt¿FRGH'HXV1DVQRVVDVYLVLWDVVRPRVDSHQDVDiJXDTXH-HVXVID]RPLODJUH
de converter em vinho.

6DOYH0DULD
0$5$'$(48,3('(9,6,7$'25(6

0LVVDGH$omRGH*UDoDV&RPLWLXP16UDGR5RViULR6DSRSHPED63

Rosário em Santos - SP

Congresso em Ribeirão Preto- SP


2&RPLWLXP0DWHU'HLGH5LEHLUmR3UHWRUHDOL]RXFRQJUHVVR
FRPDSUHVHQoDGHLQ~PHURV/HJLRQiULRV


6DQWR5RViULRFRPD/HJLmRGH0DULDQDFDWHGUDOGH6DQWRVH
LQtFLRGDJXDUGDGHKRQUDHPORXYRUD1RVVD6HQKRUDGR0RQWH6HUUDW

