
PEREGRINAÇÃO NACIONAL DA LEGIÃO DE MARIA A FÁTIMA 

 

 

“COM MARIA SERVA DO SENHOR” 

 

 

Nos dias 28 e 29 de outubro de 2017, realizou-se a Peregrinação Nacional da Legião de Maria a 

Fátima, que contou com milhares de membros ativos e 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. Este ano também estiveram presentes dois representantes do 

Concilium – Irlanda, o que nos deu muita alegria, porque foi lá que nasceu a Legião de Maria. Após 

as orações iniciais da téssera, a Presidente do Senatus deu as boas-vindas a todos os legionários, 

dizendo que somos chamados por Deus, assistidos pelo Espírito Santo que nos fortalece e ajuda nos 

nossos trabalhos de Evangelização. 

 

Houve a apresentação por Dioceses. Foi gratificante ver tantos legionários unidos pelo mesmo ideal 

- Honrar Nossa Senhora. Presidiu à Peregrinação o Revº. Senhor Bispo Auxiliar de Lisboa - D. Nuno 

Brás, que desenvolveu o tema “Com Maria,Serva do Senhor”. 

 

“Maria é a Serva do Senhor. Fez tudo para merecer o titulo de Serva humilde e disponível, Maria 

aceitou, disse sim numa atitude de fé e amor. Também o Senhor nos diz: não temais, porque eu vos 

escolhi para o serviço de Deus. Devemos entregar tudo na mão de Deus. O servo é o que se identifica 

com o Senhor. É a humildade legionária que permite que Deus se mostre. É na humildade e 



disponibilidade que permite o Espírito Santo atuar no legionário para que se faça presente no próximo. 

Se alguém encontrar Deus é por causa da nossa humildade. Peçamos ao Senhor que sejamos humildes 

e disponíveis servos do Senhor. Que o Senhor faça de cada legionário um rosto de amor, com Maria. 

Sejamos servos fiéis e perseverantes ao Senhor até ao fim”. 

 

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

os legionários participaram na procissão de velas e na vigília de Adoração. A nossa hora foi orientada 

pelo nosso Assistente Diocesano Revº Monsenhor Vilar. Vivemos momentos com muita fé, 

agradecendo ao Senhor por mais um ano de apostolado e pedindo-lhe para que o Espírito Santo nos 

ajude e fortaleça nos nossos trabalhos apostólicos. No domingo a Eucaristia foi presidida pelo Revº 

D. Nuno Brás que nos disse: “Façamos Deus, o centro da nossa vida interior. Tomemos como exemplo 

a Virgindade de Maria, que viveu com Ele, por Ele e para Ele”. Seguiu-se a Procissão do Adeus de 

forma emotiva, terminando assim a nossa Peregrinação.   

 

Os legionários saíram de Fátima mais entusiasmados e com a fé mais fortalecida. 

 

“Se Maria, que é a árvore da vida, for bem cultivada na nossa alma, com fidelidade e devoção, 

esta a seu tempo dará o seu fruto: Jesus Cristo” - S. Luís Grignion de Monfort. 

 

 

 

 

Legião de Maria Sénior 


