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24 E 25 DE OUTUBRO 2015 

  

 

Nos dias 24 e 25 de Outubro realizou-se a Peregrinação Nacional da Legião de Maria a Fátima, que contou com 

milhares de membros ativos e membros auxiliares de todo o país.  

A Diocese de Viana do Castelo marcou presença com nove autocarros, de Monção, Ponte da Barca, Ponte de Lima 

e Viana do Castelo. O momento alto de sábado aconteceu no Centro Paulo VI, com lotação esgotada de legionários 

vindos de todo o país. Após as orações iniciais, deram-se as boas-vindas e a apresentação por Dioceses. 

Foi gratificante ver tantos legionários unidos pelo mesmo ideal. Honrar Nossa Senhora.  

Presidiu a Peregrinação 

o Sr. Bispo Auxiliar de 

Braga, D. Francisco 

Senra Coelho, que 

desenvolveu o tema: 

“Com Maria Ícone da 

Igreja em Saída”, que 

na sua intervenção 

disse: A Legião de 

Maria é um movimento 

discreto, nobre, 

grandioso de piedade 

mariana apaixonada por 

Maria. Referiu-se ao 

Pentecostes, Maria é a 

Esposa do Espírito 

Santo, Maria é o ícone 

de ternura e do afeto.  

Neste Ano da Misericórdia devemos levar a ternura e a doçura do Seu olhar a crentes e não crentes. Ela leva-nos a 

descobrir a ternura e a beleza de Deus. Maria é o caminho mais belo e seguro para chegar a Cristo. Que nos 

sintamos felizes de ser chamados à santidade deste movimento que é a Legião de Maria. Ide, Sejam mensageiros 

da Palavra, que vos torneis pedras vivas em saída. É urgente! Ser testemunhas e mensageiros do Evangelho. A 

seguir assistimos a alguns testemunhos e a uma brilhante representação cénica sobre as Bodas de Caná. Todos estes 

momentos foram enriquecedores para todos os legionários.  

Ao fim da tarde participamos na Celebração da Eucaristia na Basílica da Santíssima Trindade. À noite os 

legionários participaram na Procissão das velas e na vigília de Adoração ao Santíssimo Sacramento. Fizemos a 

nossa hora de Vigília, vivemos momentos de interioridade com muita fé, agradecendo ao Senhor por mais um ano 

de apostolado. No domingo, após a Eucaristia presidida por D. Francisco Senra Coelho, seguiu-se a Procissão do 

Adeus de forma emotiva, terminando assim a nossa Peregrinação.  

A Diocese de Viana do Castelo contou com a presença do Seu Diretor Espiritual Monsenhor Vilar, que muito 

entusiasma os seus legionários. Saímos daqui mais entusiasmados e com a nossa fé mais fortalecida. 

 

COM MARIA COMUNICAR O AMOR!!!!!!! 
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