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FINADOS: ALEGRIA DA
RESSURREIÇÃO

EDITORIAL

"Papa Francisco instituíra o Ano Santo-Jubileu
Extraordinário da Misericórdia a partir de 08/12/2015,
no Vaticano para o mundo".
Em sua Carta a Dom Rino Fisichella, Presidente do Conselho para a
Promoção da Nova Evangelização, no último dia 1º de setembro, nosso Papa
Francisco, disse: Com a "proximidade do Jubileu Extraordinário, permita-me
focar alguns pontos sobre os quais considero importantes intervir para consentir
que a Celebração do Ano Santo seja para todos os crentes um verdadeiro
momento de encontro com a misericórdia de Deus. Com efeito, desejo que o
Jubileu seja uma experiência viva da proximidade do Pai, como se quiséssemos
sentir pessoalmente a sua ternura, para que a fé de cada crente se revigore e
assim o testemunho se torne cada vez mais".
O Papa Francisco pede que seja um Ano Santo que envolva todas
as Dioceses no mundo todo e tenhamos alguns espaços sagrados denominado Porta Santa - para uma breve peregrinação por todos os
membros da Igreja onde será concedido indulgências plenárias. O Bispo
Diocesano deverá estabelecer estas localidades.
No transcorrer do documento, ele esboça muitas preocupações, por
isto é fundamental a leitura da bula Papal, sobretudo em alguns pontos no que
se refere às pessoas que se encontram em dificuldades para irem até as chamadas
"Portas Santas" devido às situações de enfermidades; idosas e solitárias. Que
possamos ser solidários com estas pessoas para que estejam juntas, em comunhão
com toda Comunidade, seja através das visitas domiciliares, a hospitais, asilos,
seja através dos Meios de Comunicação Social, etc... Também mostra-se muito
interessado que nas pessoas que se encontram nos cárceres, que experimentam
a limitação da sua liberdade. Lembra-se do perdão tão esperado por todas as
mulheres que foram levadas ao drama do aborto. Que após arrependimento
carrega em suas vidas, em seu coração, o sentimento de culpa, de pesar de
derrota. Sua Santidade nos faz refletir que "O perdão de Deus não pode ser
negado a quem quer que esteja arrependido, sobretudo quando com coração
sincero se aproxima do Sacramento da Confissão para obter a reconciliação
com o Pai". E, é com este espírito que o Papa vem conceder a cada Sacerdote
que preparem para esta grande tarefa demonstrando que temos um Deus da
compaixão, do perdão e da misericórdia.
Que Deus seja louvado pelo nosso Papa Francisco com estas belas
reflexões, atitudes, discernimento e muita sabedoria. Que nosso Pastor
continue tendo força, coragem e muita saúde no comando de nossa Igreja
que tem como essência o ministério do serviço do Reino de Deus, a favor
de todos os seus filhos e filhas, sobretudo daquelas pessoas que mais
necessitadas, mais pobres, solitárias, desanimadas e indecisas, sem esperanças
na caminhada de suas vidas. Que possamos renovar cada vez mais, junto
ao nosso Pastor, a disponibilidade permanente ao Serviço da Boa Nova de
Nosso Senhor Jesus Cristo: ontem - hoje e sempre!
Permita-me fazer alguns agradecimentos neste último Editorial que
escrevo... Em nome de toda Diretoria do Senatus de São Paulo quero agradecer
de coração a você leitor/a; a cada participante das Equipes do nosso Conselho
que, nos assessoram com todo carinho, dedicação e amor neste importante
trabalho de voluntariado; a cada funcionário/a que não medem esforços para nos
ajudar nas diversas tarefas administrativas, financeiras, pastorais, etc..., ao nosso
porteiro do prédio, Senhor Germano que com tanta paciência esperava concluirmos
nossas reuniões; agradecer a todos os Oficiais de Conselhos do Brasil pelo
trabalho conjunto, sempre irmanados e firmes no propósito de nossa Comandante;
a todos os Diretores/as Espirituais, amigos e simpatizantes que estão sempre
prontos a nos ajuda a refletir na caminhada, valeu mesmo...; nossa gratidão ao
nosso Conselho Mãe, através dos Oficiais do Conclium Legionis que tivemos
a grata alegria de podermos estar juntos, em Dulbin/Irlanda, em Setembro do
ano passado e que fomos muito bem acolhidos. Nosso carinho e gratidão. É nesta
perspectiva que temos convicção de que o nosso Conselho estará sempre a serviço
do Evangelho através da querida Legião de Maria! Continuemos assim a "Serviço
do Reino definitivo" (Diretrizes Gerais da CNBB).
Nesta edição veremos também: Legião de Maria comemora seu
aniversário em grande estilo; Eleições da Diretoria do Senatus; V Encontro
de Diretores/as Espirituais na Cidade de Curitiba/PR; Nova Edição da
Revista da Legião; Finados: A Alegria da Ressurreição; Retiro Anual do
Senatus e; muito mais!
Concluindo, queremos dizer que a qualidade do nosso Jornal ficará
cada vê melhor, somente se você ler, divulgar, enviar críticas e sugestões, enfim,
participe com notícias,... Em resumo, vamos fazer acontecer, combinado?!
Até a próxima oportunidade, se Deus quiser...
Confiando na intercessão da Mãe da Misericórdia joguemos nossas
redes em águas mais profundas. Que Deus seja sempre louvado! Salve Maria!
Abraço fraterno, pela Diretoria do Senatus de São Paulo.
Wanderley Aparecido Turine.

EXPEDIENTE DA SEDE
SEGUNDA / QUARTA E SEXTA : FECHADO
TERÇA-FEIRA - MANHÃ - 09h00 às 12h00
TARDE  14h00 às 17h00
QUINTA-FEIRA - 09h00 às 12h00
SÁBADO  quando não houver reunião do Senatus: 09h00 às 12h00

Finados, feriado religioso em que a Santa Igreja Católica conclama seus
fiéis a rezarem em favor daqueles que nos precederam no reino de Deus, ou
seja, nossos entes queridos a quem amamos neste mundo e que partiram para
a casa do Pai Eterno, deixando saudades em nossos corações. É um ato de
respeito, carinho e amor e, principalmente de fé, que visitemos seus túmulos,
os enfeitemos e, é claro, façamos as devidas orações pedindo a Deus por eles.
Este hábito de rezar pelos mortos teve início por volta do sec. V (dC).
No séc. XI, os papas Silvestre II, João XVII e Leão IX, obrigaram aos fiéis a
dedicarem um dia inteiro a oração pelos mortos. No séc. XIII foi estipulado
o dia 2 de Novembro para o dia de Finados.
A perda de um ente querido deve nos levar a uma reflexão sincera sobre
nossa Fé em Jesus Cristo e na ressurreição dos mortos, pois somos filhos de
Deus. Devemos cumprir os mandamentos de Deus e da Igreja. Ler sua Palavra,
frequentar os sacramentos e fazer obras de caridade. Se assim o fizermos, a
morte, para nós, poderá ser enfrentada e vencida com fé, amor e esperança.
O dom da vida está sempre acima da morte, pois Cristo a venceu (Hb 2,14).
Santa Terezinha do menino Jesus disse em seu leito de morte: "Não morro,
entro na vida" (História de uma alma, pág 275). Uma certeza de esperança e
fé, pois a morte para o cristão não é fim, mas "condição" para se chegar a casa
do Pai que tanto nos ama e nos espera.
Sabemos que nem todos morrem preparados, por isso, somos chamados
a socorrer as almas que estão no purgatório com nossas orações e sacrifícios,
o que é uma santa prática (2Mac.12,46). Para isto, é preciso que estejamos em
estado de graça por uma confissão sacramental bem feita e, participar da santa
missa, receber a comunhão eucarística no período de 1° a 8 de novembro, em
favor das pessoas falecidas. Visitar uma igreja ou oratório rezando o Pai nosso
e o Credo; rezar pelo Santo Padre, o Papa, além de rezar no cemitério, para
conseguir as indulgências necessárias, pelos fiéis defuntos, dispensadas pela
Santa Igreja, para que sejam livres do purgatório e entre o mais breve no Reino
dos Céus.
Por fim, nós, Igreja militante, devemos estar em comunhão com a Igreja
padecente e triunfante, sempre celebrando a vitória de Cristo sobre o pecado
e a morte. Peçamos à Maria, nossa mãe, que nos ajude nesta caminhada para
junto de Deus.
Jofre Mendonça é Músico e cursou Teologia na Faculdade Nossa Senhora da Assunção.
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Milícias do céu, legião dos anjos de Maria
Os anjos são criaturas espirituais
que habitam no céu, criados por Deus
para sua glória e serviço. Ao criá-los,
quis torná-los participantes da vida
divina para glorificá-Lo, servi-Lo e
serem felizes para sempre. Os anjos o
glorificam com sua existência com hinos
de louvor e adoração. Em Belém,
cantaram o hino "Glória a Deus nas
alturas e paz na Terra aos homens de
boa vontade". No Céu, por sua vez, os
Serafins louvam a Deus cantando o
eterno "Santo, Santo, Santo é o Senhor
Deus dos exércitos", a exemplo do que
o sacerdote faz ao celebrar o santo
sacrifício da Missa, eles também têm
a função de mensageiros entre o Criador
e os seres humanos.
Os Anjos formam as mais
gloriosas tropas daquela que é terrível
como um exército em ordem de batalha!
Temos de supor que também aqui a
Legião foi guiada sobrenaturalmente, pois a
estreita relação dos Anjos com o movimento
legionário não era então vista com a clareza de
hoje. À medida que o tempo foi passando tornouse cada vez mais clara a conveniência de recorrer
aos Anjos.
Compreendeu-se enfim que os Anjos
são o lado celeste da campanha desenvolvida
na terra pela Legião. A aliança entre a Legião

"Meus irmãos, vossa fé em Nosso
Senhor Jesus Cristo glorificado não deve
admitir acepção de pessoas!" (Tg 2,1).
Amada (o) Irmã (o) que a Paz de
Nosso Senhor Jesus Cristo esteja e
permaneça conosco todos os momentos de
nossa vida!
Vivemos um momento em que a
economia mundial passa por uma grave
crise. E toda vez que o lado financeiro vai
mal, o "véu de santidade" das pessoas é
derrubado e mostra-se o verdadeiro pensamento
de muitos. Infelizmente, estamos presenciando,
em todos os momentos e lugares, inúmeros
ataques aos mais diversos tipos de crenças,
idéias, valores afetivos e pessoais, pobres,
imigrantes e migrantes, estudantes, negros e
asiáticos... E o pior é quando membros da Igreja
exercem esse tipo de atitude!
Quantas vezes escutamos que esse ou
aquele sujeito deseja o poder... que fulaninha
ou ciclaninho não tem capacidade por que nasceu
naquele lugar? Quantas vezes dissemos que
todos os políticos desse ou daquele partido são
ladrões? Ou pensou: Ele é o pastorzinho daquela
igrejinha de boteco, deve pensar apenas no
dízimo? Quantas vezes justificamos os nossos
erros falando que os outros também erram, ou
fazem pior do que nós?
Quantas vezes ouvimos, falamos ou
pensamos: "Eu sou brilhante e por isso procuro
explicitar ao máximo meus pensamentos, você

e os Anjos tem diferentes aspectos. Cada
legionário, seja ele Ativo ou Auxiliar, tem um
Anjo da Guarda que combate a seu lado, golpe
por golpe.
A batalha tem maior significado para o
Anjo, em certo sentido, do que para o legionário:
o Anjo vê claramente o valor do que está em
jogo - a glória de Deus e o valor de uma alma
imortal. Por isso, o interesse do Anjo é mais
intenso e o seu auxílio constante. Mas todos os

fala demais, ele está bêbado, pois ninguém pode
pensar assim", ou: "eu sou maravilhoso, você
tem boas feições e ela não tem boa aparência",
ou ainda: "eu faço as correções necessárias na
atitude das pessoas, você é estressado,
desrespeitoso e inconveniente, e ela é uma velha
e rabugenta" ou, a melhor de todas, em minha
opinião: "eu reconsidero os meus conceitos,
você é um vira-casaca e ele não cumpre com a
palavra dada".
Temos, em nossa formação cultural, um
"pré-conceito" sobre tudo e todos, mesmo sobre
o que não conhecemos. Esse "pré-conceito"
acontece devido às várias influências que
sofremos durante nossa vida e que muitas vezes
nos leva a "julgar o livro pela capa" ou a dizer
que "a primeira impressão é a que fica".
Entretanto, quando os nossos "pré-conceitos"
geram atitudes como as acima citadas ou de
discriminação, isso reflete uma questão muito
preocupante: o PRECONCEITO!

outros Anjos estão igualmente
interessados nesta guerra, "Pois não é
contra homens de carne e sangue que
temos de lutar, mas contra os
principados e potestades, contra os
príncipes deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal
(espalhadas) nos ares" (Efésios 6, 12),
portanto irmãos legionários devemos
ter uma devoção muito grande pelos
anjos, para que possamos passar pelas
tribulações e batalhas espirituais de
nossa caminhada rumo ao reino dos
céus.
Todos aqueles a favor de quem
a Legião trabalha, têm os Anjos da
guarda prestando o seu auxílio ao lado
dos legionários. Além disso, o exército
inteiro dos Anjos entra em cena. A
batalha travada por nós faz parte do
combate principal sustentado por eles, desde o
princípio, contra Satanás e os seus seguidores.
A memória desta Legião celeste celebrase a dois de outubro.
A alegria do Senhor é nossa Força, Salve
Maria!
Wellington L. Marques,
Praesidium Nossa Senhora Auxiliadora,
Comitium Medianeira - São Paulo

O preconceito dificilmente acontece de
forma escancarada. Normalmente acontece
de forma bem sutil e quase imperceptível
para as demais pessoas, porém quem é vítima
sofre por ser atingida na sua dignidade!
Muitas
vezes a vítima não consegue se
defender sozinho! Devemos ter um cuidado
muito grande e estarmos atentos para com
esse crime, pois foi devido ao preconceito
que Jesus foi levado à Cruz!
Como não podemos julgar o livro pela
capa, também não podemos generalizar todas
as atitudes como preconceito! A síndrome do
politicamente correto também não serve de
exemplo, pois exclui a formação cultural dos
envolvidos, como foi o caso do escritor
"Monteiro Lobato".
A teoria da evolução existe e é
verdadeira, pois todos os seres vivos evoluem
principalmente nos seus "pré-conceitos"! E que
maravilha que Deus nos fez, ao permitir que
compreendêssemos que deveríamos evoluir. Ele
se fez presente em nossa história para que
evoluíssemos! Então, aproveitemos o presente
que Deus nos deu e busquemos evoluir e a viver
como irmãos e irmãs, com limitações e
qualidades!
Um grande abraço da Paz! E perdão
pelo meu preconceito!

Hernane Martinho Ferreira
Praesidium Mãe dos Pequeninos
Comitium Stella Maris
Vila Alpina - São Paulo
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V Encontro Nacional de Diretores Espirituais
Sou o Bom Pastor, conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem..." (Jo 10, 14)

Foi com muita alegria que aconteceu
nos dias 14, 15, e 16 de setembro o V Encontro
de Diretores Espirituais de todo Brasil, em
Curitiba - Paraná, dirigido pelo Senatus
Assumpta de Ponta Grossa - PR, com o tema
"A necessidade e a importância do Diretor
Espiritual na Legião de Maria"
Estiveram presentes aproximadamente
80 padres, das mais diversas regiões do Brasil.
Dom Edson de Castro Homem, Diretor
Espiritual da Legião junto a CNBB abriu o
Encontro afirmando aos padres que a Legião é
formadora de santos, e que cabe a eles, padres,
a formação espiritual desses legionários, para
que assim, formados neste espírito, frutificarão
muito mais.

Missa celebrada na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais - Curitiba

Padre Silvio Mocelim, Diretor Espiritual
da Legião em Maringá, dirigiu-se aos padres,

lembrando que o Diretor Espiritual também é
um Oficial da Legião, portanto responsável,
não só pela orientação espiritual, mas também
fazer valer todas as orientações dadas pelo
Manual da Legião.
Os trabalhos de grupo foram dirigidos
pelo Padre Jaime Rossa, e discutido os seguintes
assuntos: 1º) A Santidade e o Apostolado - 2º)
A formação. A conclusão dos trabalhos foi o
seguinte: a)A Legião procura desenvolver a
santidade de um modo peculiar, dando-lhe o
caráter de apostolado, aquecendo-a até ao ponto
de sentir a necessidade de se comunicar. B)
Quem assume um trabalho apostólico tem que
ter uma noção clara de sua missão. O Praesidium
tem seu papel de agente formador, mas o
legionário deve procurar também outros meios
que venham a somar sua vida de santidade.
Padre Mario Spack, contribuiu com o
tema "Dimensão Missionária", e relatou a
experiência da Igreja no Paraná em realizar
missões no continente africano, mais
especificamente em Guiné Bissau, no município
de Quebo, uma região paupérrima, sem ter o
mínimo de condições para o desenvolvimento
descente de vida daquele povo. Neste contexto,
o irmão Timóteo se lembrou de algumas missões
na África desenvolvido pela Legião de Maria.
O irmão Timóteo MacMahon enfatizou
que o Manual orienta os legionários a
responderem ao chamado de Deus e a assumirem
o compromisso com o Corpo Místico, e que,
portanto, a Legião de Maria está sempre a

disposição dos Bispos e Padres, para acolher as
necessidades da Igreja.
Dom Sérgio Arthur Brasch, Bispo na
Diocese de Ponta Grossa, fechou o ciclo de
palestras dizendo o quanto a Legião de Maria
foi importante na sua vida, tendo em sua mãe,
já falecida, um exemplo de mulher legionária
que o influenciou para a vida sacerdotal. Guarda
consigo o Manual da Legião de Maria (uma das
primeiras edições) que a acompanhou por muitos
anos. Também abordou vários capítulos do
Manual mostrando aos padres a riqueza bíblica
que o mesmo contém.
No final do Encontro foi passado um
filme a respeito da VI ENAJUL acontecido
também em Curitiba no mês de julho, e o
interesse da Legião pelos Jovens.

Comitiva do Senatus Aparecida de São Paulo

Matéria extraída dos apontamentos de Lucinda G.M.Fonseca 1ª Secretária do Senatus de SP

"Permanecei no meu amor para produzir frutos" (Jo 15, 9-16)
A Regia Nossa
Senhora da Assunção/Mato
Grosso do Sul, representada
por 5 oficiais (duas de Campo
Grande, uma de Dourados e
duas de Corumbá)
participaram do Retiro
Espiritual do Senatus de São
Paulo, realizado na Casa de
Formação Frank Duff em
Mogi das Cruzes nos dias 28
a 30/08/2015.
O tema do retiro
"Permanecei no meu amor
para produzir frutos" (Jo 15,
9-16). Muito frutuoso foram
os dias, inicialmente com as
palavras do Pe. Ivan Danhoni
refletindo as palavras segundo
evangelista João, que escreve
o Evangelho do Amor, da
sensibilidade, mesmo na dor,
se ama. As palavras de Jesus
"como eu vos amei, assim também vocês devem
amar uns aos outros". Aprender a reconhecer
no outro irmão e ver nele a face de Deus. Em
nossa caminhada e vida legionária, o que
significa faltar o "vinho"? Por que perdemos o
"vinho" que é a alegria em nossas ações, em
nossa vida? Seria falta de oração, falta de amor,
falta de entusiasmo, falta de ânimo e a
indisposição para mudança? Nunca se esqueça:

discípulo missionário.
O encerramento
se deu com a presença
amiga, acolhedora e
incentivadora do nosso
presidente Wanderley
quando nos disse que
leigos fazem a Igreja
acontecer e a hora de ser
Igreja é do leigo.
Enviado pela Regia

Jesus pode transformar a nossa água em vinho,
que tem gosto e sabor. Que tipo de água estou
a oferecer aos meus irmãos? Na sequência,
Pe.Bernardo alertou sobre a grande dificuldade
quando todos querem ser o Pastor e ninguém
quer ser ovelha. É preciso obedecer, ser humilde
e praticar o exercício de santidade, aceitar as
críticas e aprender a ser verdadeiramente
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Fotos de Fernanda Medeiros

Foto geral dos Legionários

Em grande estilo, aconteceu no dia 07 de setembro último, na
Catedral da Sé, a Missa de Ação de Graças da Legião de Maria
comemorando os 94 anos de fundação na Irlanda e 61 anos no Brasil.
Com seus estandartes, os legionários e legionárias, vindos de
todos os cantos da cidade e Grande São Paulo, lotaram a Igreja dedicada
a Nossa Senhora da Assunção, cada um ao seu estilo usando as mais
variadas camisetas da Legião de Maria.
A Santa Missa foi precedida da reza do rosário sendo contemplado
os Mistérios da Alegria, pelo Pe. Ivan Roberto Danhoni.
A Missa teve a presidência de Dom Carlos Lema Garcia, Bispo
Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo e concelebrada pelo Diretor
Espiritual da Legião, Pe. Ivan Roberto Danhoni, e o Pe. Helmo Cesar
Faccioli, Pe. Auxiliar na Catedral de SP. O comentarista da Missa foi o
presidente do Senatus de São Paulo Wanderley Aparecido Turine. O canto
ficou por conta do Coral da Arquidiocese de SP.
Dom Carlos, em sua Homilia, exaltou a pessoa de Nossa Senhora,
como sendo uma mulher fiel ao seu filho, e que se quisermos nos
aproximar d'Ele devemos seguir o exemplo dela. Também nos convoca
a fazer o que fez Jesus na Sinagoga, no dia de sábado, ir em socorro dos
mais necessitados seja onde estivermos.

Na reunião ordinária do dia 05 de setembro de 2015 foi realizada
eleições para a nova Diretoria do Senatus de São Paulo (com exceção
da 1ª secretária). Ficou assim composta:
Presidente: Nelson de Moraes.
Vice Presidente: Jorge Fernando Pereira Lima.
1ª Secretária: Lucinda Gonçalves Mendes Carvalho Fonseca.
2ª Secretária: Luísa Helena Mariano.
1° Tesoureiro: Maurício Antunes e Silva.
2° Tesoureiro: Gerival Francisco da Silva.

Pe. Ivan Roberto Danhoni

No final da celebração Wanderley lembrou que um novo ciclo se
inicia com a eleição da nova Diretoria do Senatus de São Paulo e agradece
a que termina seu mandato pelos três anos de dedicação e trabalho.
A celebração encerrou-se com a benção final dos padres presentes
e o hino oficial da Legião de Maria.

Mauricio Antunes 1ºTesoureiro do Senatus de São Paulo

Pe. Ivan Roberto Danhoni

Wanderley Aparecido Turine

Após as eleições, Pe. Ivan parabenizou a todos e falou sobre a
importância da renovação do quadro de oficiais, de Senatus, Regiae,
Comitia e Curiae.
A nova Diretoria deve priorizar a formação de novas lideranças
nos vários níveis e a assembléia deverá estar atenta, conhecer melhor
os oficiais que irão eleger.
Claudete Capella
Comitium Consolatrix - Sto Amaro - Capital SP

Wanderley Aparecido Turine durante a reunião
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Perguntas e Respostas
e-mail para: ledacauduro@uol.com.br

1 - Quais são as dificuldades atuais para a
realização do trabalho Legionário?
A principal dif iculdade que
encontramos para a realização do nosso
"trabalho Legionário" é fazê-lo em par, isto é
fazê-lo sempre em dupla. Nossa tendência
atual, não só da Legião, mas em geral, é
fazermos tudo sozinhos, fazermos trabalho
individual. Mas a Legião de Maria continua
com seu "trabalho semanal," seu apostolado,
em dupla.
2 - Qual o principal trabalho legionário que
não deve faltar em nenhum Praesidia?
O trabalho característico da Legião de
Maria e que não deve faltar em nenhum
praesidium são as "Visitas domiciliares" isto
é, visitas de casa em casa. Esse trabalho nunca
deverá ser feito por um só legionário, sempre
em dupla. Caso um legionário para quem foi
marcado esse trabalho não possa fazê-lo, seu
par não o executará.

3 - Como se realiza a "Visita domiciliar"?
Antes de começar esse trabalho, o pároco, os
padres da paróquia devem ser avisados. Se
possível, deve-se avisar o pároco que iremos
fazer este trabalho em nome da Paróquia e em
nome dele. Seria muito desagradável se algum
visitado fosse comentar com o padre que
recebeu a visita de paroquianos e ele não
soubesse de nada. Devemos escolher uma rua
e visitar todas as casas e estabelecimentos
comerciais daquela rua sem exceção. Devemos
nos preparar, sabendo os horários das
cerimônias e atividades da nossa Comunidade,
da nossa paróquia para respondermos e orientar
ao que nos perguntarem, sem atacar e condenar
ninguém. Devemos:
(1º) apresentar-nos como católicos, pertencentes
à paróquia... E dizer que estamos em nome da
Paróquia;
(2º) dizer qual o motivo deste contato: conhecer
os paroquianos, os moradores daquela área,

(3º) perguntar qual a religião deles e se
frequentam alguma comunidade, alguma igreja.
Se participam de outra igreja, perguntarmos
desde quando e se for o caso porque deixaram
a Igreja Católica. Entretanto não devemos
combatê-los, podemos apenas dizer por que
nós estamos e nos conservamos na igreja
Católica. Mas ATENÇÃO, para isso precisamos
estar muito bem preparados para saber
responder aos argumentos sem condenar
ninguém e nenhuma igreja. Caso não saibamos
responder a alguma pergunta é importante que
digamos que não temos a resposta, que iremos
perguntar ao nosso Pároco e depois voltamos
para dar a resposta.
4 - O que é necessário para que uma visita,
uma atividade, seja "trabalho legionário?
Precisa ser marcado pelo praesidium,
com exceção de velório ou visita de pêsames
que não podemos prever e que são urgentes.
Todos os outros devem ser marcados pelo
presidente na Reunião do Praesidium.

A MAIOR FESTA MARIANA DO BRASIL
A maior festa mariana do Brasil celebrada
a 12 de outubro e, feriado nacional desde 1980,
quando o Papa João Paulo II consagrou a Basílica,
no dia 4 de julho. É o quarto santuário mariano
mais visitado do mundo, capaz de acolher até
45 mil fiéis. O início porém desta grande devoção,
foi tão humilde quanto nossa Mãe do Céu.
Dom Pedro de Almeida, conde de
Assumar e governante da capitania de São Paulo
e Minas de Ouro, estava de passagem pela cidade
de Guaratinguetá no vale do Paraíba, durante
uma viagem até Vila Rica. O povo de
Guaratinguetá decidiu fazer uma festa em
homenagem à presença de Dom Pedro de
Almeida e, apesar de não ser temporada de pesca,
os pescadores lançaram seus barcos no Rio
Paraíba com a intenção de oferecerem peixes ao
conde. Os pescadores Domingos Garcia, João
Alves e Filipe Pedroso rezaram para a Virgem
Maria e pediram a ajuda de Deus. Após várias
tentativas infrutíferas, desceram o curso do rio
até chegarem ao Porto Itaguaçu. Eles já estavam
a desistir da pescaria quando João Alves jogou
sua rede novamente, em vez de peixes, apanhou
o corpo de uma imagem da Virgem Maria, sem
a cabeça. Ao lançar a rede novamente, muitos
metros abaixo de onde havia apanhado o corpo,
apanhou a cabeça da imagem, que foi envolvida
em um lenço. Após terem recuperado as duas
partes, a figura da Virgem Aparecida teria ficado
tão pesada que eles não conseguiam mais movêla. A partir daquele momento, os três pescadores
apanharam tantos peixes que se viram forçados
a retornar ao porto, uma vez que o volume da
pesca ameaçava afundar as embarcações Esta
foi a primeira intercessão atribuída à Virgem.

Durante os 15 anos seguintes a imagem
permaneceu na residência de Filipe Pedroso,
onde as pessoas da vizinhança se reuniam para
orar. A devoção foi crescendo entre o povo da
região e muitas graças foram alcançadas por
aqueles que oravam diante da Virgem: diversas
vezes as pessoas que à noite faziam diante dela
as suas orações, viam luzes de repente apagadas
e depois de um pouco reacendidas sem nenhuma
intervenção humana.
Logo, já não eram somente os pescadores
os que vinham rezar, mas também muitas outras
pessoas das vizinhanças. A família construiu um

oratório no Porto de Itaguaçu, que logo tornouse pequeno para abrigar tantos fiéis.
Por volta de 1734, o vigário de
Guaratinguetá construiu uma capela no alto do
morro dos coqueiros em 26 de julho de 1745,
mas como o número de fiéis não parava de
aumentar, em 1834 foi iniciada a construção de
uma igreja maior, a atual Basílica Velha
solenemente inaugurada em 8 de dezembro de
1888. Em 6 de novembro, do mesmo ano, a
princesa Isabel, em pagamento de uma promessa
feita em sua primeira visita em 8 de dezembro
de 1868, ofertou à Virgem uma coroa de ouro
cravejada de diamantes e rubis e um manto azul
ricamente adornado. A solene coroação ocorreu
em 08 de setembro de 1904, quando o Papa
concedeu ao santuário ofício e missa própria de
Nossa Senhora Aparecida e indulgências para
os romeiros peregrinos.
Em 1955 teve início a construção da
Basílica Nova. Dentre os incontáveis milagres,
vamos recordar um: Um cavaleiro de Cuiabá,
passando por Aparecida, ao se dirigir para Minas
Gerais, viu a fé dos romeiros e começou a
zombar, dizendo que aquela fé era uma bobagem.
Quis provar o que dizia entrando a cavalo na
igreja. Logo na escadaria, a pata de seu cavalo
se prendeu na pedra da escada da igreja (Basílica
Velha), vindo a derrubar o cavaleiro de seu
cavalo. Após o fato, a marca da ferradura ficou
cravada na pedra e o cavaleiro arrependido pediu
perdão e se tornou devoto.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai
por nós que recorremos a Vós!
Solange A. Silva - Comitium Nossa Senhora Medianeira
Fonte Wikipédia.
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No dia 22 de Agosto, a Diretoria do
Senatus N. Sra. Aparecida, na pessoa do Vice
Presidente Nelson de Moraes, acompanhado da
irmã Claudete, da Secretaria, reuniu-se com as
diretorias dos seis Comitia da Diocese de
Osasco; N. S. das Graças e Rainha dos
Apóstolos, de Osasco, Santa Maria dos Anjos
de Carapicuíba, N. S. do Carmo de Itapevi,
Virgem Fiel de Cotia e N. S. Estrela da Manhã
de Alumínio.
Todos os Comitia estiveram presentes
com um número expressivo de Oficiais. Fomos
informados dos procedimentos necessários para
que se forme em nossa região, uma Regia. Criouse uma Comissão formada por Oficiais dos

Comitia para conversar com o Pe. Rogério Lemos,
referencial Diocesano para a Legião de Maria,
para que juntos falemos com o nosso Bispo,
Dom Frei João Bosco da formação desta Regia.

Senatus Nossa Senhora Aparecida - São Paulo
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E s t a m o s p r ov i d e n c i a n d o o
"Mapeamento" de todos os Praesidia, Curiae e
Comitia da Região, por áreas de abrangência,
com vistas à regularização das pendências e
continuidade do processo de criação da Régia.
Que nossa Mãe e Mestra, Maria
Santíssima interceda junto a seu filho, Jesus
Cristo, para que consigamos pleno êxito nesta
Empreitada... Amém.
Em tempo o Sr. Bispo já foi Informado
desta nossa pretensão, deu a sua aprovação e
benção. Salve Maria.

Luiz Cesar Ferreira
Cúria N. S. Arca da Aliança
Comitium Santa Maria dos Anjos
Carapicuiba (SP).

Notícias dos Conselhos
Aniversário em Pedreira (SP)

Missa em Ação de Graças - Campo Grande (MS)

A Curia Rainha Maria da Evangelização comemorou o aniversário
de 13 anos na paróquia de Santo Antonio de Pádua com a presença do nosso
Diretor Espiritual, Pe. Flávio.
A Regia Nossa Senhora da Assunção realizou uma missa em ação
de Graças para comemorar os 94 anos de fundação da Legião de Maria no
mundo. A missa festiva realizada no Santuário Nossa Senhora de Fátima,
Bairro Monte Líbano, celebrada pelos Freis da Ordem dos Frades Menores
Capuchinho: Oscar Lagni e Daniel Lagni, contou com as presenças de
legionários de vários conselhos e Praesidia de Campo Grande. A Legião de
Maria elogiada pelas atuações nas paróquias e legionários foram incentivados
a levar avante o ideal de Frank Duff, o fundador em processo de beatificação.

Congresso em Guaratinguetá (SP)

Anézia

Semana de Estudos em Guaianazes - Capital (SP)

O Comitium Nossa Senhora da Esperança de Guaratinguetá realizou
dia 26 de Julho de 2014 seu 1º Congresso Legionário na Paróquia Puríssimo
Coração de Maria.

Congresso de Praia Grande (SP)

O Comitium Nossa Senhora da Glória, realizou nos dias 20, 21, 22,
23 e 24 de julho de 2015 a semana de estudos na Comunidade Santa Cruz,
que teve como tema o Livro do Tratado da Verdadeira Devoção a Santíssima
Virgem de São Luiz Maria de Montfort..
Tivemos a presença de todos os Praesidia e Curiae pertencentes ao
Comitium. Cada dia foi estudado um pedacinho deste riquíssimo livro, para
nos prepararmos para a comemoração de 300 anos de falecimento de São
Luiz Maria de Montfort."

Aline Yachiyo Kayaki.

Comitium Estrela do Oriente de Praia Grande realizou no dia 23 de
Agosto de 2015 na Casa de Formação Frank Duff, um congresso legionário.

FALECIMENTO
Faleceu no dia 19 de setembro de 2015 a presidente da Cúria Maria
Santíssima, Wilma Izzo aos 82 anos. Foi legionária do Praesidium Nossa
Senhora Imaculada Conceição por 56 anos.
Era Ministra da Eucaristia e uma das fundadoras da casa Santa
Marta que trabalha com pessoas moradoras de rua.
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Notícias dos Conselhos

Senatus Nossa Senhora Aparecida

Eleição para Oficiais da Regia Nossa Senhora Auxiliadora - Cuiabá - MT
No dia 28 de julho de 2015, em Cuiabá (MT) houve eleição para todos
os cargos de Oficiais da Regia Nossa Senhora Auxiliadora, em reunião
extraordinária.
Além da diretoria da Regia, estavam presentes, Pe. Ednilson Ricardo
Wandestilha - Diretor Espiritual da Regia; Pe. George Garcia da Silva, Diretor
Espiritual do Comitium Mãe Amável, Várzea Grande; Wanderley Turine,
Presidente do Senatus (SP); Divino, Correspondente.
A reunião foi presidida pela Presidente da Regia, Srª Ademir Ribeiro
da Silva e a Eleição foi conduzida pelo Presidente do Senatus, Sr. Wanderley
Turine e com a participação da Assembléia, resultando os seguintes eleitos:
Presidente: Ademir Ribeiro da Silva Martins- reeleita
Vice-Presidente: Luciene Arruda da Silva - reeleita
1ª Secretária: Eranil dos Santos Silva
2ª Secretária: Silmara Lucia Nunes Nantes
1ª Tesoureira: Iva Gomes - reeleita
2º Tesoureiro: Djanir Americo Brasiliense
A reunião encer rou com a bênção dos Diretores Espirituais.

Missa em ação de Graças - Sto Amaro - Capital (SP)

Retiro em São Paulo (SP)
RETIRO LEVOU LEGIONÁRIOS A PROFUNDAS REFLEXÕES

O Comitium Magnificat e Curia Medalha Milagrosa, de São Paulo /
Capital, realizou em 12 de setembro na Casa de Formação Frank Duff, retiro
espiritual coordenado pelo Diretor Espiritual do Senatus Pe. Ivan Roberto
Danhoni - que também presidiu a Eucaristia - foi oportunidade para 70
legionários recolherem-se do cotidiano, traçando metas sobre sua missão
desafiadora na cidade grande. Com objetivas palestras, tomando passagens
do Evangelista S. João, em que o Mestre Jesus, a pedido da Santa Mãe, no 1º
milagre assiste os nubentes de Caná; noutro momento apresenta-se à samaritana
como a fonte da Água Viva; depois, revela-se como Bom Pastor, e na Ceia
derradeira oferece o exemplo de serviço lavando os pés dos discípulos, Pe.
Ivan provocou nos presentes muitos questionamentos, levando-os a refletir
sobre o compromisso da evangelização, que todos assumimos como cristãos
batizados, o Povo de Deus.

O Comitium Consolatrix realizou Missa em comemoração aos 94 anos
da Legião de Maria, sábado (05/09/2015) no Santuário Mãe de Deus .
Tivemos uma grande participação de legionários presentes, levando
seus estandartes, orgulhosos de pertencerem ao exercito de Nossa Senhora.
A Missa foi celebrada pelo nosso bispo diocesano D. Fernando e cocelebrada pelo diretor espiritual Pe. Jorge Tadeu e também pelo Pe. Marcelo
Rossi, essa missa foi transmitida ao vivo para todo Brasil através da Rede Vida,
tendo assim grande alcance.
Salve Maria!
Fátima Martins - Comitium Consolatrix - Santo Amaro

Fabianne Nunes.

Jubileu de Ouro em Penápolis (SP)
Comitium Mãe de Cristo, Diocese de Lins, Paróquia São Francisco de Assis, realizou
nos dias: 24 a 26 de Julho de 2015, a festa do Jubileu de Ouro, (50 anos) da Legião de Maria
em Penápolis. Recebemos a imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida vinda diretamente
do Santuário Nacional de Aparecida conduzida pelo Pe. Evaldo Cesar (Diretor de Produção
da TV Aparecida .
Houve muitos momentos fervorosos de celebrações. Sendo dois que foram à reza
do Rosário no sábado à noite e a missa no domingo, 26 de Julho, no Ginásio Nagib Sabino.
Contamos também com a presença de nossos correspondentes e representantes do Senatus,
Sérgio, Patrícia e Lourdes e muitos convidados. Obrigada a todos que partilharam conosco
estes dias tão maravilhosos e cheios de bênçãos. Que a Imaculada Conceição Aparecida
abençoa todo povo brasileiro, Salve Maria!

Iraci

Semana de estudos - Cidade Patriarca - Capital (SP)
Comitium Mãe do Redentor
realizou uma semana de estudos de
28 a 30 de julho com a presença de
80 pessoas por noite. Falamos sobre
a Encíclica do Papa sobre o meio
ambiente, agradecemos ao Pe. Nelson
que esteve presente todas as noites,
e parabenizamos a todos os
legionários pela participação em mais
este evento.

Eleições em Limeira (SP)
O Comitium Mãe do
Redentor realizou eleições. Da
esquerda para direita Edna
(correspondente), vice -Terezinha,
presidente - Maria Aurinete,
secretária - Adriana, tesoureira Neiva e Izabel correspondente, foi
g ratif icante par ticipar desse
momento tão especial desse

