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Natal

 Dezembro parece ser um mês mágico. O clima de Natal 
contagia as pessoas e, de repente, todos estão envolvidos em fazer deste 
acontecimento uma grande festa.
 Com ou sem interesse comercial, cada um vai se envolvendo de 
uma tal maneira, que torna o ambiente do dia-a-dia mais alegre.
Nós, legionários, não somos diferentes, também nos deixamos envolver 
por esse momento de grande expectativa, que é comemorar o nascimento 
de Jesus.
 Sem querer ser diferente dos outros, temos razão de sobra 

para nos alegrarmos. Esse Jesus, que nasce todos os anos no mês de 
dezembro, é levado por nós nos próximos 365 dias, a cada pessoa, 
através das diversas pastorais.
 A prática de um apostolado constante, levando o Evangelho 
de Jesus a cada pessoa, nos torna íntimos dele, fazendo com que a 
comemoração de seu aniversário seja mais sincera.
 É com esta sinceridade que todas as equipes de trabalho do 
Senatus de São Paulo e a Diretoria desejam a todos um Feliz e Santo 
Natal.

Curso de liderança e confraternizacao das Equipes de 
Assessoria ao Senatus

Arquivo do Senatus de São Paulo

LIVRO AFONSO LAMBE
 APÓSTOLO SEM ESTOLA

Em breve na sede do Senatus

Hilde Fïrtel
Hilde Fïrtel
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 Legionários
 Vejam abaixo as principais atividades do Senatus Nossa se-
nhora Aparecida para 2017

Janeiro
21-  58° Aniversário de Falecimento de Alfonso Lambe e Reunião da 
Equipe de PPC
27,28 e 29 -  Encontro de Ofi ciais de Senatus e Regiae do Brasil – C. F. F. D.

Fevereiro
25, 26, 27 - Encontro de Ofi ciais de Regiae e Comitia do Interior C.F.F.D.

Março
10 a 19 - PPC  - Praia Grande 
25 - Festa da Acies - 10h - Igreja de São Gonçalo

Abril
08 – 10º Festival de Música de Frank Duff  – Casa de Formação de Frank 
Duff .
28 - 300 anos-São Luiz Mª de Montfort e Aniversário natalício Padre 
Ivan Roberto Danhoni

Maio
12 - 73° Aniversário de falecimento de Edell Quinn 
20 - Encontro de Ofi ciais das Curiae e Praesidia -  Casa de Formação 
de Frank Duff .

Junho
03 e 04 -  Romaria Nacional ao Santuário de  Aparecida07 - Aniversário 
Natalício do Fundador Frank Duff 

Julho
13 a 16 - ENAJUL -Encontro Nacional da Juventude LEGIONÁRIA/For-
taleza 
23 - 1° Encontro de Curiae Juvenis - CFFD

Agosto
25, 26 e 27 - Retiro Espiritual do Senatus de São Paulo - CFFD

Setembro
07 - Missa 96° anos Legião de Maria no mundo – CFFD
16 e 17 - XII Vigília pela Juventude

Outubro
07 - Reunião do Senatus - Eleição para 1ª Secretária
12 - Festa Nossa Senhora da Conceição Aparecida
20, 21 e 22 - Encontro da Juventude / CFFD

Novembro
02 - Apostolado de Finados – Cemitério
07 - 37° Aniversário falecimento de Frank Duff 
18 - Passeio Legionário
26 - III Jogos da Amizade - Casa de Formação de Frank Duff .
28 - 30° Aniversário de Ordenação Sacerdotal Pe. Ivan Roberto Da-
nhoni

Dezembro
09 - Sarau Praes. Rainha dos Apóstolos/ Vila Monumento
16 - Encerramento das Atividades 

 Este é o ultimo jornal do ano, 
 Como sempre o jornal está repleto de informações, como 
elevação de conselhos, formações, congressos, e a crescente 
participação da Legião nos vários eventos da nossa Igreja.
  É muito bom festejar os anos de lutas, alegrias, mas, 

Deus em suas vidas.
 Fim de ano é tempo de fazer um balanço de nossas atividades, 
o que foi bom? O que poderia ter sido melhor? O que não deveria ter 
acontecido?
 As respostas a estas perguntas não devem ser motivo para 
desânimo ou tristeza, porém devem servir de marcas no caminho 
que nos leva em frente.
 Tempo litúrgico muito importante, o Advento, tempo de 
meditação, de penitência para nos prepararmos para a grande festa 
do Natal.
 Logo entraremos no Ano Novo. Procuremos estabelecer 
metas para o ano novo que não sejam utópicas ou inacessíveis.
 É bom planejar, estabelecer objetivos, mas, que sejam bem 

para não impedir a ação, que sejam dinâmicos para alimentar o 
entusiasmo.

basearmos em tudo de bom que aconteceu neste ano e continuarmos 

               FELIZ NATAL, FELIZ ANO NOVO!

Fechamento da Sede
Fechará dia 19/12/2016 
retorno dia 19/01/2017
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 Esta festa é certamente um incômodo 
para os nossos irmãos separados, e sei de 
muitos católicos que ainda têm dúvida 
sobre o privilégio de Maria Imacu-
lada, que foi isenta de qualquer 
pecado, mesmo o original, que 
cada um de nós contraí no ato 
da concepção. Ela foi pre-
servada do pecado, cumu-
lada de graças e foi esco-
lhida para ser a Mãe do 
Verbo e destinada a dar-
-nos o Filho de Deus. E o 
Filho de Deus nos deu a 
cada um como verdadei-
ra Mãe.
 Para nós, legio-
nários de Maria, não há 
dúvida. Maria Imaculada 
venceu no princípio, quan-
do a Santíssima Trindade a 
anunciou como sinal de vitória 
certa, no momento em que toda 
a humanidade tinha caído sob a es-

cravidão do pecado. "Porei inimizade entre ti e a 
mulher, e entre a tua descendência, e a dela. 

Ela te esmagará a cabeça e tu ferirás o 
seu calcanhar." (Gen 3,15). 

 Venceu quando com seu Sim, o 
Verbo se fez carne no seio purís-

simo (Lc 1,28-38) e quando no 
Calvário o seu Filho Jesus se 
imolou sobre o altar da cruz 
(Jo 19,25-27).
 "Não tenham medo, meu 
irmão e minha irmã, o Co-
ração Imaculado de Maria 
triunfará e nos protegerá de 
todo o mal, será nossa for-
ça em todos os momentos 
porque é a Ela que rogamos 
em nossas orações diárias: 

Maria Imaculada, Medianei-
ra de Todas as Graças, Rogai 

por nós!

Carmen Lúcia P. Lopes - 
Cúria Nossa Senhora da Penha - Capital/SP

Arquivo do Senatus de São Paulo

Festa da Imaculada Conceição

 Na contemplação dos 
heróis do cristianismo, os 
Santos, no dia 25 de janei-
ro chegamos àquele que deu 
nome à grande cidade de São 
Paulo. Foi ele que se transfor-
mou em exemplo vivo para as 
horas difíceis e decisivas de 
nossa existência. 
Comemoramos, com soleni-
dade, a conversão do Apósto-
lo São Paulo. 
 Ele próprio confessa, 
por diversas vezes, que foi 
perseguidor implacável das 
primeiras comunidades cris-
tãs. 
 Por causa disso, atri-
bui a si mesmo o título de "o menor entre os 
Apóstolos" e, ainda, de "indigno de ser cha-
mado Apóstolo". Mas Deus, que conhecia a 
sua retidão, tornou-o testemunha da morte de 
Santo Estevão, cena entre todas comovente, 
descrita nos Atos dos Apóstolos. 
 A visão de Estevão apontando para os 

céus abertos e o Filho do Homem, o Cristo, aí 
reinando, domina a vida toda do Apóstolo dos 
gentios, Paulo de Tarso. Além das grandes e 
contínuas viagens apostólicas e das prisões e 
sofrimentos por que passou, devemos ao nosso 
Patrono, que se auto denomina "servo de Cris-
to", a revelação da mensagem do Salvador, ou 

seja, as 14 Epístolas ou 
Cartas. Elas formam 
como que a Teologia 
do Novo Testamento, 
exposta por um Após-
tolo. Jamais apareceu 
outro homem sobre a 
terra que fundamen-
tasse tão bem a nossa 
fé em Cristo, presen-
te na História, como 
também, presente em 
nossa própria exis-
tência. Foi São Paulo 
quem o fez de maneira 
insuperável.
 Toda pessoa é 
orientada pela Provi-

dência de Deus. Mas, também, toda cidade 
recebe um destino e uma missão que deve 
cumprir, com o auxílio da graça e com a inter-
cessão dos santos 

Elidia Ribeiro - Equipe de Comunicação Extraído do livro "Santos 
e Heróis do Povo", Cardeal Arns, 1996, Editoro Letras & Letras, 
São Paulo

Conversão de São Paulo
“Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, 

e te dirão o que deves fazer”. At 9,5-6

Arquivo do Senatus de São Paulo
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Dia Mundial da Paz

 O Dia Mundial da Paz é celebrado 
em 1 de janeiro, tendo sido criado pelo papa 
Paulo VI em 8 de dezembro de 1967. O Papa 
quis que a comemoração envolvesse todos 
os homens e mulheres, não importando a 
crença religiosa: “A proposta de dedicar à 
paz o primeiro dia do novo ano não tem a 

vamente nossa, religiosa ou católica. Antes, 
seria para desejar que ela encontrasse a ade-
são de todos os verdadeiros amigos da paz”, 
dizia, em sua mensagem. Portanto, O Dia da 
Paz Mundial é um dia a ser celebrado pelos 
“verdadeiros amigos da Paz”, independente 
de credo, etnia, posição social ou econômi-
ca.
 Na Igreja, desde 1968, ano em que 
se celebrou pela primeira vez o Dia Mun-
dial da Paz, os Papas escolhem temas es-

Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus. O 

Dia Mundial da Paz.
 Passados quase 50 anos da primei-
ra celebração, podemos perceber o quanto é 
atual o apelo da Igreja, feito pelo papa Paulo 
VI ao mundo e, principalmente, a nós Cató-
licos: “A Igreja católica encarregar-se-á de 

tomar as providências para oportunamente 

de celebrarem o ‘Dia da Paz’, com as expres-
sões religiosas e morais da fé cristã; mas, 
julga necessário lembrar a todos aqueles 
que porventura queiram comungar a opor-
tunidade deste ‘Dia’, algumas coisas que o 
devem caracterizar. A primeira dessas coi-
sas é a necessidade de defender a Paz, frente 
aos perigos que continuamente a ameaçam: 
o perigo da sobrevivência do egoísmo nas 
relações entre as nações; o perigo das vio-
lências a que algumas populações podem 
ser arrastadas pelo desespero de não verem 
reconhecido e respeitado o próprio direito à 
vida e à dignidade humana; o perigo, hoje 
tremendamente aumentado, do recurso de 
terríveis armas exterminadoras, de que algu-
mas potências dispõem, despendendo com 

vimento de tantos outros povos; o perigo de 
fazer crer que as controvérsias internacio-
nais não podem ser resolvidas pelos meios 
da razão, isto é, das negociações fundadas 
no direito, na justiça e na equidade, mas só 
por meio de forças aterradoras e extermina-

doras”.
 Nesse período em que o comércio 
e as grandes empresas de mídia tentam en-

que nossos irmãos estão passando na Ucrâ-
nia, Síria, África, Venezuela, Haiti, Ásia, 

íses, e nos engajarmos em fazer com que a 
Paz, realmente, aconteça.
 Entretanto o Papa Paulo VI nos lem-
bra que: “Não se pode pois falar de Paz le-
gitimamente quando não são reconhecidos e 
respeitados os seus sólidos fundamentos: a 
sinceridade, ou seja, a justiça e o amor, tanto 
nas relações entre os estados como no âm-
bito de cada nação, entre os cidadãos e entre 
estes e os governantes. Depois, a liberdade 
dos indivíduos e dos povos, em todas as 
suas expressões, cívicas, culturais, morais 
e religiosas, caso contrário não se terá Paz 
ainda mesmo que, porventura, a opressão 
seja capaz de criar um aspecto exterior de 
ordem e de legalidade, no fundo haverá um 
germinar contínuo e ‘insufocável’ de revol-
tas e guerras“.

Hernane Martinho Ferreira

Equipe de Comunicação

 Representada pelos Senatus 
do Brasil neste momento maravilhoso 
de contatos com senhores arcebispos, 
bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e 
muitos leigos, divulgando, é claro, a ação 
missionária em nosso país, muitos vibravam 
na  visita ao nosso Stand cantando o hino 
legionário e falando do benefício que a 
Legião faz em suas dioceses e paróquias. 
Recebemos pedidos de fundações em muitas 
paróquias, os quais enviamos aos senatus 
responsáveis pela jurisdição. 
 O Congresso Eucarístico Nacional 
teve como tema: “Eucaristia e Partilha 
na Amazônia Missionária”. Lema: “Eles 
o reconheceram no partir do Pão”. Dom 
Claudio Hummes foi o representante 

solenidades de Abertura e Encerramento. 
A emocionante celebração Eucarística 
aconteceu no estádio do Mangueirão, no 
centro da Capital paraense. Houveram  
muitas atividades alternativas ao longo do 
Congresso Eucarístico e facilitou a presença 
dos congressistas que se fortaleceram ao 

estarem participando destas atividades.
 Nosso Assessor Nacional na CNBB, 
Dom Edson de Castro Homem, esteve 
presente no estande nos visitando e apoiando 
nesta missão no Congresso Eucarístico 
Nacional. Ficamos felizes pela visita e 
incentivos de muitos diretores espirituais 
que se dignaram a estar conosco.
 
A Legião de Maria está de parabéns pelo 
trabalho realizado durante a semana no 
seu belo estande montado e assim pudemos 
divulgar nosso apostolado e mostrar  que 
caminhamos e estaremos sempre a serviço 
da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo.
                                                                                                                                        

Salve Maria!
      Flávio Antonio da Silva

       Presidente do Senatus de Recife 

XVII Congresso Eucarístico Nacional - Belém
Legião de Maria presente
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Curso de liderança e confraternizacao das 
Equipes de Assessoria ao Senatus
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 Curso de liderança onfraternização das 
Equipes de Assessoria ao Senatus aconteceu no 
feriado do dia  15 de novembro.
 Estavam presentes representantes 
de todas as equipes: Correspondentes, PPC, 
Visitadores, Juventude e Comunicação.
 As atividades começaram com o 
café da manhã e logo após Houve a reza das 
orações iniciais e de parte do Rosário  
 Logo após  foi ministrada uma palestra 
motivacional pelo psicólogo Cláudio Amaral, 
, com o foco na formação de lideranças, onde 
foram abordadas as principais competências 

de um líder na igreja, o comprometimento, 
a liderança, formação e a priorização no 
encorajamento de novos talentos.
 Foram tratadas as atitude do Legionário 
nas equipes, perante a novas lideranças, 
transparência, agilidade e respostas rápidas e 
francas aos seus membros.
 Logo após a palestra, foram feitos 
dois trabalhos, um individual e outro com os 
respectivos grupos de assessoria. Em ambos 

o objetivo de auto-avaliação e melhorar o 

desempenho.
 Após o retorno dos Trabalhos, um 
almoço, um merecido tempo para descanso e 
uma boa prosa com os amigos.
 A tarde tivemos uma palestra muito 
proveitosa com o Frei Guilherme, tendo como 
base de estudo Jo, 2,1-11. Novamente fomos 
para grupos de discussão e retornamos para o 
fechamento dos trabalhos.

encontro com a Santa Missa.Senatus Nossa 
Senhora Aparecida

Foi realizado nos dias 08 e 09 de outubro, no 
CENTRO DE FORMAÇÃO SAGRADA FAMÍLIA, no Ipiran-
ga- SP, Reunião do Colegiado Deliberativo para tratar 
dos assuntos: agenda de 2017, seminários de 2017, 
Ano do Laicato e vivencia do documento 105, da CNBB, 
provado na 54ª Assembleia Geral Aparecida - SP, de 06 
à 15 de abril de 2016, CRISTÃOS LEIGOS E LEIGAS, NA 
IGREJA E NA SOCIEDADE. 
SAL DA TERRA E LUZ DO 
MUNDO,( Mt, 13-14). 
 O Senatus de São 
Paulo foi representado pela 
Vice Presidente do Comi-
tium Benedicta de Mogi das 
Cruzes - SP  JUSTA JOANA 
DE MORAIS (foto) com Pro-
fessor Carlos Francisco Sig-
norelli, Palestrante.

CNLB
Reunião do COLEGIADO DELIBERATIVO

Equipe de Comunicação

 Com grande alegria os legionários de 
Angatuba da Diocese de Itapetininga SP se reu-
niram no dia 13 de novembro para participarem 
da reunião da Curia Nossa Senhora Estrela Guia e 
assim da sua elevação a categoria de Comitium, o 
ofi cial do senatus Gerival e a correspondente Ana 
Paula de Sousa Medeiros Silva representaram o 
Senatus Nossa Senhora Aparecida, após a reu-
nião houve uma belíssima celebração eucarística 
presidida pelo padre Edson com a presença dos 
legionários do novo Comitium.
 A Legião se Maria foi fundada em 1986 
e desde de então só vem crescendo a casa dia, já 
havia três curiae na Cidade totalizando 34 prae-
sidia e um grande exército de membros ativos e 
auxiliares que se dedicam para a sua santifi cação 
e do próximo.
 Agradecemos aos ofi ciais do Comitium 

Serva do Senhor / Itapetininga e a corresponden-
te Fidecilna por tantos de dedicação, formações 
para que esse sonho fosse possível.
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ÁSIA

HONG KONG

Comitium de Hong Kong: duas Curiae e oito Praesidia apresentaram relatórios, com muito 

trabalho substancial acontecendo, incluindo: muitas classes de evangelização religiosa de 

jovens e adultos; Um Praesidium relata uma classe em uma paróquia que prepara doze 

adultos para o batismo e outra classe para o pessoal no aeroporto de Hong Kong, quatro dos 

quais foram batizados na Páscoa. 

TAIWAN

Senatus de Taiwan: o comparecimento à Praesidia e reuniões de conselho é excelente. 

Todos os praesidia têm muitos membros auxiliares e Adjutorianos. Uma Curia tem duzentos 

e quarenta e sete auxiliares e quarenta e três Adjutorianos. Quatro novos Praesidia foram 

estabelecidos e uma paróquia em Nantou está procurando ter a Legião em sua área.

JAPÃO

Senatus de Osaka: uma Peregrinação foi organizada para a Igreja de Hahramach, Fukushima, 

uma cidade afetada pelo terremoto em uma das áreas de Apoio à Vítimas da Diocese de 

Tóquio. A missa foi concelebrada por 4 sacerdotes e orações recitadas por leigos e voluntários. 

CORÉIA

Senatus de Gwanju: o Comitium de Jeojun-dong relatou que 1.246 pessoas se tornaram 

catecúmenos e 124 foram batizadas. 197 católicos voltaram aos Sacramentos. Uma nova 

Curia foi criada. Outra nova Curia e quatorze Praesidia, incluindo um para jovens adultos 

foram estabelecidos pelo Im-dong Comitium. Comitium Munheng-dong recrutou 1.036 

catecúmenos e 111 foram batizados. 150 pessoas voltaram aos Sacramentos. 

EUROPA

ÁUSTRIA

Senatus de Áustria: um Praesidium do estudante empreende um apóstata aos adolescentes 

chamados “amigos de Jesus.” vinte membros sênior e sete júniors participaram de um 

projeto de Exploratio Dominicalis. Um Praesidium júnior sírio dirige um grupo para crianças 

sírias. 

CROÁCIA

Regia de Zagreb realizou seu primeiro Congresso com um comparecimento de setenta 

legionários. Relatórios de Praesidia e Conselhos registraram muitos milagres e graças, 

cinco casais separados reconciliados, duas senhoras reconciliadas com a Igreja depois de 

quarenta anos. A Curia júnior realizou sua própria Acies com uma participação de cinquenta 

legionários.

BÓSNIA HERZEGOVINA

Curia de Sarajevo: sete legionários fi zeram sua Promessa no novo Praesidium de Varis.

HUNGRIA

Budapest Regia tem cinco Comitia, dez Curia e vinte e quatro Praesidia anexados. Os doentes 

e idosos são visitados e ajudados a receber os Sacramentos. 

Legião de Maria no Mundo
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poucos vem se tornando um espaço de muita 
importância para os legionários aperfeiçoarem 
seus trabalhos e fundamentarem sua fé.  
 Ao longo do ano de 2016 a procura pe-
los Conselhos em promover seus eventos foi 
bastante concorrida.
 Com a conclusão da Capela “Mãe Legio-
nária”, nossos legionários têm hoje um ambiente 
de altíssima qualidade física e símbolos litúrgicos 
que nos dão condições plenas para a realização de 
retiros, encontros de formação e celebrações.
 Tudo devidamente planejado e cons-
truído sob a supervisão da empresa “Aposto-
lado Litúrgico Arquitetura”.
 Tudo isto vem complementar com o 
que já temos hoje: o auditório (ainda no rústi-
co), o refeitório, os quartos, as salas e a Capela 
do Santíssimo.
 A campanha para as obras e manuten-
ção continua ativa. A contribuição dos legio-
nários e legionárias tem sido de grande valia e 
para o próximo ano contamos com a generosi-
dade de cada um.

 

 Os cristãos tinham o hábito de se reu-
nirem nas CASAS para “partir o pão” e fo-
mentar a convivência fraternal (cf. Atos 2, 46) 
e S.Paulo várias vezes se refere às pessoas em 
cujas CASAS os cristãos se reuniam.
 Façamos da Casa de Formação “Frank 

a comunhão fraterna, onde os legionários são 
formados e onde os diversos serviços e minis-
térios das Comunidades são exercidos.
 Equipe de Bens

Auditório
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 Enviem perguntas para: ledacauduro@uol.com.br
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  Depois de termos  refl etido sobre a 
importância de Maria na nossa vida e na sua 
mediação  no nosso trabalho legionário, va-
mos agora refl etir sobre quais são os  nossos 
deveres para com Ela.  (Cap. 6)

“Cada legionário terá para com Maria uma 
profunda devoção......  Deve considerar esta 
devoção como um do deveres essenciais  e de 
todos  o mais importante.

A Legião nos fala sobre  quatro deveres es-
senciais do legionário para com Maria.       
      
1º)  estarmos sempre em UNIÃO com ela                             

2º)  esforçar-nos para IMITAR sua humildade                                                              

 3º) ter para com ela uma DEVOÇÃO tão grande e 
verdadeira que nos  OBRIGUE  ao apostolado                                                                           

 4º) fazermos sempre um grande esforço para  
exercer o nosso APOSTOLADO  com energia, de-
sembaraço e perfeição

 Para conseguirmos realizar esses quatro de-
veres,  deveremos  estar  em contínua “CON-
VERSA”  com ela,  fazermos continuadamente  
orações  espontâneas. 

EXAME DE CONSCIÊNCIA  

a) O legionário costuma ter muita tendência à ação, 
a muitas atividades e, frequentemente,  esquece-se  
da oração,  contentando-se apenas com as da reu-

nião semanal.  Como está sua vida de oração pes-
soal, particular, e espontânea?  Você sente-se sem-
pre unido a Maria?  Ela é sua companheira diária?

b) Quando surge  alguma situação  que exige uma 
obediência “cega” ou que ponha os outros legio-
nários ou as outras pessoas em evidência, mesmo 
que isso lhe  pareça injusto,  você sabe imitar a hu-
mildade de Maria?

c) A sua devoção a Maria traz como consequência 
o  apostolado?

d) Você  irradia alegria, felicidade na sua vida, prin-
cipalmente ao executar seu trabalho legionário?

 No dia 22 de outubro de 2016 o Comitium 
Immaculata promoveu um retiro para ofi ciais de Curiae e 
Praesidia, no Seminário Diocesano, no Bairro da Lavras. 
Compareceram sessenta e sete pessoas, que saíram dali 
renovadas, animadas e felizes, agradecendo ao Pe. Thiago 
Ramos, atual assessor diocesano da Legião de Maria, por 
ter-lhes proporcionado tão boa experiência de oração e 
refl exão. 

 O retiro mostrou-se de grande proveito aos 
participantes com o Rosário Missionário, em que as 
contas que eram formadas por cada participante e bolas 
de isopor, com a palestra sobre espiritualidade, realizada 
pela teóloga Elenilce, com o momento de deserto, em 
local propício, com a presença das Irmãs Missionárias 
que animaram o Retiro e a Celebração Eucarística de 
encerramento.

Retiro em Guarulhos - SP
Campo Limpo – Capital SP

Retiro

Missa de 45 anos Retiro e Confraternização - Comitium Benedicta - Mogi das Cruzes - SP

Santos - SP

 Retiro do Comitium Nossa Senhora de Fátima 
realizado no dias 21, 22 e 23 de Outubro de 2016
 Missa foi celebrada pelo Padre Francisco e palestra 
de Jacira para todos colaboradores da Diocese de Campo 
Limpo/SP.

 Dia 06 de novembro de 2016 , foi realizado na 
CFFD Retiro Espiritual e Confraternização Anual , Comi-
tium Benedicta, com a presença de cento e trinta pessoas 
entre Membros Ativos, Auxiliares e convidados. Registra-

mos a presença do Presidente do Senatus, Sr. Nelson, e 
esposa. Missa celebrada pelo Padre Cleiton da diocese de 
Mogi das Cruzes , e palestra com o Seminarista Danilo, 
tema DEUS AMOROSO E MISERICORDIOSO.

 Agradecemos a todos irmãos que compareceram à 
capela do Santíssimo para jubilosos celebrarmos o 45º aniver-
sário de nossa associação aqui na Diocese de Campo Limpo. 
 Nos reunimos ao redor do altar para agradecer to-
dos os trabalhos e bênçãos advindos à Igreja, por intercessão 
de Maria Santíssima, Mãe da Igreja e nossa, e pela entrega e 
dedicação de cada legionário e legionária ao longo de todos 
estes anos nesta Diocese. 
 Que nossa excelsa Rainha seja sempre nosso mo-
delo maior de como servir à Santíssima Trindade, exemplo de 
fi rmeza e de entrega a Deus.

 Santo Rosário na Catedral 
de Santos 
 Retiro da Legião de Maria 
no Convento Nossa Senhora do Carmo 
com 97 legionários presentes , e 10 le-

gionários do Presidia Juvenil!
 Estudos - CATECISMO DA 
IGREJA CATÓLICA - com Frei Lino Oli-
veira e Legião de Maria, de 2ª à 6ª fei-
ra, cada dia da semana, um Praesidia e 

Curia recebe formação com conteúdo e 
qualifi cação de nosso diretor espiritual, 
no Convento Nossa Senhora do Carmo 
resgatando nossa catolicidade, sempre 
na hora da misericórdia

Santo rosário Retiro Estudos
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 No dia 17 de setembro houve eleição no Comitium 
Maria Medianeira de Todas as Graças, em São João da 
Boa Vista, fi cando assim a diretoria: Presidente: Maria Ria 
Sagiorato, Vice-Presidente: Rosangela Oliveira, Secretária: 
Eunice Aparecida Ferreira e Tesoureiro: Eurides Ferreira Alves.
Contamos com a presença dos correspondentes Maria Nice e 
Maria Aparecida

Eleições Cruz das Almas - na Capital SP

 No dia 11/09/2016 houve eleição para os cargos 
de Presidente e Vice-Presidente da Cúria Nossa Senhora 
do Carmo, fi cando assim a nova Diretoria: Monica, nova 
presidente, Bernadeth, renovou como Vice-presidente, 
Maria Lucia, atual Secretária, José Roberto, atual Tesoureiro 
e irmão Candido, representante do Senatus.

Eleições em São João da Boa Vista - SP

Eleições em São Caetano – SP Rosário na praça em Piracicaba - SP Eleições em Sorocaba - SP

“No dia 29 de outubro o Comitium Rosa Mística de 
Piracicaba - SP, realizou a reza do Rosário na Praça 
Imaculada Conceição, com a participação dos legionários 
e alguns moradores da praça, como encerramento do mês 
do rosário (mês mariano)”

 No dia 13 de agosto houve eleição para os 
cargos de vice e tesoureira do Comitium Stella Maris em 
Sorocaba. 
 Da esquerda para a direita 
As ofi ciais que terminaram seu mandato Glória e Neusa, 
Fátima a presidente em exercício, Helena a vice presidente 
eleita, Rosineri secretária em exercício, Marcia a tesoureira 
eleita, Ana Paula e Gerival representantes do Senatus

 O Comitium Mater Imtermerata realizou no dia 
03 de julho um encontro de Ofi ciais com a palestras dos 
correspondentes do Senatus Patrícia, Sérgio e Lourdes.

Encontro de Ofi ciais em Marília – SP

 No dia 08/10/16 houve eleição no Comitium N. S. das 
Graças, para os cargos de Presidente, Vice, Secretário.
 Ficando assim constituida a nova Diretoria (da 
esquerda para a direira): Domingas, nova Vice, Alessandra, nova 
Presidente, Iara nova Secretária e Maria Celestina atual Tesoureira.
 Em pé Nelson e Candido representantes do Senatus.

Eleições em Osasco – SP

Vila Carrão comemora 55 anos - Capital - SP

Formação em Mirasol - SP

 No dia 10/09/2016  houve eleição nos cargos de Vice-
-Presidente e Secretário do Comitium Corredentora, fi cando assim 
a nova Diretoria: da esquerda para direita, Maria do Carmo, atual 
Tesoureira, Dirce, nova vice-presidente, Tiago, atual Presidente, Ana 
Maria, reeleita Secretária e de pé Candido e Mara ,representantes 
do Senatus.

Via Sacra no Cemitério - Campinas - SP

Apostolado fi nados Sto. Amaro - São Paulo - SP

O Comitium Assumpta promoveu missa e Via Sacra no Cemitério 
da Saudade no dia 02 de novembro de 2016

Aniversário de 55 anos Comitium Annunciata - Carrão
Paróquia São João Batista.

 Todo ano a Legião de Maria se ocupa com o Apostolado de Finados em 
todos os Cemitérios dentro da Diocese de Santo Amaro.
 No Cemitério de Santo Amaro foram celebradas quatro missas: 9h: Padre 
Wesley, 11h: Dom José Negri, PIME, que é o Bispo Diocesano de Santo Amaro/SP, 
13h: Pe Gilson e às 15h: Padre Jorge Tadeu.
 A missa das 11h foi celebrada por Dom José Negri - PIME,  Bispo da Diocese 
de Santo Amaro.
 Dom José Negri escreveu uma mensagem para este dia, que foi distribuida 
em todos os Cemitérios da Diocese.
 Contamos com grande participação em todas as missas.
Comitium Consolatrix

 Foi com muita alegria que nós Correspondentes visitamos o Comitium 
Nossa Senhora das Graças em Mirassol: Tivemos um momento de formação 
onde incentivamos o recrutamento e motivamos as lideranças no sentido mos-
trar a Legião naquela região. Em seguida participamos da reunião do Comitium 
com eleição para Presidente, com uma bela surpresa. Tivemos de inicio três can-
didatos para o cargo de Presidente e isso foi marcante. Desejamos a esta Dire-
toria muita sabedoria Divina, muito discernimento e muita coragem legionária. 
Que Deus os abençoe.

Correspondentes:
Lucinda G. Mendes C. Fonseca

Maria Aparecida Metchior


