
Ano 19 - Número 164 - Abril / Maio 2018 www.senatus.org.br Distribuição Interna

SEJULE SP, 
completa 15 anos

O dia da MentiraNovos rumos: Usando 
os Óculos de Deus

Pastorais da Paróquia Santa Mena (Guarulhos-SP) estiveram 
reunidos na Casa de Formação Frank Duff em Retiro Espiritual
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Ordenação do 
Frei Emerson 
Martielo

Romaria Nacional 
da Legião de Maria 

ao Santuário de N. Sra. Aparecida
Dias  2 e 3 de Junho de 2018

Participe!!!

“É nesta festa que despertamos para a 
responsabilidade que cabe a todos nós de 

lutar corajosamente para implantar, através 
de Maria, o reino de Jesus”.

Dom Mario Teixeira Gurgel, no seu livro Refl etindo Para Viver. 

“É nesta festa que despertamos para a 
responsabilidade que cabe a todos nós de 

lutar corajosamente para implantar, através 
de Maria, o reino de Jesus”.

Dom Mario Teixeira Gurgel, no seu livro Refl etindo Para Viver. 

VIII Congresso da 
Juventude Legionária

A família inaciana está em festa, louvando e 
agradecendo a Deus por mais um sacerdote ordenado 

para a missão que Deus nos confi ou na Igreja.

Festa da AciesFesta da Acies



Senatus Nossa Senhora Aparecida - São Paulo 

Editorial
 Caros legionários, dando continuidade as nossas atividades 

legionárias, mais um número de nosso jornal chega a suas mãos.

 No bimestre maio/junho temos muitas comemorações, A Festa da 

Acies, a Grande Festa. Festa Central da Legião de Maria. É um momento 

muito profundo e de suma importância na vida de cada legionário.   “É nesta 

festa que despertamos para a responsabilidade que cabe a todos nós de lutar 

corajosamente para implantar, através de Maria, o reino de Jesus”

 Comemoramos também 15 anos da SEJULE Secretaria da Juventude 

Legionária e a Ordenação do Frei Emerson Martielo que aconteceu na capela 

da Casa de Formação.

 E falando em jovens temos também uma reportagem sobre o VIII 

Congresso da Juventude Legionária, que aconteceu na época do carnaval.

 Nas matérias temos a continuação da série de matérias “Novos 

Rumos”, agora abordando o tema Usando os óculos de Deus, Uma visão 

da realidade e uma muito curiosa sobre o dia da mentira com abordagem 

histórica e colocando o tema na vida cotidiana do cristão.

 Agradecemos a enorme quantidade de notícias  vinda dos conselhos, 

com exemplos que devem incentivar a todos os legionários,  como a Exposição 

Legionária feita por um conselho de Guarulhos.

 Estamos disponibilizando a programação da Romaria Nacional e 

aproveitamos para convidar a todos os Legionários a participar e aproveitar 

para estreitar relações com nossos irmão legionários que vem de todas as 

partes do Brasil.

 Mais que tudo o objetivo do nosso jornal é despertar em nós a 

espiritualidade legionária que nos faz caminhar entre todos, marcados pela 

nossa identidade, que é nosso farol que nos guia e orienta. 

 Se conseguirmos esta meta poderemos superar as difi culdades 

cotidianas pois, com Cristo e Maria, nada temos a temer.

 Salve Maria
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Agradecimento
 Nós do Senatus Nossa Senhora Aparecida - SP 
 Queremos agradecer a presença de monsenhor Atayde, e expressar nossa gratidão a 
ele, monsenhor, o carinho para com a Legião de Maria no RS, Santa Maria. 
 Apesar de todas as suas fragilidades, esteve sempre presente nas solenidades e 
reuniões do  senatus,  sempre tranquilo e sereno, pronto para aconselhar sempre quem 
precisace
 Monsenhor Atayde o nosso carinho e nossa amizade, obrigado querido amigo.  
 Estaremos sempre juntos através de nossas orações. 
 Reze sempre por toda a família legionaria. 
 E também seja bem vindo a família legionaria, padre Edmar José.
 Salve Maria!!!

Sábado - 02/06/2018
08:00 h – Concentração e Acolhida na Igreja Matriz - 
Praça
08:30 h – Ofi cio de Nossa Senhora - Cantado - Praça
09:00 h – Reza do Rosário seguida de procissão ate 
morro do Cruzeiro
09:30 h – Via Sacra no Cruzeiro
15:00 h – Concentração Juventude Legionária na 
Tribuna Bento XVl
16:00 h – Santa Missa após procissão em volta da 
Basílica encerrando na Tribuna Bento XVl

Domingo - 03/06/2018
08:15 h – Concentração e Acolhida - Tribuna Bento XVl
08:50 h – Reza Rosário Tribuna Bento XVl
09:10 h - Entrada dos Estandartes (basílica) - Lateral 
Norte
10:00 h – Missa de Encerramento da Romaria

Observação: Os padres do Santuário recomendam 
que no momento da Sagrada Comunhão quem estiver 
nos corredores com os estandartes se posicionarem 
no meio do corredor para que os Ministros possam 
ministrar a Sagrada Comunhão.

Orientamos que na procissão de entrada, somente 
entra quem estiver com estandarte da
Legião de Maria e fi cará de pé, durante toda a Santa 
Missa.
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Nos dias 10, 11 e 12 de 
fevereiro aconteceu o VIII 
Congresso da Juventude 
Legionária, na Casa de 
Formação Frank Duff, em 
Mogi das Cruzes–SP, com 
o seguinte tema: “Sal da 
terra e Luz do mundo” (Mt 
5, 13-14).

 O Congresso visava, além da espiritualidade, o 
conhecimento sobre a Legião de Maria, as formas de agir 
e trabalhar na sociedade, e contou com a participação 
de aproximadamente 90 jovens Legionários.
 Iniciamos as atividades no sábado, com a 
Santa Missa presidida por Dom Pedro Luiz Stringhini, 
Bispo da diocese de Mogi das Cruzes.
 Em seguida rezamos a Catena Legiones. 
Depois, foi servido um belo almoço e tivemos um 
momento de animação para descontrair.
 Durante o Congresso discutimos os temas:
“Leigo e o ano do laicato”, conduzido pelo irmão 
Everton, Coordenador da PJ, na diocese de Mogi das 
Cruzes; “A Legião e o apostolado dos leigos”; “O 
Sacerdote e a Legião”; “Legião na paróquia”; “Um 
idealismo forte e uma ação intensa, frutos da legião”; 
e, para fi nalizar, o tema “Sal da terra e Luz do mundo”, 
dirigido pelos freis da Congregação Missionária de 
Santo Inácio de Antioquia.
 Além do momento de adoração para alavancar 
nossa espiritualidade, tivemos as orações do Santo 
Rosário todos os dias e, com intuito de sanar nossas 
dúvidas sobre a Legião de Maria e suas diretrizes, houve 
um momento de “perguntas e respostas”, respondidas 
pelos ofi ciais do Senatus de São Paulo.
 É claro que não podemos esquecer do 
tradicional concurso “Danças das Dancinhas”, com o 
pessoal do ABC como inéditos vencedores! 
 Segundo relatos dos jovens, o Congresso foi 
uma experiência marcante, pois puderam elevar sua 
espiritualidade e, consequentemente, o conhecimento, 
pois refl etiram ao longo dos três dias o que é ser “Sal 
da terra e Luz do mundo” e esperam por mais dias 

como estes ou ainda melhores. 
 Jovens de várias partes de São Paulo e até de 
outros Estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Rio Grande do Sul e Pernambuco,  deixaram de pular 
carnaval ou de passá-lo com a família para vivenciar 
momentos tão marcantes como os relatados acima. 
 O compartilhamento de experiências com 
outros jovens nos fez repensar como contribuir  para o 
crescimento da Legião de Maria no Brasil e de qual forma 
podemos nos tornar “Sal da terra e Luz do mundo” numa 
sociedade conturbada e cheia de problemas.
 Este evento foi repercutido também em um 
dos maiores sites de notícia do Brasil, o G1, ao citar 
a Legião de Maria e os jovens de São Carlos, que 
arrumaram várias maneiras de conseguir dinheiro 
para participar do Congresso: Foram aos semáforos, 
venderam rifas nos fi nais das missas, tudo com o fi m 
de arrecadar dinheiro para virem à Casa de Formação 
Frank Duff. Relatos de Maria Vitória, participante da 
Legião de Maria em São Carlos, entre outros exemplos 
citados na matéria (https://g1.globo.com/sp/sao-
carlos-regiao/noticia/jovens-de-sao-carlos-trocam-a-
folia-do-carnaval-por-retiro-espiritual.ghtml).

 

Portanto, em nome  da equipe e de todos os que 
participaram da organização do Congresso, agradecemos 
a Deus e a Nossa Senhora por termos a oportunidade 
de participar e contribuir direta ou indiretamente para a 
vida desses jovens que participaram do VIII Congresso 
da Juventude Legionária.  Agradecimento também a 
todos os Conselhos que se disponibilizaram em participar 
e enviar jovens de todas as localidades; ao Bispo Dom 
Pedro Luiz Stringhini; aos Padres que presidiram a 
missa no domingo e na segunda-feira, Padre Fernando 
(Santuário das Almas, da Arquidiocese de São Paulo) 
e Padre Tiago (Paróquia Santa Mena, da Diocese de 
Guarulhos). Agradecemos a todos os palestrantes que 
contribuíram para a discussão dos temas e aos Freis da 
Congregação Missionária de Santo Inácio de Antioquia, 
que estiveram conosco ao longo do Congresso e, claro, 
aos ofi ciais do Senatus, que confi aram mais uma vez em 
toda a equipe. A todos, o nosso muito obrigado!!!

Edenilson Trindade de Jesus Fiuza

Secretaria da Juventude Legionária

VIII Congresso da Juventude Legionária
“Sal da terra e Luz do mundo” (Mt 5, 13-14)

 

 Olá Juventude Legionária.
 Salve Maria. 
 O Senatus de São Paulo está em festa.
 A Secretaria da Juventude Legionária 
- SEJULE SP, está completando 15 anos.... 
parabéns!!!! Quantas reuniões, quantas 
alegrias, e destas reuniões surgiram o ENAJUL 
(Encontro Nacional da Juventude Legionária) 

( 2004), com mais ousadia ainda o ENINJUL 
(Encontro Internacional da Juventude 
Legionária) em (2013), e o momento jovem 
na romaria nacional, sexta feira um encontro 
com todos os coordenadores das sejules, 
no sábado grande encontro da Juventude 
Legionária na tribuna Bento XVI . A ideia 
da SEJULE é preparar retiros, congressos, 

passeios e confraternizacoes, aproximando 
assim todos os jovens, legionarios 
ou não, jovem evangelizando jovem. 
 “ Se a Legião não consegue atrair a 

 Salve Maria.

Secretaria da Juventude Legionária - 
SEJULE SP, completa 15 anos



Senatus Nossa Senhora Aparecida - São Paulo Abril / Maio 20184

 Deus contemplou toda a sua obra e viu 
que tudo era muito bom. (Gên 1,31)
 Para qualquer análise o primeiro passo é 
despir-se de preconceitos, buscando situar-se como 
observador isento. Patriotas que somos, e residentes 
no Brasil, portanto inseridos neste contexto, ousarmos 
uma visão de nossa atual conjuntura torna-se exercício 
de considerável dificuldade - ginástica para acrobatas 
exímios; mas, também, um dever impostergável para os 
verdadeiros cristãos.
 O Pai nos fez a todos por incomensurável gesto 
de Amor. Sua obra foi, é, e será perfeita pela eternidade. 
Porém, por nossa desobediência, rompeu-se o equilíbrio 
harmônico do Jardim do Éden, cujas consequências 
vimos amargando desde então.
 Existindo para uma recíproca relação de 
amizade Criador-criatura, obstruímos pela soberba esse 
canal de comunicação com ‘ruídos’ que nos impedem 
de sentir o mundo sob a ótica de Deus.
 E assim, deterioramos a convivência com tudo 
o que há, especialmente com o próximo que, sendo 
sujeito tornou-se objeto, quase perdendo a dignidade 
que lhe é intrínseca.
 A sede ilimitada do prazer, do ter e do poder, 

acima de quaisquer parâmetros, cedendo às insídias do 
inimigo, tem nublado o discernimento de muitos, que no 
seu egocentrismo, substituem os atos de fraternidade 
e solidariedade por ações egoístas e de verdadeiro 
“canibalismo”.
 Haja vista os conflitos que nos descrevem as 
Sagradas Escrituras, horrores suficientes - não fosse 
a Mão benigníssima do Criador - para encerrar nossa 
trajetória na Terra.
 Mas, Deus é paciente, não desiste de quem Ele 
fez à Sua Imagem e Semelhança; sempre nos acenou 
com a reconciliação. E na plenitude dos tempos pela 
Nova e Eterna Aliança em Jesus Cristo.
 Mas nós, como temos retribuído ao amor 
de Deus, que é Uno e Trino, portanto, comunidade? 
Que panorama nos apresenta o mundo?  O Brasil, 
especialmente?
 Somos todos irmãos - nos ensina o Salvador 
- provenientes da mesma cepa. Herdeiros igualmente 
dos dons e bens oferecidos pelo Pai Celestial, e por Ele 
deixados para nossa administração. Partilhando com 
sabedoria, como os primeiros cristãos, viveríamos sem 
carências.
 Fossem nossos talentos pautados na Ética e 

na Moral facultariam uma convivência pacífica, com 
reconhecimento dos direitos e deveres de cada cidadão, 
terreno fértil de oportunidades para prosperarem 
vocações. Produziríamos e distribuiríamos com justiça, 
viveríamos a Paz.
 Ocorre, no entanto, e não é de hoje, uma quase 
total ausência de princípios éticos em muitos dos que 
exercem cargos nos poderes executivos e legislativos. 
 A corrupção grassa em proporções 
inimagináveis. O mal é superlativo; contamina todos os 
setores da sociedade. Teria o ‘poder’ se transformado 
em sinônimo de ‘usufruir’, ou pior, de ‘usurpar’? 
 Assim, os resultados que facilmente 
observamos e sentimos com a falência das Instituições: 
Carência de moradias, de escolas, de hospitais, de 
postos de trabalho; o analfabetismo, a desnutrição, a 
miséria, a morte prematura.
 Cristo, na Santa Ceia, legou à humanidade 
o maior e mais contundente exemplo de Poder: o 
Serviço incondicional. Esse, o seu real sentido, e que 
Deus espera habite, enfim, pensamentos, atos e ações 
dos que o exercem; em qualquer tempo, em quaisquer 
circunstâncias.  
 Fabianne Nunes

NOVOS RUMOS  
 USANDO OS ÓCULOS DE DEUS – UMA VISÃO 

DA REALIDADE

 Um pouco de história...
 Com a adoção do “Calendário Gregoriano”, o papa Gregório XIII (1502-
1585) instituiu um novo calendário para todo o mundo cristão por volta de 1564. 
 O Rei Carlos IX (1560-1574) da França, decretou que o ano novo passaria 
a ser comemorado em 1 de janeiro. O “ANO NOVO” era, até então, comemorado na 
semana entre 25 de março e 1 de abril, data da chegada da primavera na Europa. 
Um grande número de franceses, rebelou-se contra estas determinações e, resistindo, 
continuou a comemorar a passagem do ano neste 1 de abril. Então algumas pessoas 
de espírito galhofeiro, começaram a convidá-los para “festas inexistentes” e a enviar-
lhes presentes esquisitos e inusitados. Estas ações ficaram conhecidas como 
“Plaisanteries”. Nos países de língua inglesa, este dia é conhecido 
como april fools’day. Na Itália era chamado de pesce d’aprile e na 
França, Poisson d’avril, algo como “peixe de abril”. Na Espanha 
é conhecido como “o dia dos enganos”. 
 Para nós brasileiros, começou a ser divulgada esta 
data em Minas Gerais com o periódico “A MENTIRA”, 
que teve vida curta, tendo a sua primeira edição saído 
no dia 1 de abril de 1828, com a notícia do falecimento 
de Dom Pedro, que foi desmentida no dia seguinte. Sua 
última edição foi em 14 de setembro de 1849. É também 
chamado de “Dia dos Tolos”, ou mesmo “Dia dos Bobos”, 
como acontece no sul do país, onde a população que mistura 
português e alemão tem o “Aprilscherz” (A pegadinha de 
abril). Além do fato de contar mentiras neste dia, costuma-se 
mandar os desavisados para cumprirem tarefas estranhas ou levar 
notícias e informações sem nexo a outras pessoas. 
 Em São Paulo, nesta data, era sempre esperada uma “Manchete” 
do jornal diário NOTÍCIAS POPULARES (hoje extinto) que divertia a população ou 
até mesmo assustava, devido ao teor da mesma. Vamos conhecer quatro mentirosos 
da história: HERÓDOTO, Séc. 5 A.C.  Foi pioneiro na utilização da narrativa histórica, 
usada para descrever batalhas entre gregos e persas – tudo o que você vê no filme 
300, veio dele. Porém seu pecado foi um relato fantasioso. Seus livros têm cobras 
voadoras, homens com cabeça de cachorro e gente com olhos no peito, entre outras 
bizarrices. 
 PEDRO, Séc. 1 D.C. Se a Igreja Católica existe, é resultado do trabalho do 
apóstolo Pedro, um dos maiores pregadores da religião e que se tornou o primeiro 
papa. Entretanto Pedro ficou marcado por que depois de Jesus ter sido preso, 
negou publicamente por três vezes ser um dos apóstolos e até mesmo conhecer seu 
mestre. GALILEU GALILEI, 1633. Um dos precursores da Revolução Científica, Galileu 
precisou mentir para escapar da condenação à morte. Isso porque a Santa Inquisição 
considerou uma heresia sua teoria de que os planetas giram em torno do Sol e a 

Terra não é o centro do Universo. Após refutar sua própria tese a pena foi abrandada 
para retratação pública e prisão domiciliar. RICHARD NIXON, 1974. O ex-presidente 
dos EUA negou por anos seu envolvimento com a invasão do comitê democrata ao 
Complexo Watergate, maior escândalo político da história do país. Após ser acusado 
de obstrução à Justiça, abuso de poder e desacato ao congresso, Nixon renunciou 
para não sofrer impeachment. A confissão da mentira só ocorreu em 1977. Assim 
também é a política em nosso país, onde é comum o uso de mentiras e situações 
distorcidas para obter benefícios pessoais ou para seus grupos em prejuízo de toda a 
nação. 

 Um campo bastante amplo surgiu recentemente. São os “espaços 
midiáticos” onde se disseminam com muita facilidade e rapidez as 

notícias, especialmente as “Fake News” (Mentira Midiática), com a 
agravante que, uma vez que se coloque algo na “net”, nunca mais 

conseguiremos nos livrar da informação pois sempre alguém tem 
este post e o republica. É como abrir um travesseiro de penas ao 
vento, nunca mais conseguimos juntar todas. 
 Para a Justiça, a mentira recebe o nome de PERJÚRIO. É 
o crime de mentir perante um juiz num tribunal. No Brasil, 
é chamado de falso testemunho, como consta no artigo 342 
do Código Penal, que diz ser ilegal “fazer afirmação falsa, 

negar ou calar a verdade” em inquéritos policiais ou processos 
judiciais. A lei prevê prisão de um a três anos, além de multa 

para o infrator. Outra curiosidade: “Na legislação brasileira, o 
perjúrio cometido por um acusado não é crime”, porque no Brasil 

ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Em especial 
para nós Cristãos, temos o DECALOGO, que no oitavo mandamento da 

Lei de Deus proíbe: Testemunhar falsamente em juízo, caluniar o próximo, dizer 
qualquer classe de mentira, murmurar, julgar mal o próximo, revelar sem motivo seus 
defeitos e toda ofensa contra a honra e a boa fama dos demais. Como pena, aquele 
que difama ou calunia o próximo, além de confessar seu pecado tem a obrigação 
grave de restituir-lhe a honra e a fama que lhe foi tirada. Assim é que nós, Cristãos – 
Católicos Apostólicos Romanos Legionários de Maria, devemos, temos ainda mais o 
dever piedoso e moral de execrarmos a mentira e seu pai, o diabo. Viver em VERDADE, 
a VERDADE e na VERDADE é um refrigério para a alma do fiel, que assim permanece 
limpa e em condições perfeitas para receber a Jesus. E como vivemos o momento 
da Campanha da Fraternidade, lembremos do Lema de 1982 “A VERDADE VOS 
LIBERTARÁ”. 
 Salve Maria!

Luiz Cesar Ferreira
Praesidiun N. S. da Rosa Mística

Paróquia São Roque – Carapicuíba/SP.

O dia da Mentira
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Ordenação do Frei Emerson Martielo
por Frei Alfredo Francisco de Souza, SIA

Oração e Partilha, os coordenadores de Pastorais 
da paróquia Santa Mena (Guarulhos-SP) estiveram 
reunidos nos dias 17 e 18 de março na Casa de 

 Foi um momento de rasgar o coração 
para Deus e dar livre acesso para Ele entrar 

e restaurar a cada um. O retiro teve como 
tema: “CHAMADOS E ENVIADOS PARA 
CUMPRIR A MISSÃO” e o lema: “SAL DA 
TERRA E LUZ DO MUNDO”. 
 Agradecemos a Deus por nos 
providenciar este tempo oportuno em que 
fomos agraciados pelos frutos deste retiro. 
Gratidão ao nosso Bispo, Dom Edmilson 
Amador, que nos levou com sua pregação a uma 

INTERPELADOS A VIVER A SANTIDADE 
NO MUNDO”. 
 Durante todo o retiro, através 
das dinâmicas, pregações e momentos 
devocionais, fomos chamados e tocados a 

 Agradecemos a todos os Freis da 
Congregação de Santo Inácio de Antioquia e 

aos que participaram e trabalharam para que o 
retiro acontecesse! 
 Deus abençoe a todos, inclusive 
os Legionários pela maravilhosa Casa de 
Formação. 
 Salve Maria!

Pe. Thiago Ramos
Diretor Espiritual Diocesano da Legião de Maria

Guarulhos-SP

Pastorais da Paróquia Santa Mena (Guarulhos-SP) estiveram reunidos nos dias 
17 e 18 de março na Casa de Formação Frank Duff em Retiro Espiritual.

 No dia 24 de Março o Senatus Nossa Senhora 
Aparecida realizou a festa da Acies na Igreja São 
Gonçalo com a presença dos Legionários dos praesidia 
filados.
 A Festa da Acies, a Grande Festa. Festa Central 
da Legião de Maria, é um momento muito profundo e 
de suma importância na vida de cada Legionário. Nós 
Legionários nos reunimos, rezamos as Orações da Tessera 
e cantamos hinos de louvor a Maria Santíssima.   
 Depois Frei Guilherme, Diretor Espiritual do 
Senatus, nos dirigiu breves palavras sobre a importância 

de nós confiarmos inteiramente a Maria Santíssima. Em 
seguida todos nós renovamos nosso compromisso e nos 
consagramos dizendo dois a dois: 

“SOU TODO VOSSO, Ó MINHA RAINHA E MINHA MÃE, 
E TUDO QUANTO TENHO VOS PERTENCE” 

 Terminado este momento fizemos a 
consagração coletiva. E para encerrar recebemos 
a Benção do Santíssimo Sacramento. Em seguida 
entoamos o Hino da Legião de Maria.

 Agradecemos a todos os Legionários que 
nos agraciaram com a sua presença. Ao nosso Diretor 
Espiritual, Frei Guilherme, pelo zelo em conduzir esta 
linda cerimônia da Acies.
 Agradecemos também à Paróquia São Gonçalo 
que nos acolheu na pessoa do Padre Marcelo, Pároco 
desta Igreja. Em nome do Senatus e da Legião de Maria 
o nosso muito obrigado. 
 Deus abençoe.

Lucinda G. Mendes C. Fonseca
1ª Secretária: Senatus Nossa Senhora Aparecida

 A família Inaciana está em festa, louvando e 
agradecendo a Deus por mais um sacerdote ordenado 
para a missão que Deus nos confiou na Igreja.
 Depois de longa caminhada formativa, das 
diversas etapas percorridas na formação humana, 
acadêmica e espiritual, Frei Emerson Martielo, natural 
de Bauru, da Paróquia São Paulo Apóstolo, que está 
entregue aos cuidados dos freis Inacianos, depois de 
ter se consagrado pelo Batismo e pelos vínculos dos 
Conselhos Evangélicos como consagrado Inaciano, diz 
também o seu sim, como padre.
 Dom Pedro Luiz Stringhini, bispo diocesano 
de Mogi das Cruzes, acolheu os membros dessa família 
de consagrados com muito carinho e abertura para 

que, com a anuência de Dom Caetano Ferrari, bispo 
diocesano de Bauru, sede canônica da Congregação, 
o arcebispo de Pelotas, dom Jacinto Bergman fosse 
presidir a celebração e administrar o Sacramento da 
Ordem ao frei Émerson.
 Na presença dos três ramos da Congregação 
Missionária de Santo Inácio de Antioquia: Frades, 
irmãs e oblatos, na casa de formação Frank Duff, 
onde funciona o noviciado Inaciano e, portanto, sob 
a organização e acolhida dos noviços Inacianos, mas 
também dos aspirantes Inacianos e amigos e irmãos 
das nossas fraternidades, de irmãos e irmãs de várias 
comunidades religiosas, de representantes do clero 
da arquidiocese de Pelotas e da diocese de Mogi das 
Cruzes, a celebração foi singela, mas carregada de 
profundos momentos de reflexão e espiritualidade.

 Enviado pelo governo da Congregação, frei 
Émerson exercerá sua missão inaciana na arquidiocese 
de Pelotas e fará comunidade com os membros da 
congregação (irmãs e frades) que atuam na cidade 
fronteiriça vizinha, no Uruguai.
 Em nome de toda a Família Inaciana 
agradecemos a todos e todas que ao longo da 
caminhada vocacional do frei Émerson foram sinal de 
bondade e do amor de Deus na vida dele e de toda 
a nossa fraternidade. Que o lema escolhido pelo neo-
sacerdote: “O que posso esperar, Senhor? Minha 
esperança está em ti” (Sl30,8), possa se realizar a cada 
dia da caminhada como sacerdote. Esperança em Deus! 
Por tudo e em tudo, Deus seja louvado.

Festa da Acies do Senatus de São Paulo
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O MANUAL EM PERGUNTAS E RESPOSTAS
Capítulo 14:   “O Praesidium”          Enviem perguntas para: ledacauduro@uol.com.br

 O núcleo da Legião de Maria chama-
se Praesidium. Cada Praesidium adota como 
nome um titulo de Nossa Senhora como N. Sra. 
da Misericórdia,  ou de um de seus privilégios 
como Imaculada Conceição,  ou de algum 
acontecimento da sua vida como A Visitação.  
Cada Praesidium também deve estar ligado 
ao Concilium Legionis, quer diretamente, ou 
através de um Conselho. 
 O Praesidium deve se reunir uma vez 
por semana e deve ser fundado numa paróquia 

com o consentimento do Pároco e do Conselho 
a que ele estará ligado. 
 Em cada Praesidium haverá um 
presidente, um vice, um secretário, um 
tesoureiro e, como diretor espiritual, um 
sacerdote, que serão chamados de Ofi ciais do 
Praesidium. 
 Os ofi ciais dos praesidia serão 
nomeados pelo Conselho superior chamado 
Cúria e seu mandato terá a duração de três 
anos, prorrogável por outro período igual, isto 

é, seis anos ao todo. Após um intervalo de três 
anos um ofi cial pode ocupar o mesmo cargo no 
mesmo Praesidium. 

a) O que é necessário para entrar na Legião 
de Maria?
b) Como exercer seu apostolado através da 
Legião de Maria?
c) A Legião de Maria está  aberta aos jovens 
menores de 18 anos? Como?
d) Como um membro é admitido 
ofi cialmente como Legionário?

Formação em Tatuí - SP
 No dia 17/02/2018 foi realizada uma tarde de formação 
no Comitium Imaculada, em Tatuí. Tivemos a presença de nosso Diretor 
Espiritual, Padre Ricardo de Oliveira, que muito nos alegrou com sua 
presença. Refl etimos sobre a liderança dentro das fi leiras da Legião e 
a importância da Legião de Maria dentro da Igreja. Agradecemos a esta 
diretoria pela acolhida e que Nossa Senhora os abençoe.
 Correspondente:  Terezinha de Jesus 
 Senatus: 1ª Secretária Lucinda G. Mendes C. Fonseca

Eleições em Cuiabá - Mato Grosso/MT
 No dia 14/10/2017 houve eleição na Regia Nossa 
Senhora Auxiliadora para toda a diretoria. Apresentando a 
nova diretoria: Diretor Espiritual, Pe. Edmílson; Presidente, 
Iranil dos Santos Silva; Vice Presidente, Suely Levina da Silva; 
Secretário, Fabrício Joaquim Moraes Costa; 2ª Secretária, Aline 
Maria Fernandes Zambonini; 1ª Tesoureira, Ilza Teodorica dos 
Santos; e 2º Tesoureiro, Djalma Souza Soares. A esta diretoria 
desejamos muita saúde e força para lutar pela causa de Deus. 
Que Maria Santíssima os cubra com seu manto sagrado e 
que Deus abençoe esta caminhada.    Presidente do Senatus: 
Nelson de Moraes e 1ª Secretária do Senatus: Lucinda G. 
Mendes C. Fonseca

Eleições em Santos
 No dia 11/03/2018 o Comitium Imaculata, de Santos, 
realizou eleição para os cargos de mesa da diretoria: Presidente, Franscisca 
Rodrigues Spaonzi; Vice Presidente, Mirena Sampaio de Matos Teixeira; 
Secretária, Lindinalva Ramos de Paula; Tesouraria, Maria Aparecida dos 
Santos França; Diretor Espiritual, Frei Lino de Oliveira. 
 A eleição foi conduzida por Jorge Fernando Pereira Lima 
(Vice Presidente do Senatus). 

Eleições em Assis - São Paulo - SP
 No dia 28/01/2018 houve eleição para a Diretoria 
do Comitium Clemens. Ficando composta a diretoria da 
seguinte forma: Presidente, Milton Fonseca de Oliveira; Vice 
Presidente, Maria de Lourdes Venturoso; Secretária, Gena 
Oliveira de Souza e Silva; e Tesoureira, Luzia Maschio Matiolli. 
Desejamos a esta diretoria que possam ser fi eis ao cargo 
assumido e que Nossa Senhora abençoe os planos confi ados 
a esta diretoria. Que Jesus, Maria e José os iluminem e 
protejam. Maria Santíssima os abençoe.
Presidente do Senatus: Nelsom de Moraes
1ª Secretária do Senatus: Lucinda G. Mendes C. Fonseca 

Eleições na Praia Grande - São Paulo/SP
 No dia 04/02/2018 houve eleição para a Diretoria 
do Comitium Nossa Senhora Estrela do Oriente, fi cando 
assim a atual composição: Presidente: Célia Galdino da Silva; 
Vice Presidente: Maria Imaculada Santana; Secretária:Sônia 
Aparecida dos Santos Ebbers e Tesoureira: Maria Inês Ribeiro. 
 Que Jesus e Maria Santíssima abençoe a 
caminhada desta Diretoria. Presidente do Senatus: Nelson de 
Moraes, 1ª Secretária Lucinda G. Mendes C. Fonseca

 No dia 11/03 o Praesidium N. Sra. do Loreto, ligado ao 
Comitium N.Sra. Mãe da Igreja, realizou em sua paróquia  São 
Francisco de Assis-Parque Uirapuru-Guarulhos, uma exposição 
sobre a Legião de Maria, com o altar montado, com o Estandarte 
e com fotos, contando a História da Legião e da sua fundação, 
assim como todos trabalhos Legionários, com a participação de 
membros da paróquia, como também das pessoas do bairro, que 
divulgaram e recrutaram. Fotos enviadas pela Presidente Vanuza. 
Todos os membros ativos participaram. 

Exposição da Legião de Maria

Eleições em Santana - Capital/SP
 No dia 17/02/2018 houve eleição no Comitium 
Reconciliatrix para o cargo de Secretária, ficando assim a diretoria: 
Presidente, Tânia Jaciara C. S. Machado; Vice Presidente, Neuza Oliva; 
Secretária, Marilda Marques Peres; e Tesoureira, Rosa Maria dos Santos. 
Que Nossa Senhora abençoe esta Diretoria para que possam cada vez 
mais tornar o nome de Jesus Cristo mais conhecido e amado por todos 
os seus filhos. Que Nossa Senhora os acompanhe em suas decisões.
 Lucinda G. Mendes C. Fonseca - 1ª Secretária Senatus 
Nossa Senhora Aparecida/SP
Adriana – Secretária Comitium Nossa Senhora de Fátima - Campo 
Limpo/SP 

FALECIMENTOS
É com grande pesar que a Curia Nossa Senhora Aparecida - Jd. Três Marias, fi liada ao Comitium Rainha do Mundo - Ponte Rasa, vem 
comunicar o falecimento  de sua Vice-Presidente: ALZIRA AMÉLIA DA SILVA no dia 19/03/2018. Ela nos deixou um exemplo de amor 
e fé a Nossa Rainha da Legião, mulher guerreira que agora foi juntar-se aos Legionários no céu! Nascida em 04/02/1937- Falecida em 
19/03/2018. Salve Maria!

Célia Lacerda, da Cúria N. Sra. da Penha, fez a sua Páscoa defi nitiva depois de uma longa e dolorosa  luta. Foi para os braços do Pai no 
dia 26 /01/18. Descanso eterno, dai-lhe Senhor, da luz perpétua o resplendor. *02/ 08 /1943 - +26/01/2018.
Mara, Praesidium N. Sra. Immaculata - Catedral Sé.
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     Elevação de Conselho Vila Formosa Capital SP 
 Elevação para Comitium Imaculada em 11/03/18. Santuário Nossa Senhora do 
Sagrado Coração - Vila Formosa.

 Comemoração de 60 anos em Araçatuba SP
 Missa realizada em comemoração aos 60 anos do Praesidium Porta do Céu, no dia 
03/02, foi celebrada pelo Bispo Dom Sérgio Krzywy, na Capela do Asilo São Vicente de Paulo, na 
cidade de Araçatuba/SP.

Aniversário da Curia Osasco - SP
 Aniversário de 16 anos da Cúria Rainha da Paz de Osasco-SP, foi comemorado no 
dia 17/02/2018. Nossa Diretoria é composta por: Presidente, Zenilda Nascimento da Silva; Vice 
Presidente, Maria Aparecida Camargo Cruz; Secretário,  João Cipriano Rodrigues; e Tesoureira, 
Valdeci Ferreira dos Santos

 Encontro quaresmal do Comitium Medianeira, de São Bernardo do Campo, em 
25/02/2018.

Compromisso Legionário – Campinas SP
 No dia 05 de Março de 2018 o Praesidium Nossa Senhora do Bom Conselho realizou 
o Compromisso Legionário das irmãs Lucinda Carvalho Mendes Cardoso (à esquerda da foto 
com a mão no vexilium) e Maria Aparecida Nascimento Rosa (à direita da foto com a mão no 
vexilium). O compromisso teve a participação do Diretor Espiritual Padre Rafael, onde deu a 
benção ao final conforme orienta o manual da Legião de Maria (foto). 

Retiro Espiritual em Guaratinguetá - São Paulo/SP
 No dia 25/02/2018 aconteceu o retiro espiritual do Comitium Nossa Senhora da 
Esperança. Foi um dia de muita espiritualidade e alegria. Contamos com a presença do nosso 
Diretor Espiritual Padre Carlinhos. Que nos falou da importância do Ano do Laicato para nós l
Legionários foi um dia de muita aprendizagem. À tarde também tivemos a participação do 
Ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, que nos falou sobre Maria e sua importância 
para cada Legionário. Tivemos a participação de 46 Legionários Ativos. 
Secretária: Célia Claudia Vasconcelos Cruz. 

Formação de Férias Vila Alpina Capital - SP 
 O Comitium Stella Maris - Vila Alpina/SP, realizou nos dias 08,09, 17, 18, 26 e 27 de janeiro, a formação Férias com 
Maria. Nesses dias estudamos os seguintes temas: “CF/2018”, “Ano Nacional do Laicato”, “Doravante todas as gerações ou 
somente os Católicos?”, “Legião de Maria - 60 anos de Caminhada na Vila Alpina”; “12º Plano de Pastoral da Arquidiocese de 
São Paulo” e “Espiritualidade e Disciplina Legionária”. Foi uma excelente oportunidade de nos atualizarmos e prepararmos a 
caminhada para esse ano de 2018! Salve Maria!

Retiro Ponte Raza - Capital - SP
 Comitium Rainha do Mundo junto com a Curia N. 
Sra. Aparecida, realizou retiro de carnaval com a peresença de 
108 lagionários.

Encontro quaresmal em São Bernardo – SP
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Acies em São Caetano do Sul-SP 
 Festa da Acies do Comitium N. Sra. Corredentora e da Curia Estrela da Evangelização 
realizada no dia 24 de março de 2018, na Paróquia N. Sra. Aparecida - São Caetano do Sul/SP.

Acies em Osasco-SP 
 Festa da Acies da Curia Virgem das Vitórias, fi liada ao Comitium Nossa Senhora das 
Graças, que aconteceu no dia 24 de março na Comunidade Jesus Operário - paróquia São Paulo 
da Cruz. A Acies foi celebrada pelo nosso pároco, Padre Fábio de Siqueira. Também tivemos um 
membro que fez a sua promessa nesse dia, o nosso irmão Renato Fernandes, e contamos com 
a participação de todos os praesidia de três paróquias - paróquia São Paulo da Cruz, paróquia 
Nossa Senhora Aparecida e paróquia São Vito, totalizando 117 Legionários, 11 praesidia adulto 
e 1 Juvenil.

Acies no Campo Limpo-SP
 Mais de 90 pessoas participaram no último dia 24 de março, às 14h, da festa da Acies do Comitium 
Nossa Senhora de Fátima - Diocese de Campo Limpo – SP, na Catedral de Campo Limpo. Missa foi celebrada 
na capela do Santíssimo pelo Vigário da paróquia Catedral da Sagrada Família, Padre Rodrigo Antonio da Silva, 
e o Diretor Espiritual do Comitium Nossa 
Senhora de Fátima, Padre Francisco 
dos Santos, da paróquia São Paulo 
Apóstolo. 

Acies em Santos-SP
 Festa da Acies realizada no dia 18/03/2018, na Catedral de Santos, pelo
Comitium Imaculata, de Santos, com a participação dos Legionários e amigos. O Frei Lino de 
Oliveira conduziu a solenidade. 
Salve Maria

Acies em São Vicente-SP
 Festa da Acies realizada no dia 11/03/2018, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro - Cúria Matter Sacerdotes, com a participação dos Legionários e amigos. E o Pároco 
Luciano de Souza, que conduziu a solenidade com a Irmã  Rose, diretora da Cúria de São 
Vicente.

Acies em Penápolis–SP
Legionários do Comitium Mãe de Cristo e da Cúria Nossa Senhora Rainha da Família, de 
Penápolis, reuniram-se para a solenidade da Acies no Santuário São Francisco de Assis.

Acies em São José dos Campos-SP 
 No dia 24 de março, o Comitium Medianeira, de São José dos Campos, realizou 
sua Festa da Acies na Igreja de N. Sra. das Graças, da Vila Maria. Houve boa participação dos 
membros ativos e auxiliares dos praesidia fi liados. Na impossibilidade do comparecimento de 
nosso Diretor Espiritual, o Diácono José Dias fez uma linda alocução e nos deu a bênção do 
Santíssimo Sacramento.
Vanda Marcondes


