Histórico da Legião de Maria
Somos da Legião de Maria do Município de Jandira – SP, lotados na
Paróquia Nossa Sra. Aparecida. Pertencemos ao Praesidium Mãe da
Unidade fundado em 25 de abril de 1982 pelo Pe. Mario Arnoldi quando
este convenceu o saudoso irmão Alcidir Godoy para que ele fosse o nosso
primeiro coordenador deste Praesidium.
Legião de Maria é o exército de Maria Santíssima e seu objetivo maior é
combater o mal que há no mundo, ou seja, tudo aquilo que vai contra o
projeto de Deus, que é promover a paz e a solidariedade entre os homens
para que todos tenham a vida em toda a sua plenitude. O trabalho
primordial da Legião de Maria é a visita domiciliar, que é a visita de casa em
casa sem preconceito de religião, credos, raças e situação financeira. O
grupo na paróquia é composto por 13 membros ativos e 38 auxiliares.
As reuniões acontecem toda semana às sextas feiras no período de uma
hora e meia na Paróquia Nossa Sra. Aparecida, Igreja Matriz. Em reunião
todos se dedicam a oração, a leituras espirituais e ao estudo do manual do
legionário, também fazem parte do trabalho dos nossos membros à
execução do rosário todos os dias sempre acompanhado da leitura da
Catena Legionis oferecendo as nossas orações a Nossa Senhora, a todos os
membros ativos, e também a menção respeitosa os nossos irmãos
legionários que não se encontram mais conosco. Em nossa paróquia
atuamos nas visitas aos lares onde fazemos a execução do rosário, ofícios
de Nossa Senhora, celebrações da via sacra e novenas de Natal. Também
executamos visitas aos nossos irmãos enfermos, idosos, carentes, famílias
enlutadas, gestantes e recém-nascidos. Levamos a Sagrada Comunhão de
Nosso Senhor Jesus aos irmãos que não tem condições de irem a nossa
igreja e, alguns de nossos irmãos dão a catequese, fazem visitas no hospital
municipal, e prestam quando possíveis serviços caseiros a nossos irmãos
carentes.

