LEGIÃO DE MARIA
DIOCESE DE VIANA DO CASTELO

Festa da Ácies 2016

No passado dia 3 de Abril, Domingo da Divina Misericórdia, realizou-se a Festa da Àcies em Vila Praia de
Âncora.
Estiveram presentes os membros ativos das Curiae de Monção Ponte da Barca, Ponte de Lima e do
Comitium de Viana do Castelo.
O Senhor Bispo da Diocese D. Anacleto Oliveira presidiu às celebrações, estando também presente, o Diretor
Espiritual do Comitium Monsenhor Vilar e os Diretores Espirituais das Curiae de Monção e de Vila Praia de
Âncora, Bertiandos e Boivães.
A cerimónia começou com a recitação dos cinco mistérios do Rosário, animado com cânticos do coro daquela
Paróquia, que muito ajudou na vivência da Celebração.
Seguiu-se a Eucaristia, momento em que o Sr. Bispo na homília se dirigiu aos legionários relembrando o Ano
da Misericórdia, e que é missão do Legionário de Maria ser ministro de Misericórdia, levarmos aos outros a
misericórdia de Deus. Animou -nos cantando o Hino da misericórdia.
Terminada a homília, começou o desfile em direção a Nossa Senhora para a consagração. À frente vão os
Diretores Espirituais, atrás os legionários dois a dois, chegando frente do Vexillium, fizeram a consagração
individual acompanhada dos Cânticos do coro: “Eu sou todo vosso, ó minha Rainha e minha Mãe, e tudo
quanto tenho vos pertence”.
Cremos que com esta consagração recebemos de Deus e de Nossa Senhora grandes graças para a nossa vida e
para a nossa missão de legionários. É uma graça ter Maria como Rainha.
No final houve um convívio, em que todos os legionários participaram com muita alegria e amizade.
A Festa da Àcies é a grande solenidade do ano e a festa central da Legião Maria.
Esta celebração foi marcada pela fé e devoção de todos os que nela participaram.
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