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"Nossa Confiança
está no Nome
do Senhor, que
fez o Céu e a
Terra..."

Gente boa: louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!...
Irmãs e Irmãos em Cristo Jesus, como o tempo está
passando tão depressa, não é verdade? Meu Deus! O primeiro
semestre deste ano já se foi e já estamos nos preparando para as
diversas atividades do nosso contexto pessoal, familiar, profissional,
de estudos, de lazer, no campo religioso (Legião de Maria sempre
em conjunto com toda a Igreja que professamos). Daqui a pouco,
Natal, Ano Novo... É, realmente "o tempo não pára!" vai nos dizer
o poeta.
O que devemos refletir é sobre o que estamos fazendo de
bom em nossa vida individual na relação com o outro. Tenho feito
com que o outro tenha mais vida, mais motivação, alegria,
perspectiva? Tenho ajudado o outro a ser mais humano ou tenho
me perdido com picuinhas, apegos, egocentrismos, fofocas, para
destruir a pessoa do outro que certamente não faz parte do Projeto
do nosso Deus da Vida. (Jo 10,10) Esta reflexão permite a cada
um de nós percebermos que a minha felicidade está quando eu
posso fazer o outro feliz e isto é mão dupla, ou seja, é reciprocidade.
A consciência que nos faz ver e perceber as coisas ao nosso redor
é de causa e consequência. E isto vale das pequenas às grandes
situações.
Estamos num momento delicado nas estruturas sociais,
políticas, religiosas-pastorais, esportivas, educacionais, familiares.
As crises estão aí para serem respondidas com novas respostas,
novas formas de ver mundo. O Papa Francisco está nesta linha de
perceber o que temos que repensar e propor algo novo, com
esperança, misericórdia e compaixão. Sempre tomando posição
quando deve denunciar, alertar, propor... Nosso Pastor demonstra
que o diálogo, o ouvir, o respeitar, são premissas que podem estar
em nosso meio. Para que isto dê certo preciso fazer a minha parte
e não só ficar esperando o outro dar o seu passo. Temos que ter
convicção de que, se para a construção das relações é necessário
que eu dê o primeiro passo, que assim seja feito. Com confiança,
coragem e certeza de que temos um Deus sempre presente no
meio de nós. Devemos deixar a Graça de Deus atuar em nosso
ser.
Que Maria Santíssima, a grande Mãe de Deus e nossa,
possa nos ajudar nesta caminhada tão difícil rumo ao Pai e assim
juntos possamos dizer: "Nossa Confiança está no Nome do Senhor,
que fez o Céu e a Terra..." Assim seja!...
Força e coragem na caminhada da Legião de Maria!
Abraço fraterno em você e em sua família. Salve Maria!!!
Pela Diretoria do Senatus de São Paulo,
Wanderley Aparecido Turine - Presidente.

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

Abril /Maio 2015

É importante votar, mas mais
valioso ainda é avaliar e
acompanhar os eleitos

O voto, assim como tantas outras decisões na nossa vida, merece
reflexão. É preciso pensar sobre os nossos desejos como cidadãos, sobre
o que queremos para a sociedade e o que podem fazer, se eleitos, os
candidatos que aparecem no período eleitoral.
Assim, é preciso ser responsável também na hora do voto.
Em sua definição, essa palavra explica como deve ser nossa atitude de
eleitores - responsáveis, isto é, pessoas hábeis em dar respostas.
Essa resposta que damos com nosso voto deve traduzir o que
esperamos para nosso bairro, nossa cidade e nosso país. E, além de tudo,
esse voto deve responder às futuras gerações, nossos filhos e netos, que
também vão sofrer as consequências da nossa opção.
As escolhas que são feitas nas eleições têm reflexos no nosso diaa-dia, seja na tarifa do ônibus que usamos, na qualidade do ensino em
nossas escolas e até na criação de novos postos de trabalho para os jovens.
Os deputados e o presidente da República devem satisfação aos
cidadãos, pois também são servidores públicos. São eleitos para nos
representar e para ouvir a população. Assim também acontece com os
senadores, governadores, vereadores e prefeitos.
Às vezes, não escolhemos bem as pessoas para ocuparem esses
cargos. Se for assim, podemos nos mobilizar para tirá-las do posto. E, nas
próximas eleições, escolhermos melhor. Isto que dizer que é importante
votar, mas mais valioso ainda é acompanhar os eleitos e fiscalizar o trabalho
deles.
O texto acima é a introdução da Cartilha do Voto Responsável
(http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/files/CartilhaVotoResponsavel.pdf),
e eu vi que ela deve ser aplicada em muito mais ocasiões além do voto
parlamentar.
Se nós realmente queremos um mundo melhor devemos aplicá-la
em todas as ocasiões em que exercemos o voto.
Não só devemos acompanhar depois, mas antes devemos fazer
uma análise profunda dos candidatos, como seu caráter, conhecimento
para o cargo, sua capacidade intelectual, empatia, sua disponibilidade de
tempo, entre tantas outras coisas.
No mês de setembro teremos eleição para Oficiais do Senatus, no
ano que vem teremos eleições municipais, então não vamos nos esquecer
desta nossa responsabilidade.
Votar consciente.
Afonso Celso Mendonça
Colaborador
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Agosto - o Mês Dedicado às Vocações.
Vocação, ato de AMOR e Doação.

Irmãos e Irmãs, que prazer poder
discorrer na simplicidade e na sutileza do silêncio
onde DEUS se comunica com cada um de nós,
como Ele quer, onde quer, ou seja, da maneira
que Lhe apraz.
Deus nos indica quais são os seus desejos
para trabalharmos em comum união com nossos
irmãos. Deus é o DEUS da alegria e quer que
disseminemos toda esta alegria que vem do
coração do Senhor para aqueles que tudo têm,
menos a ALEGRIA. Deus é a brisa leve e suave
que vai nos conduzindo silenciosamente para
um projeto de vida e de luz.
No mês de agosto, a nossa Igreja celebra
as vocações e é sobre isso que iremos conversar,
sobre as VOCAÇÕES. E quais são estas
vocações? Vamos lembrar? São elas: sacerdotal,
diaconal, religiosa, familiar e leiga. É um mês
voltado, focado para a reflexão, meditação,
leitura e oração pelas vocações. O mês de agosto,
é um mês onde o silêncio é um ressoar da canção
mais profunda onde Deus acolhe as nossas preces
e meditações e nos responde à medida que o
meu encontro com DEUS acontece através da
minha oração e escuta, pois DEUS é aquele
silêncio onde é possível ouvir todo o palpitar
deste coração. Este é o nosso DEUS. O Deus
completamente apaixonado por cada um de nós,
que nos chama e nos acolhe. Deus é o bálsamo
vivificante onde minhas perguntas deixam de
ser perguntas para o silêncio inquieto na presença
do Senhor Deus. Não fostes vós que me
escolhestes; fui eu que vos escolhi. (Jo 15,16)
A palavra Vocação é um termo derivado
do latim "vocare" que significa "chamar". É
uma inclinação, uma tendência ou habilidade
que leva o indivíduo a exercer uma determinada
carreira ou prof issão. Vocação é uma
competência que estimula as pessoas para a
prática de atividades que estão associadas aos
seus desejos de seguir determinado caminho.
Por extensão, vocação é um talento, uma aptidão
natural, um pendor, uma capacidade específica
para executar algo que vai lhe dar prazer. Agora
de forma mais clara, sabemos que a cada um de
nós nos foi dado um talento que podemos e
devemos usar a favor do próximo. Isso nos faz
viver em comunhão e em comunidade.
Comunidade é estar em COMUM

UNIDADE. Todos temos por vocação o chamado
à santidade, no entanto, cada um de nós, deve
procurar alcançar a santidade de um modo
específico e no local que Deus nos enviou. A
cada domingo somos chamados, mais
precisamente neste mês que partilhamos sobre
as vocações, somos convidados a nos
aprofundarmos e rezarmos enquanto Igreja, por
cada vocação, por cada talento, por cada
chamado.
Vamos recapitular?

verdadeiramente seus votos de castidade,
obediência e pobreza. São testemunhos vivos
do Evangelho. Perseverantes, os religiosos estão
a serviço do Povo de Deus por meio da oração,
das missões, da educação e das obras de caridade.
Com sua vida consagrada eles demonstram que
a vida evangélica é plenamente possível de ser
vivida mesmo em mundo excessivamente
material e consumista. São sinais do amor de
Deus e da entrega que o homem é capaz de fazer
ao Senhor.

"Primeiro Domingo - Vocações
Sacerdotais - Dia do Padre: O sacerdote age
em nome de Cristo e é seu representante dentro
daquela comunidade. Ao padre compete ser
pastor e pai espiritual para todos sob sua
responsabilidade. Pela caridade pastoral ele deve
buscar ser sinal de unidade e contribuir para a
edificação e crescimento da comunidade de
forma que ela torne-se cada vez mais atuante e
verdadeira na vivência do Evangelho.

Quarto Domingo - Vocações Leigas
Neste dia celebramos todos os leigos que, entre
família e afazeres, dedicam-se aos trabalhos
pastorais e também missionários. Os leigos
atuam como colaboradores dos padres na
catequese, na liturgia, nos ministérios de música,
nas obras de caridade e nas diversas pastorais
existentes. Ser leigo atuante é ter consciência
do chamado de Deus a participar ativamente da
Igreja e do Reino contribuindo para a caminhada
e o crescimento das comunidades rumo à Pátria
Celeste. Assumir esta vocação é doar-se pelo
Evangelho e estar junto a Cristo em sua missão
de salvação e redenção.

Segundo Domingo - Vocação Familiar
- Dia dos Pais: Neste domingo celebramos a
vocação da família na pessoa do pai. Em tempos
de violência e perda de valores, a valorização
da família é essencial para a sociedade como
um todo. A família é chamada por Deus para
ser testemunha do amor e da fraternidade,
colaboradora da obra da Criação.
O pai na família é fundamental. Seu
papel de educador, em colaboração com a mãe,
é um dos pilares da unidade e bem estar familiar
cujos frutos são f ilhos bem formados e
conscientes do que significa ser cristão e cidadão.
O pai é representante legítimo de Deus perante
os filhos e é sua missão conduzí-los nos
caminhos de Cristo, da verdade, da justiça e da
paz. Cabe aos pais fazer com que o amor,
compaixão e harmonia reinem no lar.
Terceiro Domingo - Vocações
Religiosas: No terceiro domingo do mês
vocacional a Igreja lembra dos religiosos.
Homens e mulheres que consagraram suas vidas
a Deus e ao próximo. Desta vocação brotam
carismas e atuações que enriquecem nossas
comunidades com pessoas que buscam viver

Dia do Catequista.
Nos anos em que o mês de agosto tem
cinco domingos, a Igreja celebra neste dia o
ministério do Catequista.
Os catequistas são, por vocação e missão,
os grandes promovedores da fé na comunidade
cristã preparando crianças, jovens e adultos não
só para os sacramentos, mas também para darem
testemunho de Cristo e do Evangelho no mundo".
www.catequistalucimar.blogspot.com.br. Por
fim, não somente neste mês dedicado às
vocações, vamos fazer deste encontro vocacional
um encontro de dedicação, de contemplação da
BELEZA e do encontro com o Senhor.
Que o nosso chamado é um chamado de
AMOR, DOAÇÃO e VOCAÇÃO. Deus cuida
de nós nos mínimos detalhes e tudo isso porque
DEUS tem um grande talento para AMAR.
Deus é simplesmente VOCAÇÃO de AMOR e
PAZ
(Verlaine Aparecida Alves do Nascimento).
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2º Encontro de Fratellini e Juvenis
Jovem, alegre-se na sua juventude e seja feliz nos dias da mocidade. Siga os
impulsos do seu coração e os desejos dos olhos. Contudo, saiba que Deus vai
pedir contas a você de todas essas coisas. (Ecle 11,9)
Com as Graças de Deus, derramadas
pelas mãos da Mãe dos Pequeninos, no dia 04
de julho, que começou com a temperatura baixa
e chuva, o Senatus Nossa Senhora Aparecida
realizou na Casa de Formação Frank Duff o II
Encontro de Fratellini e Juvenis com o tema:
"As crianças e Adolescentes frutos da semente
da Igreja".
Estavam presentes mais de 250 jovens
da Grande São Paulo e Praia Grande, sendo que
alguns desses jovens não eram legionários e não
conheciam a Legião de Maria.
Foram realizados cantos, orações, reza
do Rosário com a encenação dos mistérios,
palestra com o irmão Daniel Sousa Lima, da
Secretaria da Juventude Legionária, sobre "O
que é e qual a importância da Legião de Maria",
estudo, dinâmicas de grupos e a encenação sobre
a vida de Santa Rita de Cássia. Todas essas
atividades ajudaram a integrar os jovens presentes
e na compreensão do compromisso cristão.
Os depoimentos dos jovens, e de alguns
adultos, demonstraram a importância do encontro
e a alegria da oportunidade da convivência com
pessoas de outras comunidades. Ao encerrar o
encontro, ficou a certeza de que, como Deus
acreditou em Maria ainda muito jovem para
assumir o compromisso de redenção do mundo,
todos devemos acreditar que a juventude é o
presente da Legião de Maria e está pronta para
enfrentar os desafios da sociedade.
Salve Maria!!!
Hernane Martinho Ferreira
Praesidium Mãe dos Pequeninos
Comitium Stella Maris - Vila Alpina - SP

Fotos: Hernane Martinho Ferreira

PRÓXIMOS EVENTOS
RETIRO ESPIRITUAL SENATUS DE SÃO PAULO
dias 28, 29 e 30 de agosto.
PARTICIPE!!

Foto do Retiro 2013

ENCONTRO NACIONAL DE DIRETORES ESPIRITUAIS
dias 14, 15 e 16 de Setembro de 2015
Ponta Grossa - PR

Foto do Encontro 2009
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VI ENAJUL
Encontro Nacional da Juventude Legionária

"Juventude Legionária Passo a Passo Rumo à Santificação".
Após três anos de espera foi realizado nos
dias 16, 17, 18 e 19 de julho de 2015 o VI Enajul
(Encontro Nacional da Juventude Legionária), na
cidade de Curitiba, pelo Senatus Assumpta (Ponta
Grossa-PR), com o tema: "Juventude Legionária
Passo a Passo Rumo à Santificação".
Cada delegação que chegava era acolhida
com muita alegria ao som da música "Olaria de
Deus" cantada pelos legionários.
No dia dedicado a Nossa Senhora do Carmo ocorreu
a missa de abertura presidida pelo nosso Bispo
Referencial Dom Edson que, para a nossa alegria,
permaneceu conosco até o final do encontro. Vale
a pena deixar aqui registrada a presença do Pe.
Rafael (Belém do Pará), que também esteve conosco
todos os dias motivando bastante a Juventude
Legionária deixando o seguinte recado: Ser Santo
sem deixar de ser Jovem.
Ao longo do VI Enajul tivemos diversos
momentos de aprendizado através das palestras que
nos foram dirigidas todos os dias, que iam ao
encontro do tema do VI Enajul. Cito aqui algumas:
"Juventude Legionária Passo a Passo Rumo à
Santificação"
Os jovens Denis e Tânia nos disseram que
a chave para vivermos uma vida de santidade é:
Manter os olhos fixos em Jesus.
Já os jovens Rafael e Larissa falaram sobre
vocação, que é um chamado de Deus a serviço dos
irmãos. Dentro da Legião de Maria será que estamos
vivendo este chamado?
O Pe. Joãozinho nos falou sobre os desafios
do mundo exterior que cercam a nossa juventude,
que são: Internet, Política, Família e Religião.
Nesta edição do Enajul tivemos uma
novidade... A primeira Gincana da Juventude
Legionária, que teve como objetivo:
O espírito de unidade que devemos ter para
com nossos irmãos, pois é assim que chegaremos
à nossa meta que é a santificação pessoal.
O VI Enajul nos proporcionou diversos
momentos de oração: O Santo Rosário acompanhado
pelas orações da Tessera, Adoração ao Santíssimo
Sacramento e o Momento com Maria, onde cada
jovem era convidado a ter o seu momento de oração

pessoal com a Mãezinha do Céu.
Outro momento bem bacana do VI Enajul
foram as apresentações típicas de cada estado feitas
na Noite Cultural, que encerrou com o show da
Banda Hari.
No último dia foi aberto um espaço para os
jovens darem o seu testemunho sobre o encontro e
aqui destaco o testemunho do jovem Marinaldo, que
entrou para a Legião de Maria aos 12 anos e agora
entrou para o seminário da Diocese de Santo AmaroSP onde pretende abrir um Praesidium de
Seminaristas, e logo após Dom Edson presidiu a
missa de encerramento do Enajul e nos disse que o
Praesidium é a base da espiritualidade legionária.
E antes de encerrar a matéria deixo aqui
registrado os nomes dos jovens que fizeram parte
da delegação do Senatus Nossa Senhora Aparecida,
de São Paulo: Ana Beatriz, Ana Paula, Mariana
Moraes, Daiane Costa, Josymara, Mayara, Aguida,
Thaís, Rosiane, Felipe Gabriel, André, Tiago, Mateus,
Marinaldo, Renato, Patrick Leonardo.
Agradecemos ao Senatus Assumpta, de
Ponta Grossa-PR, pela realização do VI Enajul e
agora só nos resta esperar a VII edição, que será em
Fortaleza.

Equipe de São Paulo

Missa de encerramento

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

Equipe Organizadora

Hora do Passeio
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9º Festival de Música
Frank Duff
Depois de três anos o Senatus de São
Paulo promoveu no dia 26/04/2015 a 9º Edição
do Festival de Música "Frank Duff" realizado
na casa de Formação Frank Duff em Mogi
das Cruzes/SP.
Um dia onde legionários de todo
estado de São Paulo se reuniram para
evangelizar através da musica. Começamos
o festival com a Santa Missa. Depois uma
pausa para o café.
Já com os jurados em suas posições
sorteamos a ordem em que as bandas
apresentariam suas duas musicas inéditas com
os temas Família e Juventude.
Com. Nossa Senhora da Gloria- Guaianazes
 Curia Mystica- São Carlos
 Curia Nossa Senhora Perpetuo Socorro - Santana de Parnaíba
 Com. Benedicta - Mogi das Cruzes
 Curia Nossa Senhora do Carmo - Cruz das Almas - São Paulo -SP
 Curia Regina Caeli- Vila Maria
Primeira etapa concluída com grande
sucesso. Uma pausa para um delicioso lanche
preparado pela Secretaria da Juventude
Legionária, depois de recarregar as energias
estávamos preparados para iniciar a segunda
etapa onde as bandas nos apresentaram sua
segunda musica falando sobre a Família.
Um verdadeiro desafio para os jurados,
escolher as três melhores bandas e letras do

festival , depois de muita conversa a grande
hora chegou, todos ansiosos para saber a
decisão.

E as vencedoras foram:
Melhor Letra:
123-

Vila Maria
Mogi das Cruzes
São Carlos

Melhor banda:

1Guaianazes
2Vila Maria
3Santana do Parnaíba
Primeiramente gostaria de agradecer
a Deus por ter nos proporcionado esse
maravilhoso dia, a Secretaria da Juventude
Legionária que preparou tudo com muito
carinho pensando em cada detalhe fazendo
com que esse dia fique guardado em nossa
memoria. Agradecer a todas as bandas, aos
jurados Mariana Moraes, Bárbara Moraes,
Rosineide, André Moraes , e a todos vocês
que participaram desse festival! Em especial
agradecemos aos oficiais do Senatus Nelson
de Moraes, Lucinda e Ana Paula que estiveram
presente nos ajudando e apoiando.
Você que não participou entre no site
do Senatus e fique por dentro de tudo que
rolou nesse 9º Festival.
Salve Maria!

Aguida Maria Ribeiro
Juventude Legionária

Papa: não aos pastores que falam muito e ouvem pouco
Quinta-feira, 25 de junho: na Missa em
Santa Marta o Papa Francisco afirmou que as
pessoas sabem quando um pastor tem a coerência
que lhe dá autoridade. Uma homilia focada na
distinção entre os verdadeiros pregadores e os
pseudoprofetas.
Refletindo sobre o Evangelho que a
liturgia do dia propõe, retirado do capítulo 7 de
S. Mateus, o Santo Padre afirmou que as pessoas
sabem quando um sacerdote, um bispo, um
catequista, um cristão possui a coerência que
lhe dá autoridade. Existem três palavras-chave
para discernir onde estão os verdadeiros profetas

e os verdadeiros pregadores: ouvir, fazer e falar
 afirmou o Papa Francisco:
Esses falam, fazem, mas falta-lhes outra
atitude, que é a base, que é o próprio fundamento
do falar, do fazer: a eles falta o ouvir. Por isso,
continua Jesus: Aquele que ouve estas minhas
palavras e as põe em prática: o binómio falarfazer não é suficiente engana-nos, tantas vezes.
E Jesus muda e diz: o binómio é outro, ouvir e
fazer, colocar em prática: quem ouve estas
minhas palavras e as põe em prática será
semelhante a um homem sábio que edificou a
sua casa sobre a rocha.

Recordemos estas três palavras, são um
sinal: fazer, ouvir e falar. Uma pessoa que fala
e faz, somente, não é um verdadeiro profeta,
não é um verdadeiro cristão, e no final tudo irá
desabar: não está fundamentada na rocha do
amor de Deus, não é firme como a rocha. Uma
pessoa que sabe ouvir e depois de ouvir faz,
com a força da palavra de outro, não da sua, esta
pessoa permanece firme, não obstante seja
humilde e não seja importante. Existem muitas
dessas pessoas grandes na Igreja! Quantos bispos,
sacerdotes e fiéis grandes que sabem ouvir e
depois de ouvir agem! (RS)
Fonte Rádio Vaticano
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Solenidades legionárias - Uma obrigação de todos os Conselhos
Enviar perguntas para o e-mail: ledacauduro@uol.com.br

Uma das obrigações dos Conselhos
da Legião de Maria é reunir seus legionários
para que se conheçam mutuamente e sejam
cada vez mais unidos entre si.
A Legião oferece para esse fim cinco
eventos, sendo três solenidades que a diretoria
de um conselho tem o dever de promover e mais
duas que não são obrigatórias.
1º) Acies: é a maior solenidade legionária do
ano, festa central da Legião de Maria. É realizada
no dia 25 de março ou numa data próxima a
esta. É a consagração individual e coletiva dos
legionários a Maria. (Como é a solenidade mais
realizada nos Conselhos, não vamos falar sobre
ela. Veja matéria na página 170 do Manual).
2º) Congresso: Congresso científico é um evento
onde profissionais de determinada área se
reúnem para ensinar, aprender e discutir as
últimas novidades, os novos métodos de trabalho.
Congresso Legionário é um evento onde
os legionários se reúnem para discutir, ensinar
e aprender "novos métodos" de incentivo ao
trabalho, às atividades e à espiritualidade
legionária. Portanto, a f inalidade de um
Congresso legionário é aprofundar e trocar
experiências. Os legionários devem vir para o
Congresso preparados para o debate, para a
discussão, trazendo experiências próprias.

O tema do Congresso deve ser
escolhido e divulgado com muita antecedência
para que os legionários tenham tempo de
pesquisar, estudar e recolher matéria e
experiências sobre o assunto. O Congresso pode
ser dirigido só para oficiais ou para todos os
legionários do Conselho. Isso dependerá do
assunto a ser estudado e debatido. Como o
importante do Congresso é a discussão, ele deve
restringir-se a uma Curia ou a um Comitium
não muito grande, pois todos os participantes
deverão tomar parte na discussão, trazendo o
resultado do seu estudo.
Quando um Congresso é bem preparado
e bem realizado os legionários saem mais
corajosos para os seus trabalhos, com novas
idéias de apostolado, entusiasmados com a
experiência e a discussão dos participantes e
fortalecidos na sua espiritualidade.
Um Congresso seve ser realizado de
dois em dois anos. Cuidado: Poucos Conselhos
sabem distinguir bem o Congresso dos outros
eventos legionários. Organizam um Congresso,
mas na realidade fazem um dia de formação.
(Veja matéria na página 174 do Manual).
Cuidado, Atenção:
É muito comum confundirmos Dia de
Formação com Congresso. Para um dia de
formação o assunto não é estudado previamente,
é exposto na hora por um legionário ou pessoa
qualificada e todos podem debater, comentar e
fazer perguntas.

3º) Reunião Geral Anual: É uma reunião festiva
de todos os membros de um Conselho, oficiais
ou não. Uma reunião alegre em que todos têm
a oportunidade de conversar e de se conhecer
mais intimamente. Devem ser convidados (quase
intimados) os legionários de todos os Praesidia
que fazem parte do Conselho. A importante
finalidade desta solenidade é a união da família
legionária. Aumentar a verdadeira amizade e a
união entre os legionários. É dar aos legionários
do Conselho o espírito de uma grande família.
Esta festa deve ser realizada em oito de dezembro
ou em uma data próxima.
O u t r a s A t i v i d a d e s re c o m e n d a d a s :
O Capítulo 30 do Manual nos coloca mais duas
"solenidades" recomendadas (pg.173), mas não
obrigatórias:
4º) Passeio Anual: Que pode ser em forma de
Excursão, Peregrinação ou festa ao ar livre.
Deve ser determinada pela Curia ou Praesidia.
5º) Sarau do Praesidium: Todo Praesidium
deve organizar uma reunião recreativa nas
proximidades da festa da Natividade de Nossa
Senhora. Pode também ser organizada por vários
Praesidia da mesma paróquia ou da mesma
região (ver programa na página 173 do Manual).

Notícias dos Conselhos
Formação em Taguaí - SP

Foi realizada uma tarde de formação espiritual na Curia Mãe da
Divina Providência, de Taguaí, da qual também participou a Curia da
Cidade de Fartura.
Houve duas palestras que foram feitas pelo Diretor Espiritual,
Pe. Vitalino Nunes Neto, da Curia Mãe da Divina Providência - Taguaí,
cujo tema foi "A Eucaristia na vida do legionário", que nos deu uma
bela mensagem: "Acolha a Eucaristia em seu coração, assim como
Maria acolheu o filho de Deus em seu ventre".
A outra palestra foi feita pelo professor Esio, da Curia, cujo
tema foi: "A família de Nazaré", ressaltando que devemos procurar
imitar essa "Sagrada Família" vivendo como ela viveu nos santificando
cada dia mais.

Retiro em São Paulo /SP

Nos dias 20 e 21 de junho o Comitium Stella Maris (Vila Alpina),
juntamente com suas Curiae filiadas Admirabilis e Rainha da Paz, realizou
na Casa de Formação Frank Duff seu Retiro Legionário.
Com o tema "Eu vim para servir" as 80 pessoas que participaram
deste retiro tiveram três momentos de formação com os subtemas "Eu",
"Eu e a Legião" e "Eu, a Legião e o Mundo", onde após cada subtema
havia um debate para reflexão do que foi apresentado. A missão deve
iniciar no seu coração para atingir o mundo todo. A Adoração ao Santíssimo
fechou as atividades do sábado e a Santa Missa fechou o retiro no domingo.
Todos retornaram de lá com a certeza de que servimos a Jesus
servindo aos irmãos junto com Maria.
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Notícias dos Conselhos

Jornada Apostólica Campo Grande - MS

A REGIA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, de Campo
Grande/MS, realizou a Jornada Apostólica em Anhanduí, a 58 km de
Campo Grande.
Participaram 40 legionários das duas cidades, visitaram
aproximadamente 300 domicílios, muitas famílias que congregam outras
denominações religiosas receberam os legionários, se mostraram simpáticos
à Igreja Católica principalmente na pessoa do Pároco Pe. Francisco
Eduardo, da Paróquia Santa Catarina de Alexandria, Virgem Mártir, que
atua fortemente nas regiões rurais.
O Praesidium Mãe da Divina Graça, de Anhanduí, foi representado
pelas oficiais Sra. Neide e Teodora.Visitas foram realizadas pela manhã
e à tarde uma palestra sobre ações legionárias pela Presidente da Regia,
Izabel Cristina, seguida de acolhida ao Bispo Auxiliar Dom Mariano
(Janus Marian Danecki), desfile pelas chácaras e ruas da cidade e finalizada
com a bela celebração de Pentecostes.

Formação e Eleição em Bauru - SP

O Comitium Magnificat, de Bauru, realizou no dia 12 de julho, na Catedral
do Divino Espírito Santo, uma manhã de formação e eleição para Vice Presidente.
A formação foi ministrada pela correspondente do Senatus, Irmã Lourdes,
e pela irmã Márcia, e contou com a importante presença do Monsenhor Rubens.
A tarde foi realizada a eleição, em que foi eleita a irmã Márcia Regina dos
Santos Simão.

Retiro São Paulo - SP

O Comitium Consolatrix realizou um retiro em 11/07 na Casa de Formação
Frank Duff, com o tema EU VIM PARA SERVIR, que nos falou sobre
a identidade do cristão, amar servindo. Foi um dia de muita espiritualidade,
saímos de lá renovados no amor de Cristo.

Senatus Nossa Senhora Aparecida

Congresso em Franca - SP

A Curia Mãe da Unidade realizou no dia 05/07/2015 um congresso
legionário na paróquia São Vicente de Paulo.
Contamos com a presença de 420 Legionários incluindo nossos
correspondentes Maurício e Nice. Estiveram presentes também nosso
Diretor Espiritual Padre Idair Perina, Nosso Bispo Diocesano Dom Paulo
Roberto Beloto, Padre Valdomiro José de Souza, coodernador de
movimentos e pastorais de nossa diocese, e finalizamos com nosso
Diácono Permanente Carlos adorando a JESUS.

Formação em Guaratinguetá - SP

O Comitium N. Senhora da Esperança, de Guaratinguetá, realizou
formação legionária no dia 31 de maio de 2015.

Eleições em São Vicente - SP

Na mesa diretora da Curia Matter Sacerdotes contamos com
presença do frei Lino Oliveira, nosso Diretor espiritual, irmã Rose, diretora
espiritual na Curia, e Pe. Elmiran.
Irmã Rose, Maria Zeni, Tânia Regina, Maria Célia e Zilda Bispo
foram aclamadas na Eleição de Abril. Salve Maria!

