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"Será, portanto, um Ano Santo extraordinário para viver, na
existência de cada dia, a misericórdia que o Pai, desde sempre,
estende sobre nós. Neste Jubileu, deixemo-nos surpreender
por Deus. Ele nunca se cansa de escancarar a porta do seu
coração, para repetir que nos ama e deseja partilhar conosco
a sua vida.
A Igreja sente fortemente a urgência de anunciar
a misericórdia de Deus; sua vida é autêntica e crível
quando faz da misericórdia seu convicto anúncio. Sabe
que a sua missão primeira, sobretudo numa época como
a nossa, cheia de grandes esperanças e fortes
contradições, é a de introduzir a todos no grande mistério
da misericórdia de Deus, contemplando o rosto de Cristo.
A Igreja é chamada, em primeiro lugar, a ser
verdadeira testemunha da misericórdia, professandoa e vivendo-a como o centro da Revelação de Jesus
Cristo. Do coração da Trindade, do íntimo do mistério
de Deus, brota e flui incessantemente o grande rio da
misericórdia. Esta fonte nunca poderá esgotar-se, por maior
que seja o número daqueles que dela se aproximam Sempre
que alguém tiver necessidade, poderá achegar-se a ela, porque
a misericórdia de Deus não tem fim".
Papa Francisco, Misericordiae Vultus, n.25
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EDITORIAL

Os três pilares para trabalharmos nestes três
anos, são: Oração, Formação e a Expansão.
Queridos legionários e legionárias
Salve Maria !!!
"Um sistema perfeitamente organizado - As grandes fontes de
energia natural, se não forem canalizadas, perdem-se. De modo
semelhante, o zelo sem método e o entusiasmo sem direção nunca
produzem grandes resultados, quer interiores quer exteriores..."
(Manual cap11 - item 2)
Com este pensamento a diretoria do Senatus, quer apresentar
três pilares para trabalharmos nestes três anos. São eles: Oração,
Formação e a Expansão.
Oração: Santificação de seus membros. Ter o espírito de
Maria. Ter o espírito da Legião de Maria. Criar momentos de
espiritualidade, horas santa, vigílias, estudo da verdadeira devoção de
São Luiz Maria de Montfort.
Formação: Voltar às raízes da legião, estudar o Manual.
Conhecer os documentos, livros e escritos de nosso fundador Frank
Duff. Recomendamos a cada legionário ler o manual todos os dias.
Expansão: Considerem os legionários a assistência à reunião
semanal do praesidium como o primeiro e mais sagrado dever para
com a Legião; aproveitar todas as oportunidades para recrutar, mas
sempre cuidando das condições de admissão.
a)
b)
c)

Crescer na prática da verdadeira devoção.
Estudo do manual.
Um olhar especial sobre a juventude.

Contamos com as equipes: correspondentes, comunicação,
juventude, visitadores / expansão, PPC e todos os colaboradores, pra
juntos rezarmos pedindo a interseção de nosso fundador Frank Duff.
Diretoria do Senatus de São Paulo
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EXPEDIENTE DA SEDE
SEGUNDA / QUARTA E SEXTA : FECHADO
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A sede do Senatus fechará em
21 /12 e reabrirá dia 19/01 de 2016

Aos queridos irmãos e irmãs legionários,
saudação, paz e bênçãos no Senhor Jesus que está entre nós!
Deus nos dá a graça de celebrar o Natal. E o que celebramos?
Celebramos sem dúvida o renascer da esperança. Na perspectiva de
um recomeço e de uma renovação da esperança é que podemos celebrar
o natal. Este ano, ainda mais, com uma nova perspectiva: celebrar a
misericórdia de Deus para conosco, que se fez humana na carne de
uma criança.
No dia a dia percebemos como as preocupações tomam conta
de nós e muitas vezes, na pressa, nos esquecemos de viver e de sermos
misericordiosos com os outros e até conosco mesmo. Muitos se deixam
levar pela rotina ou pelo desencanto.
Ano velho, velhos problemas, muitos sem solução. E então? Vamos
ficar no escuro? Não, a perspectiva que temos é luminosa. Uma luz
brilhou nas trevas! Deus na sua infinita misericórdia nos doou seu
próprio Filho para mostrar que nossos pecados não podem vencer o
seu divino e misericordioso amor.
É necessário fazer-se pequeno, para perceber a grandeza do
momento que celebramos. Os pastores são convidados, e nós também
com eles, a nos deixar envolver pela luz de Deus. Jesus é luz que brilha
na escuridão. Nas trevas deste mundo brilha a misericórdia de Deus
manifestada em Jesus. Como nós gostamos da luz! Natal, de certa
forma, é a festa das luzes que enfeitam as cidades. E é mesmo festa
de luzes. Somos todos convidados a nos deixar iluminar pela luz do
menino Jesus. Ele tem o poder de liberar em nós as luzes que de forma
egoísta retemos. Deixemo-nos iluminar por Ele e pela misericórdia do
Pai, assim seremos capacitados a sermos também nós, luz para o
mundo.
Luz, alegria e paz, compõem o anúncio dos anjos no Natal.
Passamos o ano todo buscando a paz e sabemos como ela é valiosa.
É um dom de Deus e devemos pedir incessantemente: dai-nos a paz,
dai-nos Senhor a vossa paz! Mas a paz é também uma construção
nossa. Somos nós que abrimos espaço para que o dom da paz possa
se instalar e permanecer entre nós. Sejamos construtores da paz, apesar
de nossa fragilidade. Sejamos construtores de um mundo de perdão
e solidariedade com o coração misericordioso de Deus. Sem estes
valores não pode haver nem justiça nem paz.
Desejo a todos um Santo e Feliz Natal. Em especial desejo
cumprimentar e agradecer a tantos irmãos e irmãs que neste ano
rezaram pelo restabelecimento da minha saúde! Agradecer também
os encontros que tive com tantas e tantas pessoas de boa vontade, que
praticam o bem a partir de sua fé em Deus, dos trabalhos apostólicos
que realizam sob a intercessão de nossa Mãe Legionária.
Vivamos um ano intenso, um Ano Santo da Misericórdia para
que a misericórdia de Deus nos ensine a sermos misericordiosos uns
com os outros.
Que Deus os abençoe grandemente neste Tempo do Natal...
Pe. Ivan Roberto Danhoni

Diretor Espiritual do Senatus N. Sra. Aparecida - São Paulo (SP)

Dezembro / Janeiro

"Se alguém tem sede, venha a mim e
beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão
rios de águas viva."
A Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) já definiu a temática para a
Campanha da Fraternidade de 2016. Em parceria
com o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do
Brasil (CONIC), a campanha apresenta o tema
"Casa comum, nossa responsabilidade", e visa
assegurar o acesso ao saneamento básico como
um direito de todos.
A mobilização ocorrerá de forma
ecumênica, incluindo a participação de outras
igrejas cristãs além da Católica. O lema que
acompanha o tema está baseado na passagem
bíblica de Amós, capítulo 5, versículo 24:
"Quero ver o direito brotar como fonte e correr
a justiça qual riacho que não seca".
Segundo a CNBB, a campanha pretende
empenhar-se, à luz da fé, na luta por políticas
públicas e atitudes responsáveis que promovam
a integridade do meio ambiente.
Uma das novidades da edição de 2016
será a presença da Misereor, instituição fundada
pela Igreja Católica da Alemanha que apoia
projetos de cooperação destinados ao

desenvolvimento da Ásia, África e América Latina.
Para subsidiar a comissão encarregada
pela mobilização, a CNBB realizou, de 10 a 12
de agosto, o Seminário Nacional de Campanhas,
em Brasília. O evento reuniu especialistas do
setor de saneamento básico, com a finalidade

Epifania quer dizer manifestação. Para nós católicos
significa a manifestação de Jesus Cristo ao mundo,
quando os reis magos visitaram o Menino Deus
levando seus presentes (ouro, incenso e mirra)
para ofertá-los a ele. Esses presentes tem
significado que dizem respeito à pessoa e
missão de Jesus, como bem canta o hino:
"Para o Rei é dado o ouro,
para Deus o incenso puro.
Mas a mirra prenuncia
do sepulcro o pó escuro."
O termo Epifania também pode ser
conceituado no sentido filosófico, expressando
uma sensação profunda de realização no sentido
de compreender a essência das coisas, de conseguir
solucionar algo que antes era difícil de resolver. Neste
sentido representa um pensamento iluminado, uma inspiração
que parece ser coisa de Deus.
Mas o que a Epifania tem a ver com nossa vida nos dias de hoje?
Em primeiro lugar, não parece pouca coisa que um Deus que antes jamais
tocado, que nunca tinha sido visto, sentido, escutado diretamente por alguém
possa agora se revelar numa criança.
Esse Deus que nos tempos antigos - ou até recentes - tenha sido
temido como castigador, poderoso, destruidor, vingador e até legitimamente
representado como tal por autoridades religiosas e causado tanto medo nas
pessoas, manifesta-se (epifania) como uma criança de quem ninguém precisa
ter medo.
De fato, a criança nos inspira cuidado, carinho, amor, atenção,
justamente por sua fragilidade e dependência dos adultos, de alguém que
lhe cuide, lhe dê meios de sobrevivência. Os outros animais sobrevivem de
certa maneira independentes, mas o ser humano recém-nascido e deixado
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de esclarecer as dúvidas dos participantes sobre
os desafios do setor. Entre os palestrantes estava
o presidente da Fundação Nacional de Saúde
(Funasa), Henrique Pires, que ressaltou a
importância dos serviços de saneamento básico
na melhoria da saúde da população.
O presidente da Assemae, Aparecido
Hojaij, comemora a escolha do saneamento
como tema da campanha. "Parabenizamos as
igrejas cristãs pela preocupação em discutir um
setor tão importante quanto o saneamento
básico. Estamos à disposição para contribuir
com a mobilização, buscando maior inclusão
social e qualidade de vida a todos".
Encíclica Papal
A Campanha da Fraternidade de 2016
segue a linha de raciocínio da encíclica papal
"Laudato Si", do Papa Francisco, publicada
pelo Vaticano em junho passado. No documento,
o Pontífice apresenta a preocupação com a
degradação ambiental, as mudanças climáticas
e a pobreza no mundo. O texto aponta o ser
humano como o principal responsável pelo
aquecimento do planeta, além de alertar para
os riscos da privatização da água.
Fonte: Portal Kairós

sozinho morre de fome, de frio, sem poder se defender. Essa
criança frágil, que depende de alguém para ser cuidada,
que pede amor, que desarma todo orgulho e soberba
humanos... Essa criança é o nosso Deus.
À Virgem Maria, a São José, aos pastores e
a todos os povos, raças e culturas,
representados pelos três reis magos, o Pai
manifesta seu Filho Jesus Cristo, nosso
Salvador, naquela criança pequenina, frágil,
pobre. O Senhor se mostra a nós nessa
simplicidade e pequenez para que não
tenhamos medo de nos aproximar de Deus,
revelado em Jesus Cristo, e ao mesmo
tempo não tenhamos medo de nos aproximar
das pessoas pequeninas, pobres, frágeis da
nossa sociedade, onde Deus continua a se
manifestar em sua mais nova e atual epifania da
humanidade.
Quase encerrando este tempo do Natal com a solenidade da
Epifania, aproximemo-nos de Jesus Cristo, rico em misericórdia, e
ofereçamos-lhe nossos presentes, nossa vida, aquilo que somos de mais
precioso, para sermos envolvidos pela Luz que vem do alto, que é a
misericórdia, o perdão, o amor, a justiça, a fraternidade, a vida para todos.
Luz que vence as trevas que insistem em envolver este mundo, que são a
corrupção, a injustiça, a violência, a desigualdade social, a mentira, o
sofrimento, mas não vencerão, pois uma Criança nos foi dada (Cf.: Is 9,5).
Portanto, a festa do nascimento dessa criança que é Luz nas trevas
não terminará quando passar este tempo litúrgico, mas se prolongará em
toda a nossa vida, enquanto houver trevas a envolver nosso mundo que se
esquece e se afasta de Deus, não mais por medo, e sim por preferir as trevas
mais que a Luz. O Reino de Deus ainda é uma Criança, e precisa de nossa
colaboração para crescer e se espalhar por todos os povos, raças e nações.
Pe. Frei Ailton Antunes de Almeida
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No último dia 13 de Novembro,
Entre tanta tristeza e violência, uma
Paris foi cenário de um momento de
publicação no Facebook sensibilizou o
terror, que assustou o mundo inteiro.
mundo inteiro. Trata-se de um texto de
Naquela noite, foram registrados três
um homem chamado Antonine Leiris
tiroteios quase que simultâneos em
que sua esposa foi uma das vitimas fatais
diferentes pontos da cidade, sendo o pior
naquela noite. No seu desabafo, Antonine
na casa de show Bataclan, que estava
conta que o casal tem um filho de apenas
lotada, foram 129 pessoas mortas e 99
17 meses e que ele ensinará ao filho a
f icaram feridas quando homens
nunca ter ódio dos assassinos da mãe,
fortemente armados adentraram os locais
isso daria a eles a vitória que tanto
já atirando. Em reação defensiva, a
almejam, mas sim que o filho deve seguir
policia parisiense invadiu o Bataclan.
sua vida livre e feliz e não se importar
Parisienses
colocam
flores
para
as
vítimas
do
atentado
(Foto
Le
Figaro)
Houve a morte de oito terroristas,
com os assassinos que ele considera ser
sendo que sete se suicidaram, segundo
seres de almas vazias.
informações divulgadas pelas agências de segurança francesas.
Diante de uma tragédia dessa proporção, famílias destruídas, o
Também foram registradas explosões próximo ao estádio, onde acontecia
mundo amedrontado, diversos motivos que servem como "justificativas"
um jogo entre as seleções da Alemanha e França.
aos atos e em paralelo o inicio do ano da misericórdia, onde o Papa
Dias após aquela sexta-feira, o grupo extremista denominado
Francisco nos pede a reflexão pela compaixão ao próximo, temos diante
Estado Islâmico assumiu a autoria dos ataques com a divulgação de um
de nós um grande exemplo. Óbvio que a dor de Antonine e dos outros
comunicado oficial, no qual diziam que tudo havia sido planejado e
maridos, pais e filhos que viram seus entes serem brutamente assassinados
finalizam o comunicado dizendo que "A glória e mérito pertencem a
existe, mas a violência não se responde com mais violência...exemplos
Alá" e por meio de outros vários vídeos anunciam que este foi só o inicio.
como desse pai e esposo devem ser divulgados e refletidos, afim de se
Por sua vez, o governo francês reagiu com ataques aéreos direcionados
buscar um mundo mais misericordioso, com mais amor ao próximo.
à Síria e série de investigações, com os países aliados, até localizarem
Karine Gabaldi
os possíveis mentores dos ataques e prendê-los.
Texto de Antonine na integra: http://www.acidigital.com/noticias/sua-esposa-morreu-nos-atentados-em-paris-eele-desafiou-o-estado-islamico-com-seu-testemunho-80546/

+11/11/2015

A Lia foi uma das primeiras
legionárias de São Paulo. Foi a primeira
presidente da Cúria Aparecida que foi a
Primeira Cúria daqui que hoje é Senatus, e
fez parte das primeiras diretorias do Senatus.
Trabalhou muito em fundações e visitas.
Chegou a ficar afastada do trabalho por um ano, para se
dedicar totalmente à Legião, como pequena enviada.
Recebeu e teve amizade com os primeiros enviados: Mary
Clerkin, Joaquina Lucas e Alfonso Lambe. Sendo que a Mary ficava
hospedada em sua casa.
Chegou a ir, juntamente com a Beatriz, para Filipinas visitar
a Joaquina.
Conversando com Dom Antonio Maria Siqueira, nosso
primeiro diretor espiritual e grande incentivador da Legião de Maria,
comentou:
"A Lia, na Bíblia, foi a preterida de Jacó, que preferiu
visivelmente a Raquel".
Dom Antonio respondeu: "Mas o nome Lia quer dizer: Legião
da Imaculada em Ação". Assim:
L -Legião
I - da Imaculada
A - em Ação
A Lia participou da missa em Ação de Graças pelos 60 anos
da Legião em São Paulo, fazendo uma das leituras.
Junto de Deus é a nossa grande intercessora.
Um grande abraço a todos
Zilda Furtado

Foto da Primeira Reunião da Curia Aparecida

Caríssimos, neste pequeno texto
reflexivo, gostaríamos de compartilhar
com todos/as a importância e a nossa
deficiência em enxergar no outro o Deus
da VIDA e a nossa responsabilidade
para com a VIDA. "Responsável sempre
tem que haver, em tudo aquilo que é
humano" ( Dom Geraldo Lyrio RochaArcebispo de Mariana - MG).
Não é a vontade de Deus, mas sim a Irresponsabilidade humana.
No último dia 11 de Novembro de 2015, a vontade de não ouvir
a voz de Deus se fez presente em uma tragédia nos estados de Minas
Gerais e Espirito Santo, nas cidades de Mariana, Bento Rodrigues, e em
quase toda a bacia do Rio Doce, onde por causa do rompimento da
barragem de rejeitos da mineradora Samarco que causou uma enxurrada
de lama que inundou várias casas dos distritos acima mencionados e
desta forma, INVADINDO profundamente a vida de PESSOAS ou tirando
de muitos, o direito a VIDA.
"Em toda atividade humana, seja qual for, de qualquer ordem,
alguém é responsável".
O maior Líder de toda história da humanidade, era responsável
por cativar pessoas, era responsável pela vida-humana, era e é até os dias
atuais , a favor da VIDA.
Ao fazermos uma reflexão não somente do ocorrido em Mariana,
mas em toda história da humanidade, ficamos perplexos, com nossa
habilidade e Imcompetência em NÃO sabermos como lidar e valorizar
a VIDA e a VIDA em plenituide, com a VIDA em abundância ou
simplesmente sentimos dificuldades em sermos a favor de gerarmos
VIDA ...
Palavras para exprimir a causa, a circunstância, os motivos e falta
de devolutivas concretas, nos faz entender mais uma vez que o " Silêncio
Grita" e que a nossa humanidade está SURDA aos apelos mais simples
daquilo que é simples.
Mesmo com esta nossa deficiência em OUVIR a voz de Deus
ressoando o AMOR ao próximo e nos conduzindo a entender quais são
as nossas necessidades e responsabilidade com as necessidades da pessoa
humana, nos deixamos ser ludibriados por aquilo que não nos diz
absoluitamente nada. Passamos de surdos, para cegos e mudos e o mais
interessante ... na história da humanidade, Jesus curava os doentes ... e
o que resta para nós ??? Para nós, nos resta sermos RESPONSÁVEIS
por tudo aquilo que é humano.
Verlaine Aparecida Alves do Nascimento

Dezembro / Janeiro
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MISERICORDIOSOS COMO O PAI
Trechos da Carta de Dom Odilo a Arquidiocese de São Paulo

Aos Bispos Auxiliares de São Paulo,
Aos membros do clero, diáconos, religiosos e religiosas,
Ao querido Povo de Deus em São Paulo:
Queridos irmãos e irmãs:
O Papa Francisco proclamou o Ano Santo Extraordinário da Misericórdia no dia 11
de abril passado, com a Bula Misericordiae Vultus (O Rosto da misericórdia do Pai é Jesus
Cristo"...). O Ano Santo terá início no dia 8 de dezembro de 2015 e será concluído em 20 de
novembro de 2016, festa de Cristo Rei. Recomendo a todos a leitura atenta da Bula Misericordiae
Vultus, de proclamação do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia; nesse texto-base do
Jubileu da Misericórdia, o Papa apresenta as grandes motivações para a celebração deste Ano
Santo extraordinário, além de indicações importantes sobre como celebrar este tempo especial
da graça de Deus. Esta minha carta não pretende substituir, nem repetir as palavras do Papa,
mas oferecer algumas motivações e orientações para celebrarmos bem este Ano Santo
extraordinário em toda a arquidiocese de São Paulo.
Anos Santos, ou Jubileus, são celebrados ordinariamente a cada 25 anos; fora dessa
sequência, eles são Jubileus extraordinários. O motivo especial para este Jubileu é o cinquentenário
do Concílio Vaticano II, encerrado em 8 de dezembro de 1965. Além disso, o Papa Francisco
coloca o Jubileu extraordinário da Misericórdia na perspectiva da "nova evangelização", com
o objetivo de anunciar e testemunhar a misericórdia de Deus, que faz parte da essência do
Evangelho.
O Ano Santo, ou Jubileu, é um tempo propício para nos voltarmos para Deus de todo
coração, para louvar e agradecer com alegria ("júbilo") pelas graças recebidas; mas também
é um "tempo favorável" para acolher graças especiais de Deus, através do serviço da Igreja, e
para buscar mais intensamente o encontro com Ele e com os irmãos.
A conclusão do Ano Jubilar está marcada para a festa solene de Nosso Senhor Jesus
Cristo, Rei do Universo, 20 de novembro de 2016. Toda a nossa vida e toda a história da
humanidade está sob o signo da misericórdia de Deus, manifestada a nós por meio de Jesus
Cristo. No final de nossa vida terrena, encontraremos Jesus Cristo glorificado, Senhor e Juiz da
história e também de cada um de nós. Todos esperamos que Ele seja um juiz clemente e
misericordioso. Mas sabemos, desde agora, que "o juízo será sem misericórdia para aquele que
não usou de misericórdia" (cf Tg 2,13).
No Ano Santo, somos chamados à conversão de vida, ao arrependimento, à
reconciliação com Deus e com o próximo e a renovar-nos espiritualmente mediante o perdão
de Deus, que abre "os tesouros de sua misericórdia" (cf Ef 2,4), sendo indulgente para conosco,
pecadores.
I. MOTIVOS PARA A PROCLAMAÇÃO DO JUBILEU DA MISERICÓRDIA
O Papa Francisco marcou, não por acaso, o início do Ano Jubilar extraordinário para
o dia 8 de dezembro: nesse dia, além de se comemorar a solenidade da Imaculada Conceição
de Nossa Senhora, também se recorda que há 50 anos era encerrado o Concílio Ecumênico
Vaticano II pelo Papa Paulo VI. Francisco lembra-nos que o Concílio foi uma grande bênção
para a Igreja e para a humanidade e que ele já produziu muitos frutos ao longo desses 50 anos.
Portanto, temos muito a agradecer a Deus.
Ao mesmo tempo, resta ainda muito por fazer para que as decisões do Concílio sejam
postas plenamente em prática. O Concílio representou um grande esforço da Igreja para
evangelizar mais e melhor. Todos os documentos do Concílio são marcados pela preocupação
de evangelizar de maneira mais adequada ao tempo e às circunstâncias. E o Papa São João
XXIII, no discurso de abertura do Concílio, em 1962, dizia que era chegado o tempo em que
a Igreja devia usar, mais que o bastão da severidade, o remédio da misericórdia, para chegar
a todas as pessoas e levar a todos a Boa Nova da salvação.
Pois bem, 50 anos depois do Concílio, continua atual e urgente o desafio, a graça e
a grande tarefa da evangelização; a "nova evangelização" deve partir das mesmas preocupações
do Concílio: evangelizar de novo e sempre, com coragem e alegria, sem se cansar; e também,
de maneira adequada às situações do nosso tempo. Sem esquecer que o Evangelho é, antes
de tudo, o "belo anúncio" do amor misericordioso de Deus para todas as pessoas: "tanto Deus
amou o mundo, que lhe entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crer, não
morra para sempre, mas tenha a vida eterna" (cf Jo 3,16).
O Ano Santo, ou Jubileu, é um "tempo forte" na vida da Igreja e somos convidados
a viver bem este "tempo de misericórdia". O Papa Francisco apresenta três grandes metas para
o Ano Santo da Misericórdia e nos indica o caminho para viver o Ano Santo.
1. ACOLHER A MISERICÓRDIA DE DEUS.
Somos todos filhos da misericórdia de Deus e, sem ela, não seríamos ninguém, nem
existiríamos. Deus é amor - "Deus caritas est"! "Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem
de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não
conhece a Deus, porque Deus é amor" (1Jo 4, 7-8).
O agir de Deus para conosco é, acima de tudo, orientado pelo seu amor misericordioso
de Pai, e pela ternura e compaixão, como se fosse uma mãe (cf Is 66,13). Deus volta-se para
os pequenos e humildes, para os que sofrem, para os contritos de coração e para os que
buscam seguir seus mandamentos.
A tomada de consciência do amor misericordioso, gratuito e infinito de Deus faz
parte da experiência religiosa mais profunda e autêntica. Tantas e tantas pessoas puderam
experimentar isso no encontro com Jesus Cristo: doentes, pobres, sofredores de todo tipo,
pessoas discriminadas, rejeitadas e condenadas pela sociedade e até pela religião, pecadores
públicos, como a pecadora arrependida, Zaqueu, o bom ladrão... Jesus era constantemente
animado pela misericórdia de Deus, que busca o que está perdido e salva ("cura") o que está
ferido ou fragilizado: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes.
Ide, pois, e aprendei o que significa: Misericórdia eu quero, e não o sacrifício.

Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores" (Mt 9, 12-13).
Mas também Pedro e os apóstolos fizeram a experiência da misericórdia de Deus no
encontro com Jesus! Paulo ficou marcado para sempre pelo encontro com Jesus, que o chamou
e escolheu para ser apóstolo, embora ele ainda odiasse Jesus e os cristãos: "Ele me amou e se
entregou por mim" (Gl 2,20). Tantas pessoas comuns e ilustres, como também grandes santos,
fizeram essa mesma experiência do amor misericordioso de Deus, que ilumina, cura e reorienta
a vida: S.Agostinho, S.Francisco de Assis, S.Inácio de Loyola, S.José de Anchieta, S.Teresinha do
Menino Jesus, o Bem-Aventurado Carlos de Foucauld e tantos outros!
As parábolas da misericórdia retratam bem o coração misericordioso de Deus para
com a humanidade: o "filho pródigo" pode confiar no perdão do pai e lançar-se no seu abraço
(cf Lc 15,11-32); a "ovelha perdida" é preciosa ao coração do Bom Pastor da humanidade, que
a procura e resgata com toda ternura (cf. Lc 15,1-7). E nem a "moedinha perdida e reencontrada"
deixa de ser motivo de festa no céu (cf. Lc 15,8-10). Jesus é o "Bom Samaritano" da humanidade,
que se inclina sobre nossas misérias e nos trata com todo o cuidado e carinho (cf. Lc 10,29-37).
1.1 Somos todos carentes da misericórdia de Deus
A pessoa soberba, cheia de si, pensa ser melhor que as demais e não precisa dos
outros. Pensa bastar-se a si mesma e despreza as fraquezas dos imperfeitos e necessitados de
ajuda... Também pode existir certa "religiosidade soberba", que pretende dar-se a salvação
pelos próprios méritos, sem precisar de Deus! Jesus, no Evangelho, denunciou a religiosidade
soberba dos que achavam ser perfeitos e desprezavam os pecadores; e também reprovou a
oração do fariseu presunçoso, que se vangloriava dos próprios méritos diante de Deus,
desprezando o publicano, que também rezava, bem humilde, lá no fundo do templo (cf. Lc
18,9-14). Aos fariseus, que o reprovavam porque foi tomar refeição na casa do publicano
Zaqueu, Jesus lembrou o que disse o profeta:"Misericórdia eu quero, e não sacrifícios" (Mt 9,13;
cf Os 6,6). Maria, no seu cântico, também proclama que Deus "derrubou os poderosos de seus
tronos e exaltou os humildes" (Lc 1,52).
Nós, cristãos, como todas as pessoas de fé em Deus, precisamos renovar-nos todos
os dias na misericórdia de Deus, sem cair na tentação da religiosidade soberba e auto-suficente.
A misericórdia de Deus é infinita: "Os favores do Senhor não terminaram, suas misericórdias
não se acabam; elas se renovam todas as manhãs" (Lm 3,22-23). O povo de Deus do Antigo
Testamento fez muitas vezes a experiência da ruína, por causa de sua desobediência a Deus
e sua "dureza de coração". O orgulho dos seus chefes e a infidelidade a Deus foram o motivo
da experiência da fraqueza, da destruição do país, do exílio, da escravidão e de muito sofrimento.
Mas quando o povo de Deus se arrependia e se voltava a Deus novamente, com
toda humildade, logo Deus lhe estendia a mão e o restaurava, cheio de ternura e compaixão.
A história do Povo de Deus e da humanidade, de maneira geral, é história de pecado,
de misericórdia e de graça de Deus. E não é diferente hoje. A soberba pode estar presente nas
atitudes de negação e ofensa a Deus, como também nas práticas religiosas apenas formais e
sem conversão sincera da vida. Um mundo que pretende edificar-se, sem Deus, cai na mesma
tentação de Adão e Eva, lá no início da humanidade. O tentador os enganou: "sereis como
deuses" (Gn 3,5). A soberba dos nossos primeiros pais e da humanidade deu e continua a dar
origem a tanta confusão no mundo!
O soberbo pensa que não precisa de Deus, nem de religião, nem de perdão, nem de
mão estendida... Pensa que a misericórdia é para os fracos e não para o "super-homem", que
se coloca no lugar de Deus. Quanta vontade de ser "super" existe também hoje, sem a aceitação
dos próprios limites! Quanto esforço para preencher, com mais vazio, o vazio da vida! A soberba
da vida leva à frustração e pode levar à destruição, não apenas de si mesmo, mas também dos
outros e do mundo!
Todos nós já fomos beneficiados tantas vezes pela misericórdia de Deus, que não
tem limites. Ao longo deste Ano Santo, seria bom que cada um fizesse a recordação dos
momentos em que experimentou de perto a misericórdia de Deus, quer no Sacramento do
Perdão, quer em algum momento de extrema fragilidade e necessidade, quer ainda através
de momentos muito felizes, em que sentimos que a misericórdia de Deus foi muito grande
para conosco... Recordemos e agradeçamos de todo coração!
A PRÁTICA DA MISERICÓRDIA
A terceira grande meta do Ano Santo da Misericórdia é recuperar a prática sistemática
das obras de misericórdia, como parte da vivência cristã. "Felizes os misericordiosos, porque
alcançarão misericórdia" (Mt 5,7). A prática da misericórdia deve ser uma das marcas da vida
cristã; sem ela, não seremos reconhecidos como "filhos do Pai celeste", nem alcançaremos
misericórdia junto de Deus (cf. Mt 18,33); nunca devemos esquecer que, antes de todos, nós
mesmos precisamos da misericórdia do Pai.
Nossa resposta de fé ao Evangelho, traduzida na prática da vida cristã, precisa assimilar
e expressar mais e mais o amor misericordioso de Deus. Nada na nossa vida pessoal e na vida
pastoral da Igreja deveria ser contrário à misericórdia; o Papa Francisco lembra que "a credibilidade
da Igreja passa pela via do amor misericordioso e compassivo". E pergunta, se não esquecemos
de indicar esse caminho, ficando, em vez disso, apenas na exigência da justiça? A justiça é
necessária mas, para o cristão, ela representa apenas o primeiro passo, pois a misericórdia vai
ainda além da justiça. Em nossa cultura, vai sendo perdida a experiência do perdão e da
reconciliação4. Quanta coisa acaba nos tribunais civis, desnecessariamente!
O Ano Santo da Misericórdia nos indica novamente que o caminho da vida cristã
passa pelo perdão e pela reconciliação; que somos chamados a ser como o Bom Samaritano
e a nos encarregar dos feridos, dos caídos, dos enfraquecidos e dos irmãos, mesmo desconhecidos,
que passam por mil dificuldades ou vivem em situação de risco: o cristão deve ir além da mera
justiça e praticar a misericórdia. Jesus nos ensina como deve ser a atitude misericordiosa: não
julgar, não condenar, ser generosos, sem medida, fazer o bem até a quem nos faz o mal... Pois,
assim, também Deus não nos julgará, nem condenará e usará uma generosa medida de
bondade para conosco (cf Lc 6,37-38).
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Estamos chegando ao fim de mais um ano. Muitas coisas
vivemos até aqui, mas muito ainda nos espera para o próximo.
O Senatus de São Paulo iniciará também o novo ano contando
com novos membros em sua diretoria, alguns até pela primeira vez
como oficial.
Essa diretoria, por ter inúmeras responsabilidades, conta com
equipes para auxiliá-los nos trabalhos junto à Legião de Maria. Uma
dessas equipes é a de Correspondentes.
Há sempre uma discussão em torno de ser ou não ser
participante desta ou daquela equipe, pois lidar com o ser humano
requer muita habilidade, equilíbrio e por que não dizer, amabilidade.
No entanto a franqueza e a verdade precisam se fazer presentes.

Casa de Formação "Frank Duff"
Obras na Capela
Este ano de 2015 tem sido uma benção para a Legião de Maria.
Graças às contribuições da família legionária, o interior da Capela "Mãe
Legionária" começa a tomar formas litúrgicas. Foram executados os
trabalhos de iluminação, forro de gesso e vitrais, e o piso já está sendo
colocado, acompanhando também a mesa da palavra, a mesa eucarística
e a pia de água benta. Uma mesa em pedra para o altar legionário
permanente será colocada no Presbitério.

Ocupar um lugar na Correspondência significa falar em nome
de alguém, sua voz será emprestada para que a mensagem chegue a
seu destino da forma mais precisa possível. Por esta razão, o convite
para ser correspondente deve ser endereçado ao legionário disposto
a assumir os compromissos que esta atividade exige, além de uma
boa formação legionária. Caso contrário, problemas ocorrerão.
É preciso ter muita responsabilidade, palavra que quer dizer:
habilidade para responder. E responder a quê? A todas suas ações.
Por isso repito: equilíbrio, saúde emocional e espiritual!
O correspondente não pode ser aquela pessoa que só tem boa
vontade, que acha que pode dar certo, mas precisa antes ter o perfil
de alguém que fala e que sabe ouvir, sabe acolher e sabe dizer o
necessário, sabe calar, sabe obedecer, sabe se posicionar, sabe recuar,
sabe trabalhar em equipe sem ofuscar o talento do outro, por achar
que só o seu é importante, enfim saber internalizar essa personagem
que pode fazer excelente se observar tudo isso ou por a perder todo
um trabalho de outros que vieram antes de nós.
Que Maria, a mãe legionária possa estar à frente dos nossos
trabalhos e à frente também dos que farão parte desta equipe
desafiadora, mas maravilhosa!
Patrícia e Sergio

A equipe da Peregrinação Por Cristo (PPC) vem sendo
estruturada ao longo do ano de 2015. Participamos de uma PPC
Nacional, em Araripina, Pernambuco.

Oficiais da PPC Nacional em Araripina Pernambuco.

Fizemos várias reuniões e estamos nos preparando para a próxima
Peregrinação que acontecerá nos dias 17 a 25 de janeiro na cidade de Jaú
(SP), Jardim Doutor Luciano, na Paróquia Santa Clara, pároco Padre
Daniel Valentim Tezore, paróquia criada em 25 de fevereiro de 2014.
A equipe também esta se preparando para a próxima PPC Integrada
que acontecerá na Diocese de Barra dos Bugres (MT), de 09 a 17 de
julho de 2016 Contamos com suas orações para o êxito deste trabalho.
Comunicamos a todos os Senhores Bispos e Padres que desejarem
que seja feito em sua localidade uma PPC que podem entrar em contato
pelos seguintes telefones: (11) 3104-5980 ou (11) 3101-7099. Ou através
do email: legiaodemaria-senatussp@uol.com.br:
Equipe de Coordenação.

Detalhe da Rosácea

Como se vê, houve grandes avanços. A partir do próximo ano,
2016, a Capela poderá ser utilizada pelos Conselhos que por lá passarem.
O Senatus de São Paulo agradece as contribuições, mas a
Campanha continua. A sua generosidade é que faz a diferença,
A "Casa de Formação Frank Duff" ao longo deste ano esteve
ocupada, todos os fins de semana pelos Comitia, que através de Retiros,
Formação e outros tipos de evento, puderam usufruir deste espaço para
capacitar os legionários e legionários em suas atividades litúrgicas,
missionárias e reflexões pessoais. Estamos juntos em 2016.
Maurício Antunes e Silva
Tesoureiro - Senatus de São Paulo

A Equipe de visitadores está se estruturando para poder dar o
apoio necessário como deve ser junto ao Senatus de São Paulo. Durante
o ano de 2015, a equipe trabalhou com muitas dificuldades das próprias
pessoas do grupo, com isso deixamos a desejar junto aos nossos conselhos.
Por isso, o Senatus Nossa Senhora Aparecida, pede desculpas por não
atingir o objetivo que os Conselhos esperavam dos visitadores. Estamos
nos preparando para 2016, estruturando as pessoas da equipe para
podermos dar mais atenção, motivação e formação aos nossos legionários.
Estamos nos preparando para trabalharmos na expansão da Legião
de Maria na cidade de São Paulo, em várias paróquias, principalmente
ainda onde não existe Legião de Maria ou que precisem de incentivo. O
Visitador é aquele que, ao longo da caminhada, sempre foi fiel às normas
da Legião de Maria e ao seu Conselho à qual ele está filiado. Deve
motivar o outro, diante da dificuldade, encorajá-lo para a missão. Precisa
saber orientar, saber como e quando falar, ter firmeza no que diz e faz,
obedecendo sempre aos métodos da Legião de Maria. Em nome de toda
a Diretoria do Senatus Nossa Senhora Aparecida (SP), os nossos
agradecimentos a você que de alguma forma colaborou para o crescimento
da Legião de Maria e que Deus os abençoe.
1ª Secretária do Senatus Nossa Senhora Aparecida (SP)
Lucinda G. Mendes C. Fonseca

Dezembro / Janeiro

Para a equipe de comunicação do Senatus N. S. Aparecida, o ano
de 2015, foi de muitas batalhas.
Elaborar uma Revista de Circulação Nacional e um Informativo
regional são tarefas relativamente fáceis. As dificuldades apresentam-se,
quando precisamos fazer contato com os demais conselhos, seja no âmbito
deste Senatus, seja em âmbito Nacional. Apesar da facilidade de acesso
via computadores, smartfones e tablets, muitos dos Conselhos ainda não
se utilizam destas poderosas ferramentas. Ainda recebemos cartas escritas
à mão via correios, numa nostálgica lembrança de tempos mais antigos.
Outra dificuldade encontrada é a baixa cooperação dos legionários
para com esta equipe, pelos mais diversos problemas de todas as ordens.
Seria muito mais fácil trabalhar, se tivéssemos colaboradores regionais,
com disposição e possibilidades de nos enviarem as matérias de sua área,
previamente preparadas.
O tempo também não é nosso amigo no que se relaciona aos
prazos, quase sempre somos obrigados a "sacar" da manga matérias para
cobrir eventuais falhas. Mesmo assim, como já disse, este foi um ano de
muitas batalhas e saímo-nos vencedores em cada uma delas, graças às
orações dos nossos irmãos, ao apoio da Diretoria e ao trabalho dedicado
desta equipe, uns presencialmente outros por comunicação, enviando
matérias, ajudando a formatar o informativo e a Revista e na divulgação
destes meios de comunicação aos legionários.
Para o ano que se avizinha, temos por certo muitas expectativas,
o anseio de que tudo saia sempre da melhor maneira. Já temos preparado
todo o planejamento, matérias e colaboradores escolhidos, na maioria dos
casos. Temos também a esperança de avançar na comunicação midiática,
com o projeto de instalarmos na sede do Senatus N.S. Aparecida (SP)
uma Webrádio e, - sonho para um pouco mais distante -, de uma WebTV.
Mas isto depende do desenvolvimento desta equipe e do andamento da
Legião de Maria. Temos o Informativo (jornalsenatus@gmail.com ), a
p á g i n a
d o
F a c e b o o k
(facebook.com/senatusnossasenhoraaparecidasaopaulo), o site
www.senatus.org.br - que esta sendo reformulado -, e o e-mail
revistadalegiaodemaria@gmail.com - todos estes modernos meios nos
colocarão com maior facilidade junto aos legionários deste mundo afora.
Falem conosco, estamos sempre à disposição de cada um de vocês,
para toda e qualquer necessidade. Que Maria, nossa mãe e mestra, nos
traga de Deus Trino todas as bênçãos e graças.
FELIZ ANO DE 2016.
EQUIPE DE COMUNICAÇÃO.

Viagem à Canção Nova, realizado pela Legião de Maria
(Cúria Mãe de Deus) no dia 08 de novembro de 2015. Onde realizamos
um trabalho muito interessante de recrutamento de novos membros,
com a divulgação de panfletos com horários das reuniões e lembranças
como a entrega do santo terço e a reza durante a viagem
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Eis que 2015 está chegando ao fim. É hora de olhar para traz e
avaliar o que aconteceu ao longo deste ano, das atividades e conquistas
e vislumbrar um 2016 com uma juventude atuante, se fazendo presente
e ativa. Os eventos e atividades são momentos ricos de espiritualidade,
alegria, descontração. São momentos que promovem o encontro da
juventude legionária, porém os eventos não são - e não devem ser -, o
ápice da mocidade. Os eventos e atividades devem servir como força
motora para que esses jovens se façam presentes nos nossos conselhos,
nas nossas comunidades. Que esses encontros da Juventude sejam o
estimulo necessário para que os desafios, que não são poucos, possam
ser superados. Que as novas ideias, a vontade de fazer uma Legião forte,
atuante tenha como protagonista nossa juventude. O manual da Legião
é muito claro quando diz que se uma associação religiosa não é capaz
de cativar a juventude pouco pode se esperar da mesma. Para 2016 a
Legião precisa estar na vanguarda cativando e engajando a juventude na
sua missão evangelizadora.
Para o próximo ano a juventude terá seu primeiro encontro no
carnaval que será no início de Fevereiro entre os dias 6, 7 e 8 com o VII
Congresso da Juventude onde as lideranças jovens terão a oportunidade
de partilhar ideias e experiências que enriquecem nosso movimento. Em
Julho, no dia 2 é hora de reunir os Frateline para um dia diferente. Em
Julho também é o mês da JMJ na Cracóvia (Polônia), onde as mais
diversas representações da nossa Igreja estarão reunidas para aprofundarem
sua experiência de Igreja e para um encontro especial com o Papa. Para
Setembro, no fim de semana de 17 e 18, será o momento da mocidade
se reunir, com seus conselhos e comunidades para promover um momento
de oração para todos os jovens, para que sejam iluminados por Deus e
sejam assertivos nas suas escolhas. Novembro é hora de a juventude
demonstrar todo seu talento e capacidade musical, com canções exclusivas.
Será um grande momento da Legião se mostrar em uma forma de
expressão jovem.
Junto com as atividades ao longo de todo o ano de 2016, sempre
aos terceiros domingos, a secretaria da juventude estará reunida na
Paróquia Jesus, no Horto das Oliveiras, na Rua Gabriel Orificie, 261 Vila Isolina Mazzei. Se organizem para participar das atividades, faça
seu Conselho / Praesidium ser representado dentro da SEJULE do Senatus
de São Paulo, e principalmente seja protagonista da história da Legião
que está sendo escrita e de uma grande contribuição com o futuro do
nosso movimento.

Jorge Fernando Pereira de Lima - Vice-Presidente do Senatus de São Paulo

O ano de 2015 está indo embora, mas, antes de encerrar o
Senatus Nossa Senhora Aparecida, realizou no dia 20/11/15 (Feriado
da Consciência Negra) o seu "Passeio Anual" em Itupeva (SP) onde
tivemos a oportunidade de sair um pouco da correria da cidade grande
para respirarmos o ar puro do interior e assim vivermos o dia de lazer
entre os irmãos legionários, que durante todo o ano se doam nas diversas
atividades do Senatus.
Na metade do dia, paramos tudo para nos alimentar do Pão da
Palavra e da Santa Eucaristia através da Celebração da Palavra presidida
pela Irmã Cecília (Diretora Espiritual da Vila Prudente) que pertence
a Congregação Franciscana de São José.
Após o almoço tivemos o Bingo com vários prêmios onde a
maioria saiu ganhando e em seguida foram feitos os agradecimentos
finais e o encerramento pelos oficiais do Senatus que lá estavam:
Lucinda, Maurício e Gerival.
Você meu irmão legionário que não esteve conosco neste "Passeio
Anual" fica o convite para estar no próximo e Salve Maria!
Renato Moura
Comitium Nossa Senhora da Glória / Guaianazes-São Paulo
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Notícias dos Conselhos

Regia Nossa Senhora Assunção Festeja 5 anos de elevação- MS

Tarde de Formação - Guarulhos - SP

No último dia 25 de outubro de 2015, a Regia Nossa Senhora Da
Assunção festejou os cinco anos da elevação à categoria de Regia. A Missa em
ação de graças celebrada pelo diretor espiritual Pe.Jesoaldo Henrique, Pároco
da Paróquia Senhor do Bonfim, em que manifestou a alegria de receber os
legionários de vários Conselhos e exaltou a importância da ação legionária nas
paróquias. A esperança e a oração são as armas dos que enfrentam com coragem
a missão legionária sugerida pela Virgem Santíssima em prol do reino do seu
Filho Jesus no mundo.

O Comitium Immaculata realizou Tarde de Formação no dia 25/10/2015,
no salão da paróquia São João Batista, o evento no qual Padre Gildarte, Diretor
Espiritual da Associação, deu orientações sobre a caminhada dos legionários
na Igreja, sobre a espiritualidade mariana e a responsabilidade e maneira de os
oficiais conduzirem as reuniões dos diversos praesidia e curiae, para que sejam
mais organizados, atuantes e possam evangelizar melhor.

Agradecemos as presenças de Senatus, a secretária Lucinda Gonçalves
e a correspondente Ana Paula Silva.

Foi o momento de que todos os legionários necessitavam: alegre,
interessante e animado.
Salve Maria!

Oficiais da Regia Nossa Senhora da Assunção

Inácio H. F. Leal - Presidente

Eleição e Retiro em Itapevi - SP

Missa em Ação de Graças em Bauru - SP

A eleição para vice-presidente e secretaria no Comitium Nossa Senhora
do Carmo foi realizada no dia 25 de outubro de 2015. Na foto os antigos oficiais
do Senatus, Nelson e Fernando e os novos, Lucia e Maria do Carmo. A foto
contem os antigos e novos oficiais e oração realizadas pelos oficias do Senatus
Nelson e Fernando. Os nomes dos novos oficiais Lucia e Maria do Carmo.

Cúria Anunciação. As fotos são da missa em ação de graças pelos 37 anos de
Legião na Paróquia e 94 de fundação no mundo, realizada no mês de setembro. O
praesidium é Mãe da Divina Graça, da Paróquia Senhor Bom Jesus, Vila Independência.

Eleição - Cidade Patriarca - SP
Fotos tiradas no Retiro de Espiritualidade realizado no dia 4 de outubro
de 2015, na Casa de Frank Duff, em Mogi das Cruzes, com celebração do Sem.
Cleiton Jorge, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. A animação foi feita
com o Grupo de Oração, a palestra com Irmã Bernada da Salesianas e o Senhor
Getúlio e esposa. A misericórdia de Deus constituiu o tema das palestras e
pregação. Foi um retiro de muita espiritualidade e par tilha.

No dia 2 agosto de 2015 foi feita a eleição dos cargos do Comitium
Medianeira Cidade Patriarca, ficando assim a nova diretoria: da direita para a
esquerda, Elvira ex-tesoureira, Helena vice-presidente, Izabel presidente, Edna
secretaria, Alaide tesoureira e Alberto, representante do Senatus.
Candido

Retiro Anual - Guaianazes - SP
No dia 16 de agosto de 2015, o Comitium Nossa Senhora da Glória,
realizou o Retiro Anual, na Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Paróquia
Santo Agostinho) com o tema: Vocação sob a direção espiritual do Pe. Marcos.

Eleições - Barueri - SP
Fotos da eleição para presidente
para a Curia Nossa Senhora da Esperança
da região de Barueri realizado no dia 1
de novembro de 2015.

Eleições - São Bernardo - SP
No dia 13 de setembro de 2015,
no Comitium Medianeira de São
Bernardo do Campo, foi feita a eleição
para o cargo de Tesoureiro pelos irmãos
Candido e Cristina, tendo sido eleito
Sergio Furlan Batistini.

