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 Muitos cristãos foram 
martirizados em todos os can-
tos da terra e em todos os tem-
pos, inclusive nos tempos atuais, 

Jesus a seus discípulos: O servo 

perseguiram a mim, perseguirão 

ragem, eu venci o mundo! (João 
15, 20) Por isso, é impossível 
destinar um dia para celebrar 

cristãos celebravam e rezavam 
por todos os santos e santas fale-

tempo, os imperadores romanos 
deixaram sua marca de intolerân-
cia e perseguição levando à mor-

tos nos traz também uma outra 
convicção não menos importan-

neste mundo recebem a interces-

estão no céu, fazemos parte de 

vida eterna na presença maravi-

ao instituir a festa e a devoção a 

e principalmente, levem uma 

Oração para Todos os Santos

 Ó, Deus, Onipotente e 
Eterno, que pela força do teu 
Espírito Santo santifi castes a vida 
de tantos fi éis que vos serviram 
ao longo de todos os tempos e em 
todos os lugares, testemunhando a 
vossa grandeza, amor e bondade, 
fazei que, pela poderosa intercessão 
de Todos os Santos, que vós bem 
conheceis, cheguemos nós também 
à graça da vida eterna junto de vós, 
na companhia de Vosso Santíssimo 
Filho Jesus Cristo, Nossa Senhora 
e Todos os Santos e Santas. Todos 
os Santos de Deus, rogai por nós. 
Amém.

Leda Maria Cauduro

Todos os Santos
            Temos também uma matéria sobre o retiro promovido pelo 

nos capítulos do Manual da Legião de Maria e, agora, abordamos o 

Boa leitura! 

Materiais para evangelização



novamente, sai ano novamente  e muitas 

existe fórmula pronta ou secreta!
 Mas, a realidade nos apresenta 

 ENTÃO, VAMOS SUBIR NO 
HELICÓPTERO E ESTUDAR ESSA 
PONTE!

levado em consideração se, simplesmente, nos 

 
 Então, a primeira pergunta deveria 
ser: Nós atingimos o objetivo proposto pelo 
conselho?

 Ao perguntarmos isso, pensamos nas 

importantes, mas não são somente elas! Um 

Quando construímos uma ponte, precisamos 

esse motivo, devemos colocar os tratores 
na ordem correta, para não desperdiçarmos 

 Onde a ponte será construída – 
Como está o nosso conselho?

aos coordenadores buscarem a sabedoria e 
incentivarem os membros a expressarem uma 
crítica, até mesmo destrutiva, tornando-a algo 
para a construção do Reino de Deus!

em um momento, por isso é o mais difícil!  
  Os coordenadores devem ter 

correndo atrás do rabo!

 Qual o tamanho da Ponte – Qual é o 
objetivo do Conselho?

Para esse processo pode-se, e até deve-se, 

 
 O que a ponte irá ligar e para quem 
ela servirá – O trabalho será realizado para 
quem?

ao encontro da sociedade e das pessoas, 

 Quanto tempo e esforços serão 
empregados – Como atingir o objetivo?

 É o momento de aprimorar os 

possível, levando em consideração o número 

tem a sua velocidade de aprendizado e 

pessoas sem necessidade!

 Quais problemas encontraremos na 
construção – Estamos esquecendo de algo?

deve ser feita periodicamente por todos 

e animando a continuidade em busca do 

 Como solucionar os problemas – 
Como corrigir um possível erro?

 Primeiro passo é manter a calma!  

mudará a posição de onde a ponte irá terminar 

 Quando a ponte estará pronta – 
Quando concluiremos o Objetivo?

o anseio das pessoas ainda mais!!!

foi atingido em sua plenitude, celebrar a 

atingido em plenitude, isso não é motivo para 

 Mas, lembre-se de sempre buscar 

Hernane Martinho Ferreira
Praesidium Mãe dos Pequeninos - Comitium Stela Maris – Vila Alpina/SP

Fonte: baseado na matéria publicada na Newsletter Legiornal - 
Edição 0 – Novembro de 2008

É hora de construir 
uma ponte!

É hora de construir 
uma ponte!
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Maria, mãe da misericórdia: 
Senatus Nossa Senhora Aparecida - São Paulo Outubro / Novembro 20164

 Como em todos os anos, o Senatus de São 
Paulo realiza o retiro anual da legião de Maria para 
todos os legionários ativos que queira participar. Neste 
ano, tivemos a alegria de ter conosco como pregador 
o padre Daniel Valentin Tezone, diretor espiritual do 
Comitium Imaculado Coração de Maria da cidade de 
Jaú-São Paulo.
 Saímos da sede na sexta-feira por volta das 
19h, em Mogi já nos esperavam oficiais do senatus . 
Nelson o presidente, a segunda secretária Luisa e o 
segundo tesoureiro Vavá, que nos recepcionou com 
carinho e muita alegria.  
 Nos esperando também estava o pessoal 
dedicado da cozinha, que nos serviu uma refeição 
quentinha e muito saborosa. Após a refeição, 
apresentações, fomos para a capela que surpreendeu 
a todos, pois já esta pronta e belíssima. Fizemos a 
oração da noite dirigida pelo padre Daniel com canções 
da dupla de animação e canto, Benedito e Zilda da 
Curia Nossa Sra. das Graças filiada ao Comitium 
Benedicta, aqui mesmo de Mogi das Cruzes-SP.O total 
de participante foi de 133 legionários ativos. 
 No sábado, após o café da manhã, fomos 
a capela para a oração da manhã e em seguida para 
o anfiteatro. O retiro pregado pelo padre Daniel foi 
temático: “A Misericórdia do Pai”. Para começar o 
padre Daniel nos disse que nós cristãos legionários, não 
devemos usar máscaras, temos que ser misericordiosos 
sempre, em casa, na família, nos trabalhos etc. É da 
família que levamos motivações para os trabalhos, por 
isso a motivação sem máscara, começa em casa. Deus 
na sua misericórdia precisou do SIM de uma mulher 
para realizar seu plano de amor, Deus quis precisar, e 
foi ao interior de Israel buscar a Mãe de Jesus. Temos 
que viver em casa o que vivemos na igreja, contemplar 
sempre o mistério da misericórdia que é fonte de alegria, 
serenidade e paz. É condição da nossa salvação. Houve 
um momento de reflexão , saímos para um cafezinho e 
a foto tradicional... Almoçamos e o terço foi rezado no 
anfiteatro e em seguida a segunda pregação ”Eterna é a 
sua Misericórdia” o Pai nos criou. O Filho nos coloca de 
novo em pé, restaura a nossa dignidade e nossas energias. 
O Espírito Santo nos dá as forças necessárias para nos 
manter de pé. Deus Santo, Forte e Misericordioso. Somos 
todos obra de arte, Deus nos fez um a um e nos deu vida 
(Vida em plenitude).Refletimos que sinal de Deus tenho 
sido na comunidade, em casa na minha vida?

 Intervalo para o café e a dupla de animação 
nos deu exercício bom e espiritual bastante animado. 
Ao voltarmos, o padre Daniel fez um deserto diferente, 
pediu que escrevêssemos nossos pecados numa 
folha em branco, faltas graves e leves, que fosse bem 
profunda a nossa reflexão, não esquecendo de nada. 
Essa atividade nos levou a pensar e repensar. Após o 
deserto jantamos, seguimos então para a celebração da 
penitência. Depois queimar todos os pecados subimos 
para a capela para nos banhar na pia batismal, foi 
como se mergulhássemos num banho de água pura, 
mais profunda. Após a oração da noite, a reza do 
terço e benção do sacerdote, nos recolhemos para os 
dormitórios. 
 No domingo após o café da manhã, nos 
reunimos no anfiteatro para ouvir o padre Daniel que em 
resumo citou que na Sagrada Escritura a misericórdia é a 
palavra chave para indicar o agir de Deus para conosco, 
e ser legionário não é status, não é poder. A Legião de 
Maria é muito maior do que as nossas vontades. Somos 
chamados a ser misericordiosos uns com os outros e 
a experimentar a alegria do perdão, pois o perdão é 
uma força que nos ressuscita para a vida e infunde a 
coragem para olhar o futuro com esperança. Vamos 
viver este ano jubilar à luz desta palavra do Senhor. 
Misericordioso como o Pai.(Lc 6,36).
 O padre Daniel atendeu a confissões individuais 
e fomos participar da Santa Missa com a reza do terço e 
orações da tessera . Em seguida, almoçar e era hora de 
voltarmos para nossa missão. 
 Agradecidos a Deus por estes dias em retiro, 

agradecendo ao pessoal do Senatus que estavam lá; 
Nelson, Fernando, Luisa, Maurício e Vavá. Também ao 
pessoal da cozinha, ao Benedito e Zilda da animação, a 
todos irmãos e em especial ao padre Daniel que veio de 
Jaú para nos fazer voltar abastecidos espiritualmente  e 
nos recomendou: 

As obras de misericórdia espirituais são: 

1-Ensinar os ignorantes. 
2-Dar bom Conselho. 
3-corrigir os que erram. 
4-Perdoar as injúrias. 
5-Consolar os tristes. 
6-Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. 
7-Rezar a Deus por vivos e defuntos
 
As obras de Misericórdia corporais são: 

1-Dar de comer a quem tem fome. 
2-Dar de beber a quem tem sede. 
3-Dar pousada aos peregrinos. 
4-Vestir os nus. 
5-Visitar os enfermos. 
6-Visitar os presos. 
7-Enterrar os mortos. Pratique por toda sua vida! Salve 
Maria!

Carmen Lúcia P. Lopes 
Curia Nossa Senhora da Penha – São Paulo-SP.

-

Papa invocou a materna proteção de Maria ao 
-

-
-

-
la terra deu um sinal perpétuo da sua ternura 
e proximidade ao povo de Deus peregrino no 

Maria como exemplo a ser seguido e invoca-

 (Papa 
Francisco – homilia 01/01/2016 - Abertura da 
Porta Santa em Roma).
 Para destacar a presença de Maria 

-

-

-

-

-
mente nos momentos de incerteza e sofrimen-

-
tes e depois da Assunção está assinalada pelo 

-
mente pecadores e sofredores e cita a encícli-

 Maria é o nosso exemplo e nossa in-
-

Extraído do portal A12 de autoria de Marília Ribeiro, 
21 de Janeiro 2016

Retiro espiritual do Senatus de São Paulo em Mogi
26,27 e 28 de agosto-2016
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95 Anos da Legião de Maria no Mundo! 
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07 de setembro de 2016 mais de mil e du-

cer a Deus pelos 95 anos de  Doação, Mis-

 Além dos 95 anos da Legião de Maria, 
tivemos mais um motivo para Louvar e Agra-

celebração se acomodaram do lado de fora e 

o meu coração transbordou de felicidade por 
ver centenas de pessoas reunidas com o mes-

 Que Deus continue abençoan-

ra, para darmos continuidade a esta bela e 

 

Eliana Theodora da S.Mozzoni- 
Secretária do Comitium Stella Maris. 



Senatus Nossa Senhora Aparecida - São Paulo 

AMÉRICA DO NORTE

Senatus de Boston: Um prisioneiro foi a Confi ssão devido à visitação prisão por legionários. 

Curia de New Bedford, com 31 membros e Merrimack Valley, com 43 membros, relataram 

de visitas a domicilios. Os frutos das visitas domiciliares foram: 2 conversões. Um Comitium 

relata oito Batismos de não-católicos e quatro retornos para a Igreja.

ÍNDIAS OCIDENTAIS; REPÚBLICA DOMINICANA

Senatus de Santo Domingo: 66 legionários, participaram do projeto anual Semana Santa 

organizado pelo Senatus, indo para áreas remotas e condução do Tríduo Pascal por 18 

comunidades carentes em duas paróquias na diocese de San Juan de la Maguana. 

Senatus Haiti: Existem dois grandes praesidia no seminário, cujas obras incluem visitas 

a casas, hospitais, casas de saúde, idosos, prisões e um apostolado para os jovens e 

marginalizados. Outros relatórios incluíram o trabalho semelhante e mais de 6.000 foram 

preparadas para os Sacramentos. 

Regia de Trinidad e Tobago: Muitos praesidia júnior foram iniciados. A Curia de Woodbrook 

tem 8 praesidia seniores com 75 membros ativos, 454 auxiliares, e 3 praesidia júnior. Os 

trabalhos incluem contatos de rua, casa e visitação ahospitais. Legionários realizam a 

Primeira Comunhão e aulas de Crisma na qual 337 crianças foram instruídas. 

EUROPA

Senatus de Lisboa: Um praesidium de sete membros visita casas, auxilia famílias com 

difi culdades, ajuda as pessoas de idade para ir a missa, e lidera o Rosário e Caminho da Cruz 

em uma capela local. Extensão nas ilhas dos Açores e da Madeira resultou em dois novos 

praesidia e também um praesidium sênior desenvolvido a partir de um júnior. 

CHIPRE: Legionários se juntaram a uma Peregrinação à comunidade maronita de Kormakitis 

para a abertura da Porta Santa. Quatro irmãs foram a uma casa de repouso em Nicósia, onde 

ajudaram a alimentar os pacientes, encorajando, e orando com eles. 

TURQUIA

Quatro Praesidia de Istambul reúnem-se regularmente para realizar apostolado. Seu 

correspondente do comcilium parou brevemente em Istambul e se encontrou com o Diretor 

Espiritual e alguns legionários. Eles receberam materiais e foram encorajados a manter o 

seu bom trabalho.

ÁFRICA

Senatus de Quênia: Sua Eminência o Cardeal Njue foi o principal celebrante na missa que 

marca o aniversário de 72 anos da morte da Venerável Edel Quinn. Milhares de quenianos 

e legionários de Uganda e da Tanzânia participaram. Trabalhos realizados visitando casas 

e hospitais, resultaram em um grande número de retorno à prática de sua fé, outros 

matriculados em aulas de catecismo e milhares preparados para o batismo.

Legião de Maria no Mundo

Outubro / Novembro 20166

Finados 

“Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele 
que crê em mim ainda que morto viverá. 
E todo aquele que vive e crê em mim, ja-
mais morrerá....”

 A origem desta celebração vem desde 

seus falecidos e costumavam visitar os túmulos 

dedicar um dia por ano para a reza por todos 

pessoas, ao morrerem, entram em estado de 

mortos varia muito de localização ou religião, 
mas segue os princípios do catolicismo, pois 

sofrer a dor da perda, entristecendo-se e até 

respeitados, pois não é fácil aprender a viver 

cemitério são para recordar os momentos 

 Apesar de ser um dia muito triste para 

acontecimento, ninguém tem o direito de duvidar 

 Ai está a importância do nosso serviço 

apostolado, anunciar a esperança desta vida 

destas pessoas, rezando, transmitindo a luz de 
Deus, anunciando a mensagem de esperança e 

celebrar a nossa fé na Ressurreição e a 

Ana Paula Fruchi Costa 
Praesidium Nossa Senhora de Fátima - Comitium Stella Maris

Publicado no Boletim Eletrônico Legiornal 
Edição 12 – Novembro de 2009
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Situação importante para o legionário: 

 Se lhe perguntassem à queima roupa: em 
quê a Legião de Maria se baseia para confi ar e 
exercer seu apostolado, qual seria sua rápida res-
posta? Você tem claro em quê a Legião de Maria 
se alicerça, se baseia, para fazer e sustentar seu 
apostolado, para viver sua espiritualidade?  
 No capítulo 5, Espiritualidade da Legião 
de Maria, lemos que a Legião se alicerça na Fé em 
Deus e no Seu amor por nós.  Realmente, se acre-
ditamos que Deus nos ama e está interessado no 
nosso apostolado mais do que nós mesmos, que 
poderemos temer? A certeza da colaboração de 
Deus no nosso trabalho legionário, na nossa vida, 
deve nos dar confi ança no êxito das nossas ativi-
dades, no êxito na nossa vida, mesmo demorado e 

com aparência de fracasso. 
 O segundo fundamento da Legião de Ma-
ria é a devoção a Maria como medianeira e como 
nossa mãe. Por isso, a Legião de Maria nos pede 
para que a tornemos conhecida e a levemos ao 
mundo.

Exame de Consciência

a. Legionário, você tem consciência 
de que ao realizar seu trabalho legionário. 
que tem que confi ar totalmente em Deus?  

b. Você pensa frequentemente que 
Deus nos ama e está interessado no nos-
so apostolado, no nosso trabalho mais do 
que nós mesmos?  

c. Você reza e pede ao Pai, junto com 
o seu par, antes de qualquer  trabalho le-
gionário?

d. Você entrega o trabalho ao Pai?
e. Precisamos também da mediação 
de Maria. Você “faz propaganda” de Maria 
como nossa mãe, como nossa medianeira, 
no seu trabalho legionário?   

f. Como você responde aos ataques 
das pessoas de outras religiões à Maria, que 
dizem que nós a idolatramos? Você está pre-
parado para responder com amor aos argu-
mentos das pessoas de outras seitas?   

Aniversário da Legião de Maria 

São José dos Campos -  SP

 

O aniversário de 95 anos de fundação da nossa querida Legião de Maria foi comemorado 
com uma linda Missa na Catedral de São Dimas, com a presença maciça dos Legionários. 
Frank Duff foi lembrado nos Comentários e no momento da Oração da Comunidade 
fi zemos uma prece pela Legião de Maria e o importante apostolado que realiza.

Vanda Marcondes -Coord. Diocesana da Legião de Maria

 A Legião comemorou seu 95º aniversário com 
uma Missa na Catedral Imaculada Conceição, no dia 
04/09/2016. 
 Presidida pelo Bispo D. Edmilson Amador Caetano 
e concelebrada pelos Padres Thiago Ramos (atual assessor 
da Associação na Diocese) e Luís Brito, a cerimônia contou 
com aproximadamente trezentos Legionários de dois Comi-
tia, ativos e auxiliares, entre eles irmão Nelson, Presidente 
do Senatus, que é membro do Praesidium Stella Maris. Em 
sua homilia, D. Edmilson manifestou a alegria de estar num 
encontro com os Legionários pela primeira vez, e sobre o 
Evangelho lembrou que Jesus virou-se para a multidão que 
o seguia, em busca de algum benefi cio, para dizer o quanto 
era sacrifi cado segui-lo, com a frase: “Quem não carrega 
sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu dis-
cípulo”. E mesmo nós, que temos alguma atividade na Igre-
ja, não seremos sinceros se dissermos que seguimos bem a 
Jesus, pois alguma coisa nos impede, o “deixar pai e mãe” 
implica em pôr Jesus em primeiro lugar, algo muito difícil 
uma vez que temos uma grande “dependência afetiva”.   

 Nesta Missa houve Ação de Graças também pelo 
Jubileu de Ouro do Comitium Immaculata, Primeiro Conselho 
da Diocese, fundado em 1966, como Curia Immaculata – o 
nome lembra a padroeira da cidade – e para isso se homena-
gearam todos os Legionários que participaram da história da 
Legião neste local, por meio de quatro Legionários antigos, 
que, enquanto era lido um pequeno histórico, fi zeram a pro-
cissão de entrada com objetos do altar legionário: Leonildo, 
que foi Presidente da Curia Immaculata e ajudou na sua ele-
vação a Comitium, além de fundar várias Curiae; Lázaro, Le-
gionário há mais de 50 anos, tendo ocupado diversos cargos 
em Curiae; Toninho, que ajudou na formação dos primeiros 
Praesidia na região de Bonsucesso, na década de 1970; e 
Isabel, que participou do primeiro Praesidium de Guarulhos, 
há 57 anos, e foi Presidente de Cúria e Comitium. 
 Agradecemos a todos os sacerdotes que estiveram 
juntos com os Legionários nesta caminhada. Nossos agra-
decimentos a Nossa Senhora, que nos proporcionou este 
momento, e a todos que colaboraram e participaram da cele-
bração, para quem pedimos as bênçãos da Mãe Santíssima.

Guarulhos - SP

Piracicaba - SP

Foi realizada no dia 7 de setembro a Missa comemorativa dos 95 anos da Legião de Maria 
de Piracicaba. Presidida pelo Bispo Diocesano Dom Fernando Mason, Padre Roberto Carlos 
dos Santos - diretor espiritual da Legião, e o Padre João - Legionário. Com a participação 
dos Comitium Rosa Mística, de Piracicaba, e Comitium Refúgio dos Pecadores, de Rio Claro.

Parque Edu Chaves - Capital - SP

 Em 07 de setembro, o Diretor Espiritual, Pe. Edgardo, do Comitium Nossa Se-
nhora Aparecida / Curia Consoladora dos Afl itos (fi liada), celebrou a Missa em Ação de 
Graças pelos 95 anos da Legião de Maria.

São Paulo - SP

 Festa de aniversario da Legião de Maria realizada pela Cúria Mãe Auxiliadora do 
Comitium Nossa Senhora do Desterro de São Paulo.
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Notícias dos Conselhos
Senatus Nossa Senhor a Aparecida

 Foi celebrada Missa pelos 95 anos da Legião 
de Maria, pelo Padre Jorge Tadeu Mendes Rodrigues, no 
Santuário Nossa Senhora de Fátima em Santo Amaro.
Em sua homília enfatizou o Compromisso Legionário. 

Peregrinação em São Jose dos Campos

 No último dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora 
do Carmo, os quatro Comitia de S. J. dos Campos, Eugênio 
de Melo e Paraibuna, fi zeram sua Peregrinação à Porta Santa 
da Misericórdia na Catedral de São Dimas. A solenidade 
teve início com a celebração da Santa Missa presidida pelo 
nosso Assessor Diocesano, Padre Vicente Benedito Simões, 
que ao fi nal, conduziu os quase quinhentos Legionários 
que lotaram a Catedral numa procissão para passagem 
pela Porta Santa. Foi uma cerimônia muito linda e santa, 
onde certamente todos receberam muitas graças bem como 
força e coragem para trabalhar ainda com mais afi nco para 
expandir o Reino de Deus.

Missa de ação de graças 
Sto Amaro - Capital - SP

Romaria - Pedreira - SP

O Comitium Mater Dei fez uma romaria ao Santuário do 
Bom Jesus, em Monte Alegre do Sul, aonde tivemos a 
Missa e passamos pela Porta Santa. Estavam conosco o 
Pároco do Santuário, Padre Erique Fernando Bordini, e o 
seminarista Rafael Spagiari Giron.

 No último dia 06 de agosto o Comitium 
Medianeira de S. José dos Campos promoveu uma Tarde 
de Formação para seus Legionários, onde foi tratado o 
assunto da Visita Domiciliar. O tema foi desenvolvido 
através de onze diálogos, onde se tentou retratar todas as 
situações que podem ser enfrentadas pelo par legionário 
ao sair para cumprir sua tarefa semanal. Todos gostaram 
muito e participaram ativamente, o que deixou os ofi ciais 
do Comitium satisfeitos por terem percebido que o objetivo 
havia sido alcançado.
 

Formação em São José dos Campos

Em 21 de agosto, os Conselhos Legionários Magnifi cat e 
Medalha Milagrosa, da Vila Mariana, promoveram seu Retiro 
anual, na C.F.F.D., em Mogi das Cruzes. Sob a coordenação 
das irmãs Magali dos Santos e Aparecida Brito, com o tema 
‘Misericórdia Divina’ e suaves melodias do tecladista Jorge 
Salgado, cerca de setenta participantes tiveram oportunidade 
para momentos de refl exão. Cida e Magali, com citações do 
Evangelho de Jesus que revelam o amor misericordioso do Pai, 
mostraram que Deus está pronto a perdoar os corações contritos.
Fabianne Nunes

Retiro em São Paulo - SP

Sarau - Guainases - Capital - SP

Festa do Sarau Comitium Maria Mãe da Igreja - Guaianases 
- 17/09/16

Eleições em Campinas

Diretoria do Comitium Assumpta de Campinas, da esquerda para 
direita Wolmar –Secretária; Gedilha – Presidente; Edna – Vicepre-
sidente; e João Carlos – Tesoureiro. Foi ótima a primeira reunião. 
Parabéns a todos do Comitium, contem sempre com os seus cor-
respondentes do Senatus de São Paulo.

Missa de ação de graças - Santos - SP

Comitium Imaculata Santos - Missa de Ação de Graças, pelo 
aniversário de 95 anos da Legião de Maria.

Formação em Santos - SP

Comitium Imaculata - Santos - Formação Legionária realizada 
no dia 30/07/16. Participação das Curiae Matter Sacerdotes 
e N. Sra. Medianeira de Todas as Graças, com 117 legionários 
presentes, e nosso Diretor Espiritual, Frei Lino de Oliveira.

Eleição Vila Alpina – Capital SP

No dia 07/08/2016 houve eleição para Tesoureiro no Comitium  
Stella Maris com a presença de Candido e Mauricio representantes 
do Senatus, fi cando assim a nova Diretoria: Valdecy - atual Presiden-
te; Aparecida - Tesoureira; Eliana - Secretária, Sueli - Vice-presidente.

Eleição Campo Limpo – Capital SP

No dia 13/08/2016 houve eleição no Comitium Nossa Senhora 
de Fátima para os cargos de Presidente, Vicepresidente e Secre-
tário, fi cando assim a nova Diretoria: da esquerda para a direita: 
Elizabete - atual Tesoureira; Terezinha - nova Vicepresidente; 
Nilza - nova Presidente; Adriana - nova Secretária; em pé: Any 
- ex-Presidente; Candido e Nelson - representantes do Senatus.

Visita a Piracicaba SP

No dia 24/07/16 o Comitium Rosa Mística, de Piracicaba, recebeu 
os correspondentes do Senatus, Agenor e Isabela, com um almo-
ço delicioso para conhecerem a nova Cúria Mãe da Misericórdia 
e trocar algumas informações. Foi um dia bastante produtivo. Na 
foto estão: Mareli, Agenor, Maria Aparecida, Isabel, Cinira, Ana, 
Carmen Lucia, Clotilde e Romilda.

Noite de estudos - Cidade Patriarca - SP

Realizamos três noites de estudo sobre o ano da misericórdia. Na 
primeira noite o Pe. João Moutinho foi o orientador, na segunda 
noite, a irmã Silvia, e na terceira noite, a irmã Rosinha. Foi muito 
bom, obrigado pela presença de todos, mais ou menos oitenta pes-
soas por noite. Salve Maria! 


