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 Iniciamos o ano com muito otimismo e não é 
para menos. As obras na Capela “Mãe Legionária” cami-
nharam a todo vapor em 2015 

São José

Papa Francisco
Audiência Geral

Campanha da Fraternidade

Peregrinação por Cristo 2016 
Jaú - SP

A Quaresma é um tempo profundo e peculiar para colocar-
mos o sentido na nossa vida e qualidade ao nosso Batismo

A Solenidade da Anunciação do Senhor nos convida a refl etir 
as nossas respostas ao chamado de Deus

O acontecimento da morte e ressurreição de Cristo é o coração 
do cristianismo, o ponto central e fundamental da nossa fé

“José, fi lho de Davi, não tenha medo de receber Maria como 
sua esposa, pois o que nela foi gerado provém do Espírito 
Santo”

Saímos levando uma mala e trouxemos de volta um trem: de paz, harmonia e muito mais amor a essa grande família legionária.

Contamos com momentos de espiritualidade. Foram feitas 
todas as orações da Legião de Maria, e, no rosário a cada 
dia, foi proposta uma dinâmica diferenciada. Os partici-
pantes tiveram os Mistérios em forma de musical no sába-
do, um rosário luminoso no domingo e montaram um terço 
com fl ores na segunda-feira. 

VII Congresso da 
Juventude Legionária

Senatus Nossa 
Senhora Aparecida
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 Cidade do Vaticano (RV)
 O Papa Francisco se reuniu com 

para a Audiência Geral de quarta-

fez a sua catequese dando sequência ao ciclo sobre a misericórdia. 
Desta vez, comentando o trecho bíblico do Êxodo (2,23-25), em que 

Deus jamais desvia o olhar da dor humana
 Na Sagrada Escritura, explicou, a misericórdia de Deus está 

quando está para sucumbir.
 A misericórdia não pode permanecer indiferente diante do 
sofrimento dos oprimidos, do gemido de quem está submetido à 
violência, reduzido em escravidão, condenado à morte. É uma realidade 

salvar, suscitando homens capazes de ouvir o gemido do sofrimento e 
atuar em favor dos oprimidos.

menino, fora salvo das águas do rio Nilo pela misericórdia divina; 

Vermelho.

Obras de misericórdia são o oposto das obras de morte

trabalho de ser mediadores de misericórdia com as obras de misericórdia 
para aproximar, aliviar, fazer unidade. A misericórdia de Deus atua sempre 
para salvar. É tudo ao contrário da obra daqueles que atuam sempre para 
matar: por exemplo, os que fazem as guerras”, disse o Papa.

privilegiada de amor, fazendo dos israelitas "um reino de sacerdotes e 

divina torna o homem precioso, como um tesouro pessoal que pertence ao 
Senhor, que Ele guarda e no qual Se compraz."
 Estas são as maravilhas da misericórdia divina, que chega à sua 

no seu sangue, que nos torna joias preciosas nas mãos do Pai bom e 
misericordioso.

 Depois da catequese, o papa saudou os grupos presentes na 

mencionou ainda uma iniciativa do Pontifício Conselho Cor Unum 

realizado em nível local, nas dioceses, durante a próxima Quaresma 

Retirado da Rádio Vaticano

Deus jamais desvia o olhar da dor humana

Papa Francisco \ Audiência Geral

 Como todo início de ano, fazemos mil promessas para 

um regime, fazer academia, arrumar a estante, aprender outra língua, 

aí o “bicho” pega. Prometemos realizar novos trabalhos, recrutar 
pessoas para nosso Praesidium, ser mais ordeiro com os cadernos do 
Praesidium, não faltar às reuniões, mas o que acontece já sabemos o 

há plano; e sem um plano só se chega ao objetivo por acaso.

nossas vidas: organize seus horários, dias e meses, e dentro destes 

da página 4 à respeito da Campanha da Fraternidade: “Casa comum, 

peculiar para colocarmos o sentido na nossa vida e qualidade ao nosso 

tomar um rumo melhor na nossa vida legionária. 

vontade de acertar e muito planejamento.

 Senatus de São Paulo
 Diretoria

Ano novo vida nova

Índice
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de Cristo, sem rodeios, nem comportamentos que não correspondem ao 
amor da Virgem, nem à sua mensagem. Ela, leva-nos sempre a Cristo, 

sial.

 A Qu
culiar para colocarmos o sentido na nossa vida e 

exigente para homens e mulheres, capazes de en-
frentar de forma valente a sua vida com a verdade 
do Evangelho.

 A hora presente do nosso mundo e da nos-

mo que tipo de pessoas e de crentes somos todos 
nós. A conversão não consiste num pequeno “ re-

que atravesse o nosso interior para vivermos de 
maneira distinta. É sabermos escutar no silêncio 

esmola, as palavras do Apóstolo São Paulo: “ Em 

e de esquecer o compromisso fraterno do amor. Por esse motivo, a Qua-
resma deve ser sempre tempo de luz, de alegria e de impulso Pascal.
 De luz: Porque devemos ajudar a iluminar a nossa identidade 

de crentes, para descobrir a mediocridade que hoje vivemos à luz do 

De impulso: É tempo de fortaleza, para encontrarmo-nos com Deus, 

mesmos, aceitando a nossa pobreza e as nossas li-

encontrarmo-nos com os demais num diálogo fra-
terno e comprometido. É neste tempo da Quaresma 

com a palavra de Deus, pois vivemos demasiados 

rior, e por isso necessitamos de alimentarmo-nos 
das profundas raízes do nosso ser.
 Devemos celebrar a Quaresma de uma forma 

leve a encontrar o Sacramento da Eucaristia com a 
profundidade necessária.

e acolhida como um compromisso vital do nos-
so ser leva-nos a ser homens e mulheres novos da 
levedura Pascal, da alegria de descobrir o nosso 

 Uma jovem, em seus afazeres do-

vadida por um homem desconhecido que 

nhor. A jovem, apesar de ser noiva, acei-
ta a proposta e assume a gravidez de um 
“desconhecido”. Ela faz uma viagem para 
outra cidade e, nesse meio tempo, o noivo 

ve acabar com o noivado. Se essa história 
tivesse ocorrido com um membro de sua 

 Pois bem, essa história, que aca-
bamos de ler, continua acontecendo em 
vários locais dessa nossa enorme casa 

outros ainda sugeririam que a jovem abor-
tasse para manter o casamento com o noi-
vo, entre várias respostas possíveis que pode-

de que não nos atenhamos apenas aos fatos de 

Santa e oitava da Páscoa) celebramos a Sole-

festa se realiza nove meses antes da Solenida-
de de Natal.
 No capítulo um do evangelho escrito 

questiona como o projeto será realizado, retira 
suas dúvidas e, após convencida, assume com 
toda sua simplicidade o Projeto de Deus: “Eu 

história já conhecemos...

tas ao chamado de Deus, por isso, acredito 
que a Festa da Acies tenha sido colocada no 

dos a responder se assumiremos o Projeto de 
Deus. Cabe-nos questionar, sanar as dúvidas, 

ou aceitar.
 Quando, individualmente, nos consagra-
mos na Festa da Acies falando: “Eu sou todo 

isso, devemos ter a consciência desse ato de 

em todos os locais que fomos visitar.
 Amada/o irmã/o Deus sempre vem ao 

preciso que estejamos atentos para sabermos o 
que responder e lembrar que a misericórdia de 

Ei você, meu Senhor quer ter um 
filho contigo... aceitas?
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Aos trinta anos de idade foi convocado junto 
com outros pelos sacerdotes do templo a se 
apresentar para o casamento. 

outros pretendentes sobre uma tábua e 
sobre cada um deles, um ramo, sendo-
lhes comunicado que aquele cujo ramo se 

casamento e a entrada na casa do esposo. 

não ter de condená-la publicamente, o 

Angustiado foi dormir e em sonho 
recebeu a visita de um anjo que lhe disse:  

 Após esta noite todas as dúvidas de 

como sua esposa.  

determinou um recenseamento de todo o 

em suas cidades de origem. Assim sendo, 

recenseamento, estava cheia de gente e não 
havia lugar nas estalagens para acolhida 
do casal. Por este motivo, depois de muito 

a luz, abrigaram-se em uma estrebaria na 

nasceu em uma manjedoura. 

templo, levando como oferta um par de 

Salvador. 
 Após a visita dos magos, um anjo 

deveriam fugir para o Egito, em razão da 

empreenderam uma viagem de mais ou menos 

perigos. 

se cumprissem as escrituras. “Ele será 

o perderam de vista, somente o reencontrando 
três dias depois, discutindo com os doutores 

carpinteiro”. 

e pai amoroso sendo exemplo a todos os pais 

iniciar a sua vida pública, o que evitou que 

seguido. 

Secretário

O sonho de São José - Anton Raphael Mengs

SÃO JOSÉ

 “Quero ver o direito brotar 

riacho que não seca” – Am 5, 24

 A Campanha Ecumênica da 

nosso país conta com tratamento de esgoto ou 
com o fornecimento de água potável, fatores 
que são causas de diversos problemas de 

objetivo “assegurar o direito ao saneamento 
básico para todas as pessoas e empenharmo-

responsáveis que garantam a integridade e o 
futuro de nossa Casa Comum”.    

  

   
   
   
   
   
  

        

para se manter e a responsabilidade desses 

Ecumênica entre todas as igrejas cristãs do 

ser o exemplo em todos os momentos, locais 
e atitudes de sua vida. 

e a nós foi designada a responsabilidade de 
cuidar e preservar das maravilhas, que assim 

 “Casa comum, nossa responsabilidade”
Campanha Da Fraternidade
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PPC - 2016
Mais fotos em nossa página do Facebook 

 Deixamos para trás: a inveja, o desres-
peito, amargura, má vontade, o desânimo.

próximo.

para assim prosseguirmos nessa missão evange-

contramos pessoas necessitadas de afeto e carinho. 
catequese, conseguimos formar a primeira turma. 

a participar, conversamos com drogados, católicos 

pelo Pe. Elmiran. 
 Fomos bem recebidos por onde passávamos, 

 Saímos levando uma mala e trouxemos 
de volta um trem: de paz, harmonia e muito mais 
amor a essa grande família legionária.

 Nós, que somos membros ativos ou auxi-

Devemos sempre seguir unidos pelo amor a nos-

 

Missa de Envio

Missa ao ar Livre

Saindo para o Trabalho

Visitando enfermosReunião Diária

 C

Diretor Espiritual do Senatus de São Paulo, o Pe. 

 Na parte da tarde foram iniciados os traba-
lhos de estudo e discussão do congresso.  

assuntos do nosso cotidiano, exercitando um olhar 

ar e o papel de cada legionário para ser promotor de 

tas tiveram cinco temas proposto para as discus-
sões: “Usando o que Deus nós dá com sabedoria”, 

grupo foi exigido dos participantes exercitarem sua 

limitado. A cada grupo era solicitada uma apresen-

ser feito entre música, teatro, jogral ou cartazes.
  Ao longo do congresso os legionários 
foram incentivados a fazerem perguntas. Foi pro-

para que os mesmos depositassem suas dúvidas e, 
na noite de domingo, foi promovido um momen-
to onde a diretoria do Senatus de São Paulo/SP, 

do Senatus de Recife/PE, responderam algumas 
das perguntas elaboradas.Foi um momento rico de 
aprendizado onde cada participante pôde ver seus 
questionamentos ser esclarecidos. As perguntas 
que não foram respondidas no Congresso devido 

tico e puderam se colocar diante d`Ele para expor 
seus anseios e suas dúvidas e receber as respostas e 

do uma nova sociedade, eu tenho minha identidade 
e caminho rumo à santidade”, o grande campeão 
foi a turma de São Carlos, que criaram a melhor 
dancinha ao nosso jingle.

dente.

mana e as metas estabelecidas por cada um possam 

“a bola está com cada um de vocês”, vamos em 

VII Congresso da Juventude Legionária
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Páscoa
impulso da nossa certeza, o vento forte que 
afugenta toda a angústia e incerteza, a dúvida 
e calculismo humano”.

nos diz o seguinte: Não tenham medo. Eu sei 

 É com imensa alegria que estamos ini-

sário... Páscoa vem da palavra hebraica (Pes-

Pentecostes.

vidados a fazer a nossa passagem da vida ve-
lha para a vida nova que nos leva de encontro 
com o Cristo Ressuscitado, que na cruz nos 

Cito aqui alguns deles:

Ovos de Páscoa:

  Nas culturas pagãs, o ovo trazia a 

vam presentear os amigos com ovos, desejan-

distribuir ovos coloridos entre amigos, na 

os primeiros a dar ovos coloridos na Páscoa 

para uma nova vida. Nos países da Europa 
costumava-se escrever mensagens e datas nos 
ovos e doá-los aos amigos. Em outros, como 
na Alemanha, o costume era presentear as 

primavera, para celebrar a Páscoa, foi adota-

Cordeiro:

Deus e o povo judeu na páscoa da antiga lei. 

da com os pães ázimos (sem fermento) e com 

do grande feito de Deus em prol de seu povo: 

bertar o povo judeu da escravidão dos fara-
ós, comemorou a passagem para a liberdade, 
imolando um cordeiro.

na cruz pelos nossos pecados e cujo sangue 
nos redimiu: “morrendo, destruiu nossa mor-
te, e ressuscitando, restituiu-nos a vida”. É a 

lho, agora não só com um povo, mas com to-
dos os povos.

Círio Pascal:
 É uma vela grande que se acende na 

 Nesta vela estão gravadas as letras do 
alfabeto grego “alfa” e “ômega”, que quer 

Círio Pascal.

simboliza o Cristo que 
ressurgiu das trevas para 
iluminar o nosso cami-
nho.

Sino:

pensos em torres e tocam 
para anunciar as celebra-

domingo de Páscoa, tocando festivo, os sinos 

Quaresma:

serto.

Óleos Santos:

 Na antiguidade os lutadores e guerreiros 
se untavam com óleos, pois acreditavam que essas 

óleos simbolizam o Espírito Santo, aquele que nos 

sus Cristo.
 E cabe a cada um de nós legionários espa-

6

Renato Moura
Comitium Nossa Senhora da Glória / 

Guaianazes-São Paulo
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Perguntas para: ledacauduro@uol.com.br

Perguntas e Respostas

Casa de Formação “Frank Duff”

e as mesas da palavra e da comunhão com 
acabamento em pedra.

passarem neste semestre já poderão utiliza-la, 
mesmo ainda não estando pronta.

lá passaram só teceram elogios.
 Pela foto interna da Capela pode-se 

cada um, que com seu sacrifício cooperou e 
continua cooperando para termos uma capela 
digna de Nossa Senhora.

Para inovarmos nossa seção do jornal decidimos 

comentar trechos do Manual.  Tenho a certeza de 

que nós, os legionários, vamos nos surpreender 

com a profundidade do seu conteúdo.  Iniciemos 

pelo primeiro parágrafo e façamos um exame de 

consciência!

A Legião de Maria é uma associação de católicos 

que, com a aprovação da Igreja e sob o comando 

de Maria Imaculada, constituíram-se em Legião 

para servir na guerra perpetuamente travada 

pela Igreja contra o mal que existe no mundo. 

(Manual Cap. 1, p 9). 

Associação de católicos: Algumas vezes 

queremos levar para o nosso Praesidium um ami-

go que não é católico ou que nunca frequenta a 

Igreja. Com a “desculpa” de ser uma “pessoa boa” 

convidamo-la para frequentar o Praesidium e fa-

zer o “trabalho” conosco. 

 Isso não é possível.  As pessoas que convidamos 

para a Legião de Maria devem ser católicas “prati-

cantes”, isto é, um católico que frequente a Igreja 

e não seja contra seus dogmas.  É claro que não 

vamos exigir de quem está entrando para a Le-

gião a maturidade que exigimos de um legioná-

rio. Temos que ver em quem recrutamos a possi-

bilidade que tem de crescer como cristão.

Aprovação da Igreja: Isso signifi ca com 

a aprovação do Pároco, que na paróquia repre-

senta a Igreja.  Se o pároco não quer a Legião de 

Maria em sua Paróquia, não podemos e não de-

vemos insistir e fundar a Legião ali.  A obediência 

ao Pároco é um testemunho que, frequentemen-

te, faz o Pároco refl etir sobre e obediência da Le-

gião à autoridade da Igreja e, depois de algum 

tempo, ele mesmo peça a fundação da Legião 

de Maria na sua Paróquia.  Não podemos nunca, 

mas nunca mesmo, fundar um Praesidium sem o 

consentimento do Pároco, ou sem que ele saiba. 

Quando o pároco não quer a Legião de Maria, a 

Legião deve obedecer. 

Se constituíram em Legião para ser-
vir na guerra travada pela Igreja...: 
Essa expressão é muito séria e, hoje em dia, muito 

difícil de se viver. Estamos numa época de indivi-

dualismo, que cada um vive e pensa como quer, 

fazendo tudo à sua maneira e com o seu espírito 

individual.  Ninguém mais gosta, quer obedecer, 

e estar unido aos superiores.   Se “constituir em 

Legião” signifi ca viver como num exército, obede-

cendo as autoridades (Senatus, Comitium, Curia). 

Constituir em Legião signifi ca acima de tudo ter e 

viver o mesmo ideal dos superiores, comungan-

do com eles esse ideal e PRINCIPALMENTE tendo 

o mesmo espírito. Só assim, todos lutando com o 

mesmo espírito e pelo mesmo ideal, a Legião de 

Maria ajudaria a ganhar todas as “guerras travadas 

pela Igreja contra o mal que existe no mundo”.

Exame de Consciência: 

a) Como eu apresento a Legião de Maria 

para meus conhecidos, amigos e parentes? Dou 

testemunho de que ela me faz bem, que me faz 

crescer? 

b) Aceito a autoridade do meu pároco, do 

meu Conselho superior?

(c) Procuro ter o mesmo ideal do meu con-

selho, tendo com ele o mesmo espírito?

Notícias dos Conselhos

trix da Diocese de Santo Amaro,  na Paróquia Sagrada Família, com a 

Papa Francisco: "Quem arrisca, o Senhor não o desilude; sejamos co-

sempre, sem medo. Cumprindo nossa missão de evangelizar onde quer 
que estejamos e para onde Ele nos enviar”.

Missa de Envio - Santo Amaro  - Capial - SP

Maurício Antunes
Tesoureiro do Senatus
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Notícias dos Conselhos
Senatus Nossa Senhor a Aparecida

Confraternização em São José dos Campos - SP

Congresso em Ribeirão Preto- SP

Rosário em Santos - SP

Congresso - Parque Edu Chaves - São Paulo - SP

MIssões Populares - Santos - SP

prestado.

Eleições em Guarulhos - SP

 A todos, nossos sinceros agradecimentos.

Missa em Ação de Graças - Sapopemba - Capital - SP

      " Vinde e vede com misericórdia"

do meu irmão sofredor. Uma visita  de nada serviria se apenas nós falássemos. 

de converter em vinho.  

 


