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Legionários do Brasil, 
missionários da unidade! 

62ª Romaria Nacional 
da Legião de Maria 

Aceitação do outro

Dom Edson, Frei Guilherme (Diretor Espiritual do Senatus de São Paulo), e diretores espirituais

24/25/26 de Agosto 
Retiro Espiritual do 

Senatus na CFFD

Participe!!!!



Senatus Nossa Senhora Aparecida - São Paulo 

Editorial

 Nesta edição trazemos notícia sobre a nossa 62ª Romaria 
Nacional, que teve uma presença maciça de Legionários apesar 
da greve de caminhoneiros e falta de combustível na semana 
que a antecedeu.
 Conforme vemos nas fotos publicadas, os valentes 
Legionários não desanimaram e vieram em massa com a certeza 
que chegariam à romaria mesmo dos lugares mais distantes.
 Como formação temos a matéria do Frei Martielo  sobre 
a aceitação do próximo, que deve ser um compromisso  do 
cristão.
 A secretaria da juventude nos brinda com uma matéria  
com o tema “Como o Jovem deve ser agente de tranformação 
da socidade e cultura contemporânea”. 
 Fabiane Nunes escreve sobre o tema “Planejando o 
Futuro” em sua coluna Novos Rumos, e a sua primeira linha já 
nos dá idéia da importância deste assunto: Educai as crianças e 
não será preciso punir os homens. 
 Edson Silva do CLASP escreve sobre o Ano do Laicato  
reforçando a importância do leigo na Igreja.
 Temos também nossa colunas tradicionais, como as  
Notícias dos Conselhos, trazendo sempre novidades como 
eleições e atividades legionárias das mais diversas.
 Como podem ver esta edição esta recheada de material  
para contribuir para a formação do legionário e também de 
notícias sobre várias atividades dos nossos conselhos.
 Boa leitura a todos.
 Salve Maria!!!!
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Aceitação do Outro
 No tempo que 
estamos vivendo muitos 
fatores são, de certa maneira, 
preponderantes quando se 
trata de migração, fatores 
econômicos, climáticos, 
confl itos armados, talvez 
sejam o que mais tomam 
pauta nessa discussão.
  Ao propormos uma refl exão sobre a aceitação do outro na temática 
da migração devemos lançar nossos olhos, num primeiro momento à Bíblia ela 
oferece-nos muitos exemplos concretos de migração. É sufi ciente pensar em 
Abraão. 
 A chamada de Deus impeliu-o a deixar o seu país e ir para outro: “Sai 
da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que 
eu te vou mostrar” (Gn12, 1). E assim aconteceu também para o povo de Israel, 
que do Egito, onde era escravo, caminhou durante quarenta anos no deserto até 
alcançar a terra prometida por Deus. A própria Sagrada Família — Maria, José e o 
menino Jesus — foi obrigada a emigrar para fugir das ameaças de Herodes: “José 
levantou-se, de noite, com o menino a mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu 
até à morte de Herodes” (Mt 2, 14-15). 
 A história da humanidade é feita de migrações: Em cada latitude não há 
povo que não tenha conhecido o fenômeno migratório. Sabemos que, por muitos e 
muitos anos, conhecemos fenômenos migratórios e na mesma proporção enormes 
expressões de solidariedade; sabemos também que na mesma medida grandes 
confl itos e verdadeiros massacres aconteceram. Infelizmente por um contexto 
econômico desfavorável e excludente o fechamento e o não acolhimento parecem 
ser alternativas para se preservar um determinado grupo da sociedade que está no 
poder ou tem grande medo de perder o pouco que ainda tem para subsistência. 
 Contudo o fechamento não é uma solução, pelo contrário, acaba por 
favorecer os tráfi cos criminosos. A única solução é a solidariedade. Solidariedade 
com o migrante, solidariedade com o estrangeiro. 
 Já o Evangelho apresenta nos discursos apocalípticos de Jesus como 
devemos nos comportar em relação ao estrangeiro “eu era estrangeiro e me 
recebeste em casa” (Mt 25, 35).  Para o cristão os limites e as fronteiras não 
existem, por que na verdade todos somos irmãos, um antigo documento do 
cristianismo chamado Carta a Diogneto atesta o seguinte “Vivem na sua pátria, 
mas como forasteiros; participam de tudo como cristãos e suportam tudo como 
estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles, e cada pátria é estrangeira.” 
Aqui encontramos o que há de mais positivo nos cristãos, sua vida concreta, como 
irmãos, testemunhando o amor e a solidariedade suportando tudo. Notamos que 
é experiência fundante do cristianismo o acolhimento e a aceitação seja de quem 
e de onde for, sempre com o pensamento que somos todos fi lhos do mesmo 
Pai, a Carta a Diogneto ainda afi rma “os cristãos vivem no mundo, mas não são 
do mundo” de fato nessa concepção somos todos “estrangeiros” migrantes, a 
caminho da nossa pátria defi nitiva. 
 Hoje o compromisso dos cristãos neste âmbito é urgente assim como 
era no passado. Observando só o século passado, recordamos a admirável fi gura 
de Santa Francisca Cabrini, que dedicou a sua vida juntamente com as suas 
companheiras aos migrantes rumo aos Estados Unidos da América. Também hoje 
precisamos destes testemunhos a fi m de que a misericórdia possa alcançar muitos 
necessitados. É um compromisso que envolve todos, sem exclusão. As dioceses, 
as paróquias, os institutos de vida consagrada, as associações e os movimentos, 
assim como cada cristão, todos são chamados a acolher os irmãos e as irmãs que 
fogem da guerra, da fome, da violência e das condições de vida desumanas. 
 Todos juntos somos uma grande força de apoio para quantos perderam 
pátria, família, trabalho e dignidade. 

Frei Emerson Martielo
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 É sempre um grande desafi o 

para a juventude poder conquistar seu 

espaço e mostrar quem realmente é. 

Tudo isso porque o jovem na maioria 

das vezes é visto como impulsivo, 

problemático e não adepto às regras. 

Com isso, é tirada a oportunidade de 

mostrar quem realmente é. 

 Já no antigo testamento, no 

livro do profeta Jeremias, Deus nos dá 

a oportunidade de sermos agentes 

de transformação na sociedade, que 

diz: “Ah, Senhor Deus! Eis que ainda 

não sei falar; porque sou jovem”, 

porém, o Senhor lhe disse: “Não 

digas: Sou jovem; porque a todos a 

quem eu te enviar, irás; e tudo quanto 

te mandar, falarás. Não temas diante deles; porque 

estou contigo para te livrar, diz o Senhor” (Jr 1,6-8).

 Por esse motivo devemos reconhecer 

nosso papel de agentes transformadores. E como 

atuar dentro de nossa sociedade, com uma cultura 

contemporânea?

 Temos aqui, relatos de jovens do estado 

de Pernambuco, que nos falam um pouquinho de 

suas experiências evangelizadoras que envolvem a 

cultura da região do nordeste.

 “Ser jovem na atualidade é bem complicado, 

pressão por ambas as partes, mas a cultura, em si, ajuda 

bastante nesses processos, logo é super importante 

para o desenvolvimento do mesmo. E onde fi ca a 

religião nisso? Deve ser a pergunta que estão se 

fazendo, mas aí é que está, como bem diz o santo 

papa Francisco, a Igreja tem que se fazer presente 

nas vidas dos jovens e a comunidade católica precisa 

se incorporar e entender as culturas de cada local. 

O nosso país é repleto de manifestações culturais e 

a vivência destas é o que faz o país crescer. Como 

pernambucano e vindo da Terra do Maracatu rural, 

tenho apenas confi rmações que a dança, o estilo e a 

música transformam vidas. Prontamente a Legião de 

Maria, como grandes missões, se destaca novamente, 

a partir do momento em que incentiva as crianças 

a participarem e valorizarem esta determinada 

herança cultural. E esses trabalhos legionários 

enriquecem bastante as vidas das pessoas, seja em 

Nazaré da Mata, com seus cablocos, em Recife, com 

seus passistas ou em João Pessoa, onde me encontro. 

Além de convicto da minha missão, presente a meios 

de acordes do típico forró”. Ailton Vieira – Praesidium 

Mãe da Ternura – PB.

 “A imagem de crianças e jovens, para as 

pessoas em geral, está especialmente relacionada 

à inocência, alegria, sinceridade, esperança e, como 

não poderia deixar de ser, suas 

travessuras.   Sabemos bem que os 

costumes adquiridos na infância 

são mais facilmente cultivados 

pela vida inteira. Por isso, devemos 

estimular nossos jovens da Legião 

de Maria a terem gosto pela prática 

da oração desde cedo para o resto 

da vida”. Deyvison Pereira da Silva 

–Curia Juvenil Nossa Senhora das 

Graças - Vitória de Santo Antão – 

PE.

 “Em Nazaré da Mata realizamos 

encontros de carnaval, diversas 

apresentações culturais de frevo, 

Maracatu, ao som do autêntico 

frevo pernambucano, saímos às 

ruas sendo uma Igreja viva, animada, sem perder 

nossa espiritualidade. Devemos sempre buscar 

meios atrativos para evangelizar, nos modernizando 

para que a Igreja continue atuante na sociedade. 

Com essa inclusão sociocultural só temos a ganhar”. 

Jeff erson Serafi m – Praesidium Maria Consoladora 

dos Afl itos –Nazaré – PE.

 Através dos trabalhos da Legião de Maria 

surgem diversas oportunidades, independente 

do estado ou cultura, contudo temos que fazer a 

diferença, com um sorriso nos lábios, usar as palavras 

certas, saber ouvir e dar conselhos e, o essencial, ser 

exemplo do Cristo. Ser jovem atuante na Igreja e na 

sociedade exige de nós comprometimento, oração e 

renúncia. 

Degiane Oliveira
Secretaria da Juventude Legionária

Disse o insígne Pitágoras: Educai as crianças e não será 

preciso punir os homens. 

 Frase lapidar, que traz a chave para um futuro, seja de 

bonança, seja de sofrimento: Planejar.

O próprio Mestre, Jesus Cristo, (Lc14, 28-30) quando aponta 

qualidades do verdadeiro discípulo nos alerta: Quem de vós, 

querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular... 

 Planejar o futuro pareceria redundância, já que 

não se concebe fazer planos para os tempos idos; mas a lúcida 

projeção do passado nos permitirá traçar rumos para o porvir. No 

diagnóstico da atualidade, e na formação das 

novas gerações, são de capital importância 

sabedoria e discernimento.

 Os registros da História apresentam 

painéis bastante vigorosos, mas pouco 

virtuosos, da trajetória humana.

 A obra prima do Pai Celestial, 

nascida do Seu amor incomensurável para 

uma eterna comunhão de amizade com 

Ele, logo sucumbiu à sedução do poder, 

mesmo usufruindo já do prazer de dominar e 

submeter toda a Terra. (Gn1, 27-28).

 Insufl ados pelo inimigo naquele 

trágico instante, vimos sofrendo desde então 

as consequências da soberba neste ‘vale de lágrimas’.

 Deus, no entanto, sendo também Paciência sem limites, 

jamais deixa de nos acenar com a possibilidade da verdadeira 

vida, Seu presente no Ato da Criação, vida em plenitude que, 

por nossa conta e risco, temos rejeitado pela desobediência aos 

Mandamentos divinos.

 Podemos a qualquer tempo retifi car a caminhada, mas 

há momentos que nos parecem, e são de fato, bastante oportunos 

para mudanças radicais e abrangentes.

 Aproxima-se o período das eleições.

 Em sã consciência não há quem possa ignorar a 

dramática realidade atual do País. Pátria amada, não; pátria 

abusada, povo desrespeitado. Poderosos, salvo honrosas exceções, 

atuam como verdugos, quando infl igem os mais inomináveis 

castigos à população, pois como os carrascos de outrora - que 

encapuzavam os próprios rostos para sacrifi car condenados - os de 

agora se escondem hipocritamente sob a máscara de benfeitores. 

Políticos de carreira, e também os principiantes, agem com a 

segurança de veteranos na ‘arte’ da corrupção ativa e passiva; 

por outro lado aparecem grotescos na defesa de sua pretensa 

integridade moral.

 Urge extirparmos o joio - erva 

daninha - prepararmos o terreno com 

saneamento e adubo adequados para uma 

convivência solidária, de companheirismo; 

nunca pelo braço triturador da arrogância, 

que pode exterminar indistintamente 

tudo e todos. Com a refl exão lúcida, 

o planejamento, a consciência da 

corresponsabilidade nos gestos concretos 

e - condição “sine qua non” – a conversão 

dos corações para Deus, enfi m poderemos 

semear a Justiça e colher a Paz.

Novos Rumos – Planejando o Futuro
 Fabianne Nunes
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Legionários do Brasil, m

Missa na sexta feira a noite

Reunião dos Senatus e Regiae

Missa na Sexta Feira a noite

Via Sacra no morro do CruzeiroConcentração  Basílica Velha

 Como é bom, como é agradável 
para os irmãos viverem unidos.” (Salmo 
133,1) Sim, é maravilhoso cantarmos 
com o salmista a alegria de convivermos 
e darmos testemunho da unidade! E foi 
essa a experiência vivida nos últimos dias 
de 1 a 3 de junho de 2018, no Santuário 
Nacional de Aparecida, com a presença de 
Legionários vindos de todos os recantos do 
Brasil. Milhares de irmãos e irmãs, cada 
um com sua história, com suas alegrias 
e esperanças, dando testemunho de fé 
e alegria e representando tantos outros 
correligionários. São sementes poderosas 
plantadas no coração de cada um, que 

 Aprendemos com o nosso 

Mãe de Deus é “um dos mais queridos 
deveres da Legião (...) e deve constituir 
uma obrigação essencial para a qual devem 
concorrer todos em perfeita unidade (...) e 
que nunca será demais insistir. (...) como 
que ‘pedras vivas de uma construção, um 

edifício espiritual’ (...) um lar de nobres e 
santas virtudes, um ponto de partida para 
decisões heroicas.” (Manual, cap. 5). Aos 
pés da Padroeira do Brasil, unidos 
em devoção e piedade, pudemos 
contemplar Jesus, seu Filho, e 
aprendermos por experiência a 
força da unidade na diversidade 
legionária, para nos tornarmos 
heróis humildes e invisíveis 
nessa batalha!
 Foram momentos de 
reuniões, orações, formação. 
Encontramo-nos na sexta, no 
sábado e no domingo em torno 
da mesa eucarística. Rezamos 
juntos o rosário, o ofício de 
Nossa Senhora, nossas orações 
próprias. Reencontramos irmãos 
de tantos lugares. Conhecemos 
novas pessoas. Cantamos, 
caminhamos, confraternizamos. A 
presença de nosso pastor, Dom Edson de 

Dom Edson e Frei Guilherme

Missa na Sexta feira a noite

Missa no sábado após a concentração



Senatus Nossa Senhora Aparecida - São Paulo Junho / Julho 2018 5

issionários da unidade!

Concentração domingo de manhã

Concentração para o ofício de Nossa Senhora em frente a basílica velha no sábado de manhã

Procissão em volta da Basílica

Concentração para o rosário  em frente a tribuna - domingo de manhã

Estandartes legionários  na missa de domingo

Missa de domingo

animou no caminho. Quanta alegria! 
Deus seja louvado pela experiência 

vivida!
 E agora, meus irmãos e irmãs? 

Agora resta-nos fazer brotar e dar 
frutos tudo o que plantamos. 
Estamos mais fortes. Fomos 
alcançados pela graça de 
Deus e capacitados pelo 
Espírito Santo para a luta 
legionária, luta de paz 
e justiça. Temos uma 
companheira inestimável 
nesse exército: Maria. 
Sem titubear, sigamos com 
entusiasmo os caminhos que 
ela nos indica: o caminho do 

SIM legionário, silencioso 
e cheio de generosidade, 

a-dia, da nova evangelização, de 
uma Igreja em saída, como discípulos 

missionários que vencem o medo e são 
testemunhas da salvação.

 Vocês sabem o que é uma telurita? 
É um cristal lindo, cor de ouro, comprido, 
polido, lisinho, brilhante e transparente. É 
a pedra preciosa que representa as bodas 
de 62 anos de casamento. Nossa romaria 
já aconteceu 62 vezes no Brasil. Estamos 
em festa de “bodas de telurita”. Que essa 
união que expressamos nessas “bodas” 
que vivemos em Aparecida se estenda 
mais e mais e alcance os corações sofridos 
e desanimados de nossos praesidia, lá 
onde são nossas trincheiras de proteção 
e amparo, onde os legionários recuperam 
suas forças na luta. Que os frutos dessas 
“bodas” de 62 anos de Romaria Nacional 
sejam tão saborosos que possam atrair 
mais jovens que vejam em nós a alegria 
de sermos legionários, que renovem a 
esperança e se juntem a esta Legião que 
é de Maria e de Jesus!
 Vamos em frente, sem parar e 
com coragem! 
 Salve Maria!

Frei Guilherme Pereira Anselmo Júnior, sia*



 Os bebês, a partir do 3˚ dia de vida, devem 
obrigatoriamente realizar o “Teste do Pezinho”. Este 
exame consiste em colher gotas de sangue do recém-
nascido com a fi nalidade de diagnosticar precocemente 
doenças congênitas e com este resultado iniciar 
tratamentos necessários a uma boa qualidade de vida. 
Ele foi trazido para o Brasil em meados da década de 
70 pela Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE). Hoje, toda criança no território nacional, a partir 
de uma Lei de 1992, tem direito a este exame pelo SUS, 
obrigatório e gratuito. O dia nacional do Teste do Pezinho 
é 6 de junho, data em que se procura alertar aos pais da 
importância e necessidade deste exame.   
 O atendimento nos hospitais públicos faz o 
“rastreio neonatal” (Teste do Pezinho) de forma básica, 
onde são detectadas as seguintes doenças: 
 A) - Fenilcetonúria (impossibilidade de digerir 
a fenilalanina, proteína presente em ovos e carne, que 
causa comprometimento neurológico no desenvolvimento 
da criança). O tratamento é feito com a eliminação destes 
alimentos da dieta da criança;
 B) - Hipotireoidismo congênito (a glândula 
tireóide do bebê não consegue produzir em quantidades 
normais hormônios necessários, podendo prejudicar o 
crescimento da criança e retardo mental);
 C) – Anemia falciforme (é um problema genético 
que causa alteração nas células vermelhas do sangue, 
o que reduz a capacidade em transportar oxigênio 
para o organismo, o que pode provocar atrasos no 
desenvolvimento de alguns órgãos);
 D) – Hiperplasia adrenal congênita (provoca 
defi ciência na produção de alguns hormônios e produção 
exagerada de outros, o que pode provocar crescimento 
excessivo, puberdade precoce ou outros problemas 

físicos); 
 E) – Fibrose cística (é um problema que pode 
provocar grande produção de “muco”, comprometendo 
o Sistema respiratório e afetando também o pâncreas, 
podendo haver outras complicações; 
 F) – Defi ciência de biotinidase (condição em que 
o organismo tem a incapacidade de reciclar a “biotina”, 
que é uma vitamina muito importante para garantir a 
saúde do sistema nervoso, podendo ocasionar episódios 
de convulsão, falta de coordenação motora, atraso no 
desenvolvimento e queda dos cabelos). 
 Existe também o Teste ampliado, que é realizado 
de forma particular e pago, que além dos problemas 
detectados no teste básico também consegue detectar 

outras doenças, como exemplo: Toxoplasmose congênita, 
Aminoacidopatias, Defi ciências de G6PD, Galatosemia. E 
também o teste expandido, que inclui os dois anteriores, 
onde são detectados: 
A) - Distúrbios da Beta oxidação dos Ácidos graxos e dos 
distúrbios dos ácidos orgânicos;
B) – Distúrbios do Ciclo da Uréia; 
C) – Aminoacidopatias, análise quantitativa. 

 Podemos fi nalmente, nesta pequena introdução 
a este assunto de grande interesse para mães e bebês, 
elencar algumas condições detectadas, que podem 
alterar alguns resultados, tais como; hipoalimentação 
(falta de alimentos básicos) ou hiperalimentação (excesso 
alimentar); doença hepática; presença de anticoagulante 
EDTA em amostra de sangue - tratamento com 
Benzoato, Ácido piválico ou Ácido valpróico; defi ciência 
do transportador de Carnitina (embora esta seja uma 
probabilidade remota). São detectadas 46 doenças 
congênitas nos testes completos. 
 Enfi m, este é um ponto de grande importância 
para o ser humano, no cuidado dos pais para com as 
crianças no aspecto do desenvolvimento e crescimento 
com saúde. De uma correta ação protetora da família 
e dos médicos, resultará uma criança saudável, feliz e 
devidamente preparada para vir a ser um ser humano 
integro. 
 Em tempo, o “Teste do Pezinho” é o nome 
popular do Teste de Guthrie, em homenagem ao médico 
Robert Guthrie - (1916-1995). A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) defende desde a década de 60 a importância 
deste exame. 
 Em 2001 foi criado pelo Ministério da 
Saúde, o PNTN, Programa Nacional de Triagem 
Neonatal, que engloba desde o diagnostico precoce 
até o acompanhamento das doenças diagnosticadas. 
Importante e imprescindível... façam o Teste do 
Pezinho.  
 A saúde e o bem estar dos nossos fi lhos 
dependem desta ação.
 

 O Ano do Laicato convocado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

– CNBB, conforme previsto no Documento 105 “Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na 

Sociedade”, é o momento oportuno para que toda a Igreja, povo de Deus, reconheça 

e valorize o laicato como sujeito eclesial.

 Todos os batizados em Cristo recebem a mesma 

dignidade de fi lho e fi lha de Deus. Constituem plenamente 

a assembléia dos fi éis que ao ouvir a Palavra de Deus são 

enviados em missão para viver e anunciar o Evangelho de 

Jesus Cristo nas diversas realidades do nosso tempo.

 A ação do Espírito Santo nos impulsiona e nos 

encoraja para assumir com ardor missionário a vocação de 

ser presença e testemunho cristão nas inúmeras situações 

da vida. Formamos a comunidade que se reúne para louvar e 

agradecer ao Deus Pai que nos adota como fi lhos e fi lhas para 

viver plenamente o amor.

 Sendo assim, todos recebemos dons e carismas 

para colaborar de forma participativa e em comunhão com a 

construção do reino de amor e justiça.

 Historicamente, e por infl uência da conjuntura 

de cada tempo, os cristãos leigos e leigas foram deixados à 

margem da vida eclesial gerando prejuízos à sua identidade 

(laical), vocação (cristão na Igreja e na Sociedade), missão 

(corresponsável na evangelização) e espiritualidade 

(inculturada e encarnada).

 Nesta longa trajetória, que durou entre o século 

V até recentemente, os ministros ordenados se auto referenciaram como Igreja e a 

institucionalização das comunidades eclesiais reforçaram ainda mais o distanciamento do 

laicato.

 O marco histórico e pastoral deste momento de retomada da valorização da 

dignidade batismal de todos os fi éis, em destaque para os cristãos leigos e leigas, se deu 

no decorrer do Concílio Vaticano II entre os anos de 1962 a 1965. Das muitas refl exões 

realizadas pelos padres conciliares nasceram documentos que reafi rmam a condição do 

laicato católico como parte integrante da Igreja, povo de Deus: Lumen Gentium, Gaudium 

et Spes, Apostolicam Actuositatem e Ad Gentes.

 Interessante destacar parte do pronunciamento do Papa Pio XII, que afi rmava: 

“Os fi éis leigos estão na linha mais avançada da vida da Igreja: Por eles, a Igreja é o princípio 

vital da sociedade. Por isso, eles, sobretudo, devem ter uma consciência cada vez mais clara, 

não somente de que pertencem à Igreja, mas de que são 

Igreja, isto é, comunidade dos fi éis na terra sob a direção 

do chefe comum, o Papa, e dos bispos em comunhão 

com ele. Eles são Igreja”. (Acta Apostolicae Sedis).

 Em decorrência desta perspectiva eclesial outros 

momentos e documentos foram oportunos para que o 

laicato amadurecesse sua consciência e retomasse seu 

lugar eclesial. Na América Latina os bispos ressaltaram 

nos documentos (Medellín, Puebla, Santo Domingo 

e Aparecida) que os leigos são protagonistas na 

evangelização e plenamente Igreja. Da mesma forma, em 

1987, com a realização do Sínodo dos Leigos em Roma, 

presidido pelo Papa João Paulo II, resultando na exortação 

apostólica pós-sinodal Christifi deles Laici sobre a vocação 

e missão dos leigos na Igreja e no mundo.

 Estes documentos do magistério da Igreja 

iluminaram inúmeras igrejas locais, pastorais e movimentos 

do laicato. Possibilitaram inclusive a organização de um 

novo espaço de articulação do laicato no Brasil com a 

criação do Conselho Nacional dos Leigos em 1975, hoje 

presente em âmbito dos estados seguindo a estrutura 

organizativa da CNBB e em inúmeras arqui)dioceses. 

Participam destas instâncias cristãos leigos e leigas que se organizam em conselhos de 

leigos, pastorais, movimentos, associações e novas expressões do laicato.

 O ano do laicato, iniciado em novembro de 2017 e que se encerrará em novembro 

de 2018, festa de Cristo Rei, é o refúgio para que todos os cristãos leigos e leigas assumam 

de forma efetiva sua condição batismal e se auto reconheçam como plenamente Igreja de 

Cristo.
Edson G. P. O. Silva

Coordenador do Movimento Nós Somos a Igreja – São Paulo (Internacional Mouvement We Are Church) e 
coordenador da Comissão de Comunicação do CLASP (Conselho de Leigos da Arquidiocese de São Paulo)

Um refúgio pela dignidade

TRIAGEM NEONATAL - TESTE DO PEZINHO
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FALECIMENTOS
Marinete Oliveira – *15/02/1914 +27/02/2018 - Fundadora da Legião no Bairro Jardim Izaura, sempre fiel a Deus e à Legião de Maria 
- Curia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

 Foi realizada no dia 08/04/2018, às 15:00 horas, 
na Matriz Senhor Bom Jesus, a Solenidade da Festa da Acies 
da Legião de Maria, presidida pelo nosso irmão Diácono Júlio, 
o qual destacou em sua Alocução sobre os Dogmas de fé a 
Nossa Senhora e a eficácia das visitas aos doentes através dos 
Legionários que, a exemplo de Maria, continuam levando o Amor 
de Jesus e a sua Misericórdia às pessoas. 
  Depois da Celebração foram sorteados 
vários prêmios e um Kit legionário, (terço, tessera e convite 
legionário, o qual o foi contemplado pelo nosso irmão Luiz Carlos, 
que emocionado aceitou ser membro da Legião, A irmã Toninha 
Lorencim falou sobre as duas Alas da Legião; a Ala da Visitação 
(m,jt.) e a Ala da oração, (m.aux.) àquele tijolinho que ninguém 
vê mas que sustenta a casa construída na rocha, finalizando com 
a seguinte mensagem :”Quando uma mãe reza pelo filho, o céu 
se abre e Maria se debruça para ouvir a prece e levá-la a Jesus”!
 A todos nossos agradecimentos. Salve Maria! 

Colaboração, irmã Toninha Lorencim.

Acies em Potirendaba – SPSanto Amaro Capital – SP
 O Comitium Consolatrix realizou a Festa da Acies dia 
07 de abril de 2018, na Paróquia da Sagrada Família.
 Agradecemos ao Padre Carmo Sobreira Ferreira, 
nosso Diretor Espiritual, que incentivou os Legionários na sua 
missão diante da consagração.
 Agradecemos também ao Monsenhor Paulo Sergio 
Prado, que gentilmente recebeu a Legião de Maria em sua 
paróquia.

Encontro de Praesidia filiados ao Comitium Consolatrix 
realizado dia 26 de maio de 2018, no salão paroquial da 
Catedral de Santo Amaro.
Contamos com as presenças dos membros ativos, os quais 
colocaram as dificuldades e as soluções para desenvolverem 
melhor a caminhada do Praesidium.
Padre Carmo Sobreira Ferreira (Diretor Espiritual) celebrou a 
missa e deixou excelente mensagem de animo e coragem a 
todos.

Congresso Legionário dos Praesidia e Curiae filiados ao Senatus

 No dia 12/05/2018 aconteceu o Congresso Legionário com os nossos Legionários 
ativos e também das Curiae.
 O Congresso foi aberto com a Santa Missa celebrada pelo nosso Diretor Espiritual, 
Frei Guilherme, que nos enfatizou muito bem a importância do Praesidium e o objetivo de ser 
Legionário. Ao longo do dia tivemos palestras e dinâmica de grupo com apresentações, reflexões 
sobre a Legião de Maria.
 Nos aprofundamos sobre a importância que temos que ter com a reunião e valorizar a parte dos 
trabalhos legionários. Foi um dia maravilhoso, rezamos, refletimos nossa caminhada e confraternizamos. 
 Encerramos nosso encontro no Auditório na Casa da Mãe. Tivemos presentes 73 Legionários. 
 Em nome da Diretoria do Senatus o nosso muito obrigado pela presença, pela 
colaboração e sua amizade. A você que nos prestigiou estando presente. O nosso muito obrigado 
e que Deus os abençoe.
 Nossos agradecimentos à equipe da cozinha da Curia Consoladora dos Aflitos do 
Jardim Brasil que nos preparou um delicioso almoço. 

1ª Secretária do Senatus: Lucinda G. Mendes C. Fonseca

 Na sexta-feira que antecedeu a Romaria Nacional, dia 01/06/2018, 

representantes das Secretarias da Juventude Legionária vindos de vários 
estados do país, reuniram-se na Sala dos Três Pescadores, no Santuário de 
Aparecida, para partilhar ideias e experiências, além de avaliar os trabalhos 
realizados e propor novas sugestões para a Juventude Legionária, que foram 

 Os jovens conversaram sobre os seguintes assuntos: Vigília pela 
Juventude, que acontecerá nos dias 15 e 16 de setembro de 2018; sobre o 
8° Encontro Nacional da Juventude Legionária (ENAJUL) - Brasília/DF em 
2020; Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2019 no Panamá, com o objetivo 

de ter a Legião de Maria jovem do Brasil representada nesse grande encontro 

fundador, na qual precisamos colocar todo nosso empenho e dedicação a 

exemplo, e invocado com fé em nossas necessidades, para sermos atendidos 
por meio da sua intercessão e tenha sua santidade reconhecida pela Igreja.
 E no dia seguinte, pela manhã, dez dos jovens participaram do "Terço 
de Aparecida Jovens de Maria" ao vivo, na TV Aparecida, onde colocaram 
suas intenções e apresentaram um pouco do nosso movimento.

Reunião dos Jovens Jovens no terço de Aparecida

Encontro das Secretarias da Juventude Legionária do Brasil em Aparecida
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Rosário em Carapicuiba – SP Eleições em Aparecida /SP

Rosário em São José dos Campos – SP

 No dia 21/05/2018 o Comitium Immaculata da 
cidade de Aparecida realizou eleições para toda a Diretoria: 
Ficando para Presidente a irmã Tereza Maciel. Vice-Presidente 
a irmã Luzia Oliveira Prado. Secretária Dalva Maria Coelho Silva 
de Jesus e para Tesoureira a irmã Miriam Gonçalves G. Antonio.
 Desejamos a esta Diretoria muita união e bençãos 
da nossa Mãe do Céu. Que Deus os abençoe.

1ª Secretária: Lucinda G. Mendes C. Fonseca
Secretaria da Juventude: Renato de Moura.

Com a participação de aproximadamente cem Legionários 
adultos e Juvenís, tivemos no dia 27 de Maio, a reza do 
Rosário público, Procissão e Coroação de Nossa Senhora, 
na Paróquia Santo Antônio - Carapicuíba/SP. Agradecemos a 
Jesus Cristo a oportunidade de exercer este trabalho de união, 
Evangelização e Amor.

Acies Edu Chaves - Capital – SP

Acies em Tremembé - Capital – SP

Acies do Comitium Nossa Senhora Aparecida, realizada em 
08/04/2018 na Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Parque 
Edu Chaves/SP, com a presença aproximada de 195 pessoas, 
sendo eles legionários ativos, auxiliares e a presença do 
diretor espiritual Pe. Aziel Corrêa Santos.

 Festa realizada em 19/04/2018 pela Cúria N. Sra. 
Das Graças, com a presença de 140 Legionários, na Basílica 
Paróquia Senhor do Bom Jesus – Pindamonhangaba, Diocese 
de Taubaté, pelo pároco Pe. José Vicente, Reitor.
 Na ocasião foi comemorado também o aniversário 
de 54 anos da fundação da Legião na diocese.

 Reza do Rosário na Praça Afonso Pena, em S. J. 
Campos, no dia 19/5/18, para homenagear o mês de Maria. 
Compareceram Legionários dos três Comitia. 
 Ao rezarmos o último mistério abateu-se sobre a 
praça uma forte ventania acompanhada de chuva, porém os 
valentes Legionários se aproximaram ainda mais da imagem 
e só se dispersaram após a recitação da Salve Rainha e muitos 
vivas a Nossa Senhora! 
 Foi emocionante ver o amor dos soldados à sua 
Rainha!

 O Comitium Humillima, São Miguel Paulista, 
realizou no dia 22/04 mais um Congresso, onde abordamos 
os temas:
 Ano do Laicato “Sal da terra e Luz do mundo” 
(Mt 5, 13-14) e O Legionário e a Vocação Cristã. Contamos 
com a presença do Irmão Fernando Pereira, Vicepresidente 
do Senatus de São Paulo, que esteve conosco o dia todo. E 
durante a abertura nos disse: 
 “O Congresso é momento de aprendizado e 
partilha”.
O dia foi muito produtivo, com trabalhos em grupo, e 
gostaríamos de destacar uma frase do palestrante Eduardo 

Yokomizo, Diácono permanente da Diocese de São Miguel, 
que nos falou: “Jesus disse: Eu conheço todas as minhas 
ovelhas e cada organização tem que conhecer a sua 
identidade e ver o grau da sua espiritualidade, este é o tempo 
propício”, e da irmã Lourdes Faccina, de São Bernardo: “A 
vocação cristã mostra que não podemos querer viver sem 
fazer nada, precisamos ter compromisso”.
 Contamos com a presença de todos os Praesidia e 
as 2 Curiae adultas e a juvenil, totalizando 155 presenças.
 Que consigamos com a Graça de Deus colocar 
em prática os objetivos estabelecidos para os próximos dois 
anos.

Formação em Pindamonhangaba - SP

Formação do Comitium de Pindamonhangaba para todos 
os membros ativos. Uma benção!

Eleição em Osasco - SP 

 No dia 20/01/18 houve eleição no Comitium 
Rainha dos Apóstolos para o cargo de Vicepresidente, 
ficando assim a nova diretoria: da esquerda para a direita - 
Imaculada, Presidente; Maria Aparecida, nova Vicepresidente; 
Luiza, Secretária; Patrícia, Tesoureira; e, em pé, Domingas, Pe. 
Rogério e Candido, representantes do Senatus. 

Eleição em Osasco - SP 

 No dia 10/03/18 houve eleição no Comitium Nossa 
Senhora das Graças para o cargo de Presidente, ficando assim 
a nova diretoria: da esquerda para a direita - Ângelo, novo 
Presidente; Celestina, Tesoureira; Iara, Secretária; Domingas, 
Vicepresidente; e, em pé, Pe. José Aparecido e Candido, 
representantes do Senatus.  

Eleição em Ferraz de Vasconcelos - SP 

 No dia 13/01/18 houve eleição no Comitium 
Serva do Senhor para o cargo de Presidente, ficando assim 
a nova diretoria: da esquerda para a direita - Maria Pereira, 
Tesoureira; Maria Maurilio, Secretária; Maria de Lourdes, 
Presidente; Tiburtino, Vicepresidente; e, em pé, Daniela e 
Candido, representantes do Senatus.   

Eleição na Vila Brasilândia - SP 

 No dia 24/02/18 houve eleição na Cúria Nossa 
Senhora do Carmo para o cargo de Presidente ficando 
assim a nova diretoria: da esquerda para a direita - José 
Roberto, Tesoureiro; Maria Lúcia, Secretária; Bernardeth, 
Vicepresidente; Sônia, eleita nova Presidente; e, em pé, 
Candido   e Nelson, representantes do Senatus.  
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