
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEREGRINAÇÃO NACIONAL A FÁTIMA DA LEGIÃO DE MARIA 

25 e 26 DE OUTUBRO DE 2O14 
 

“Com Maria – Famílias de Amor e de Fé” 

 

Nos dias 25 e 26 de Outubro, realizou-se a Peregrinação Nacional da Legião de Maria a 

Fátima, que contou com a presença de milhares de membros ativos e membros auxiliares 

de todo o país. A Diocese de Viana do Castelo, marcou presença com sete autocarros de 

Monção, Ponte da Barca Ponte de Lima e Viana do Castelo. 

O momento alto do sábado aconteceu no Centro Paulo VI, com lotação esgotada de 

legionários vindos de todo o país. Após as orações iniciais, as boas-vindas, a 

apresentação, o Bispo do Algarve, D. Manuel Quintas desenvolveu o tema” Com Maria-

Famílias de Amor e de Fé”. Deu particular destaque a Assembleia Extraordinária do 

Sínodo dos Bispos sobre a família. Como o Papa Francisco apela a que se crie uma nova 

sensibilidade, que conduza a uma nova mentalidade no que diz respeito a valorização da 

família em si mesma, ao acolhimento, envolvimento e integração de famílias com 

irregularidades. De destacar as palavras de D. Manuel Quintas que se dirigiu aos 

membros da Legião de Maria, apelando para que o seu alvo de ação missionária e 

apostólica seja a família. A seguir pudemos assistir a testemunhos de alguns legionários, 

cânticos e uma brilhante representação cénica sobre a família. 

Ao fim da tarde participamos na Celebração da Eucaristia na Basílica da Santíssima 

Trindade. Já a noite os legionários participaram na Procissão das velas, e na vigília de 

Adoração ao Santíssimo Sacramento toda a noite. A hora da vigília da Diocese de Viana 

do Castelo foi orientada pelo Diretor Espiritual Diocesano Monsenhor Vilar que 

acompanhou os legionários na Peregrinação. 

Nessa hora de vigília vivemos momentos de muita fé, agradecendo ao Senhor por mais 

um ano de apostolado. 

No Domingo após a Eucaristia presidida por D. Antonino Dias Bispo de Portalegre-Castelo 

Branco seguiu-se a Procissão do Adeus de forma emotiva terminando assim a nossa 

Peregrinação. 

A Peregrinação Anual da Legião de Maria reforça o entusiasmo de todos os que nela 

participam para que os seus membros continuem a ser um instrumento valioso para 

levarem Cristo aos outros ajudados por Maria.                                                                                                                                    

 

 

LEGIÃO DE MARIA: UM MOVIMENTO NAS MÃOS DA SANTÍSSIMA VIRGEM  


