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Desde criança tenho o chamado a viver o sacerdócio, mas nunca o 

respondi verdadeiramente, até o dia, em um retiro, ouvi uma freira 

Carmelita do Espírito Santo dizer “quem muito está correndo é 

por que já foi laçado!”.  Desde então passei a buscar seguir o cha-

mado de Deus para minha vida.  

 

Conheci a Legião através de um amigo que foi noviço e também 

através de um outro amigo que é membro do Regnum Christi. Se-

gui com as convivências por um ano e tive a certeza de que meu 

carisma era esse. 

 

Ao entrar no candidatado, percebi que finalmente havia feito a 

escolha certa. Com as experiências vividas aqui, pude sentir meu 

coração se encher do amor de Cristo e confirmar, cada dia mais, 

minha vocação.  

 

É preciso sim entregar tudo o que tenho a Deus e seguir o meu 

chamado rumo a santidade. Tem sido uma experiência única e um 

crescimento pessoal e espiritual sem igual. 

Ir. André Lelo, cLC, 25 anos, Varginha — MG 

“Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz 

seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tu-

do quanto ouvi de meu Pai” (João 15, 15). 



 

Nasci em 1999, em Belém do Pará. Aos 4 anos, fui morar com 

minha família em uma pequena cidade de Rondônia, chamada 

Theobroma. Foi lá que cresci e comecei a participar mais efetiva-

mente da Igreja. Como em grande parte da região amazônica, nos-

sa realidade eclesial era árdua. Naquele momento, formávamos 

uma paróquia com mais de 140 comunidades, abarcando três mu-

nicípios. Tínhamos a Santa Missa celebrada em nossa cidade uma 

vez ao mês, ou menos.  

 

Em uma realidade como tal, “o amor de Cristo nos impelia” (2Cor 

5,14) a sempre nos fazermos presentes, ajudando como fosse pos-

sível. Em 2013, tive a graça de participar da Jornada Mundial da 

Juventude realizada no Brasil, com a presença do Santo Padre. Foi 

uma experiência única, o começo de um maior aprofundamento na 

fé. Ao longo dos anos, as inquietações em relação ao que e aonde 

a voz de Deus me chamava a ser e a ir me levaram a entrar em um 

processo de discernimento. Com o acompanhamento de sacerdo-

tes, irmãos, amigos e muita oração, pude compreender que o Se-

nhor me chamava à Sua vinha, a um estado de vida de maior pro-

ximidade e configuração com Ele, dentro da vida religiosa.  

 

No interior da Igreja, pude conhecer diversas realidades, até che-

gar à Legião de Cristo. A formação de apóstolos, o ser contempla-

tivo e evangelizador e a abertura à missão foram os principais 

pontos que levaram à identificação com o modo de ser e agir da 

Congregação. Durante o Candidatado, pude confirmar essa identi-

dade na vida ordinária, com a celebração dos sacramentos, na 

Adoração Eucarística diária e nos diversos momentos de formação 

e de lazer. Além disso, tivemos momentos marcantes de assimila-

ção do carisma, como a participação nas missões do Medical, um 

apostolado do Regnum Christi que busca levar conjuntamente tan-

to uma assistência espiritual às famílias visitadas quanto dispor de 

atendimentos gratuitos em diversas áreas, como Medicina, Direito 

e Psicologia. Esse é o rosto do Movimento como um todo: buscar 

que Cristo reine efetiva e ardorosamente no coração dos membros 

e da sociedade.  

Ir. Emanuel Artiaga, cLC, 20 anos, Belém — PA 

“Sursum Corda” 
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Me chamo Gustavo Vinícius, tenho 19 anos, sou natural de Poços 
de Caldas, sul de Minas Gerais. Neste ano de 2020 fui presentea-
do, pela infinita graça e misericórdia de Deus, com a oportunidade 
de ingressar no candidatado da Legião de Cristo no Brasil para me 
aprofundar no conhecimento de minha própria vocação, mergulhar 
nas águas infinitas do Amor de nosso querido Amigo e Senhor 
Jesus Cristo, conhecê-lo de uma maneira mais íntima e profunda e 
também beber, tocar, viver e experimentar da fonte deste carisma 
santo do Regnum Christi. 

Deus, nosso Pai, conhece-nos profundamente e sabe de todas as 
coisas em nossa vida, como nos lembra o salmo 139 (138) no ver-
sículo 16: “No teu livro estão todos inscritos os dias que foram 
fixados e cada um deles nele figura”, onde nos remete o salmista 
ao conhecimento de Deus sobre nosso destino e todos os dias de 
nossa vida, mesmo que para nós este mistério seja impenetrável. 
No candidatado pude viver este pequeno e augusto versículo. 

Unido à graça de Deus, ao amor e presença maternal de Maria 

Santíssima Mãe e Rainha de toda vocação, ao acompanhamento 

diário do Pe. Mairon Gavlik Mendes, LC e do Ir. Jonathan da 

Cruz, LC, foi possível receber a graça do discernimento onde 

Deus me levou a ver e entender que minha vocação não era o sa-

cerdócio, mas sim o matrimônio, porém, Ele me convidara a ficar 

mais próximo e íntimo de seu amado Filho Jesus Cristo e viver 

mergulhado no Amor infinito do Espírito Santo. Agradecerei a 

Deus todos os dias de minha vida por ter me dado a graça e o pre-

sente de discernir minha vocação com os Legionários de Cristo, 

fazer a vontade de Deus em minha vida, ser chamado de Ir. Gusta-

vo Vinícius, cLC neste período tão importante e fazer-me irmão 

de pessoas extraordinárias como os padres e religiosos legionários 

em formação; meus mais sinceros agradecimentos a estes instru-

mentos de Deus em minha vida. 

 

Ir. Gustavo Vinícius, cLC, 19 anos, Poços de Caldas — MG 

“Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto 

às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pe-

los caminhos retos ele me leva, por amor do seu no-

me” (Salmo 22). 

 

Fevereiro de 2020 
Volume 2, Ediçã o1 

Cãndidãtãdo 2020, Legionã rios de Cristo, Arujã —SP 



 

Eu vim do seminário menor dos Legionários de Cristo localizado 

em Curitiba. Conheci o seminário menor por meio do Ecyd (clube 

farol), onde foram os momentos que eu pude cultivar a minha 

amizade com Cristo por meio da convivência com os padres legio-

nários e dos seminaristas.  

 

Quando eu tive a idade de 12 anos eu pude ingressar no seminário 

o qual eu tanto desejava. No começo da minha vivencia no semi-

nário eu fui como é normal da idade um pouco infantil pois as coi-

sas que mais me motivavam eram as matérias mas a minha amiza-

de com Cristo sempre foi cultivada. Aos poucos Cristo foi traba-

lhando em meu coração e esse meu chamado foi amadurecendo. 

Foram maravilhosos momentos da minha vida e que sempre eu 

levarei em meu coração com muito carinho.  

 

Essas experiências foram amadurecendo até que chegou o mo-

mento de eu dar um novo passo em minha vida que era a minha 

ida para o noviciado em São Paulo.  

 

Sempre coloque tudo nas mãos de Deus pois eu sabia que não iria 

ser fácil já que eu tenha um grade apego a minha família e eu nun-

ca tinha morado tão longe de casa. Mas pela graça de Deus eu 

consegui dar esse passo e os dois messes que eu pude vivenciar no 

candidatado foram de muito proveito e alegria pois eu pude entrar 

um pouco mais nesse ambiente de oração e de mais amadureci-

mento e ver que o seguimento de Cristo vale a pena. Tenho um 

grande caminha pela frente e espero perseverar com a graça de 

Deus e a benção de Maria a qual sempre cuidou e continua a cui-

dar de todas as vocações. 

Ir. João Gabriel K. Lazarotto, cLC, 17 anos, Curitiba — PR 

“No entanto, uma coisa só é necessária; Maria escolheu a me-

lhor parte; e esta não lhe não será tirada” (Lucas 10, 42). 
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Conheço o Movimento Regnum Christi desde 2007, quando a mi-

nha irmã começou a participar do ECYD. Em 2008, ela entrou no 

centro estudantil, para discernir sobre a possível vocação à vida 

consagrada no movimento. O tempo que ela passou com as consa-

gradas foi determinante para aumentar o vínculo da minha família 

com as consagradas e, por extensão, os Legionários de Cristo.  

 

O amadurecimento do discernimento vocacional foi gradual, com 

Deus mostrando lentamente a Sua vontade, como um presente que 

Ele foi, aos poucos, me preparando para receber. 

 

Ao ingressar no candidatado, senti como se estivesse com esse 

presente nas mãos, e agora Ele me chama a aproveitá-lo ao máxi-

mo, e partilhar da alegria de recebê-lo com todos os que encontrar 

no meu caminho. A vida religiosa exige, sem dúvida, uma renún-

cia total, mas ainda assim é desproporcional aos bens que Deus 

nos concede. Deixa–se tudo, não se tem nada, somente se possui o 

amor a Deus, e o deixar-se amar apaixonadamente por Ele, e com 

isso já possuímos tudo.  

 

O candidatado, como período de discernimento, nos permite medi-

tar sobre aquilo que deixamos e por quem o fizemos e o quanto 

nos identificamos com o carisma do Regnum Christi dentro da 

Legião; através da vivência da vida fraterna, dos intensos momen-

tos de oração e vida sacramental, buscando acima de tudo cumprir 

a vontade de Deus, seja qual for. 

Ir. Luiz Guilherme Martins, cLC, 23 anos, Joinville — SC 

“Vinde a mim, vós que estais aflitos sob o fardo, e eu vos alivia-

rei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque 

eu sou manso e humilde de coração e acharei repouso para as 

vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu peso é le-

ve” (Mateus 11, 28-30). 
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Meu primeiro contato com o Regnum Christi, de modo informal, 

foi por amigos e amigas que já eram membros em 2017, mas de 

maneira concreta conheci nas Megas Missões de 2018, começan-

do a participar ativamente da Juventude Missionária e das ativida-

des da localidade, no mesmo ano comecei a participar de uma 

equipe de encontro com Cristo, conhecendo mais o carisma do 

movimento, até que na Páscoa de 2019 me assosciei ao Regnum 

Christi. 

 

Próximo à solenidade de Cristo Rei de 2018, após surgir uma in-

quietude vocacional por meio de Nossa Senhora de Guadalupe, 

comecei a discernir minha vocação em direção espiritual com o 

Pe. Alexander Pavicevic, LC, e desde esse período até o final de 

2019, o que mais me ajudou no discernimento foi viver o carisma 

que Deus chamava no Regnum Christi e na condição que estava, 

também participar de convivências vocacionais e, principalmente, 

uma vida de oração e amizade com Cristo. 

 

O candidatado tem sido um período para contemplar todo esse ca-

minho que Deus preparou até aqui, amadurescer e purificar o dis-

cernimento, conhecer um pouco mais a vida na Legião de Cristo. 

Contemplar o caminho é enxergar que a vocação é uma promessa 

de Deus para comigo e que, se Ele chama, Ele dá os meios e as 

graças necessárias para viver alegremente e com paz interior, ou-

vir a Sua voz e buscá-lo. Não mais “Mestre, onde moras?”, e sim 

“Vinde e vede”. 

 

 

Ir. Pedro Pêgas, cLC, 19 anos, Rio de Janeiro — RJ 

“A realeza de Cristo, que nasce da morte no Calvário e cul-

mina no acontecimento dela inseparável, a ressurreição, re-

corda-nos aquela centralidade, que a ele compete por moti-

vo daquilo que é e daquilo que fez.“ (São João Paulo II). 
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Ir. Tiago S. Carvalho, cLC, 26 anos, Inhuma — PI 

Natural do estado do Piauí, mudei-me para o estado de São Paulo 

com 18 para trabalhar, estudar e ajudar minha família financeira-

mente. Graças a Deus tudo ocorreu conforme planejado. Nascido em 

família humilde e muito católica, sempre tive ensinamentos cristãos. 

Desde pequeno havia uma inquietude vocacional que havia guarda-

do somente para mim, e devido a tantos outros fatores achei que não 

seria possível nunca realizar em mim tal desejo, e segui a vida cons-

ciente de que tinha que trabalhar e ajudar os meus pais.  

 

Segui uma vida agitada de trabalho e estudos na maior cidade do 

Brasil e sem tempo para quase nada, até que um dia através de ami-

gos retornei a frequentar a Igreja Católica, e a inquietude vocacional  

voltou bem mais forte que antes. Ao analisar o principal motivo pelo 

qual não tinha dado atenção antes, vi que era a estabilidade da mi-

nha família. Resolvi dar um passo maior, buscar realizar um desejo 

não só meu mas também de Deus. Tranquei a faculdade e me desli-

guei da empresa na qual trabalhava desde os 18 anos de idade e en-

tão, com apoio da minha família, busquei os meios e conheci a con-

gregação dos Legionários de Cristo no início do ano de 2019, onde 

me identifiquei muito com o carisma e logo iniciei os encontros vo-

cacionais,  convicto de que era aqui o lugar onde Deus me chamava 

a santidade. Antes mesmo de concluir os acompanhamentos, e após 

expressar o meu desejo e a aprovação do superior, ingressei no can-

didatado no início deste ano.  

 

Esse período tem sido uma experiência maravilhosa, em que pude 

me aproximar ainda mais de Deus e ouvi-lo melhor através das ora-

ções, meditações e adorações.  

 

Tudo o que pude viver nesse período tem me ajudado bastante nesse 

encontro mais íntimo com Deus, a me conhecer também, superar 

minhas limitações e dificuldades e, por fim, compreender de forma 

mais profunda o que Deus me pede e quer para minha vida.  

“Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e persegui-

rem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha 

causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão 

nos céus; porque assim perseguiram os profetas que foram an-

tes de vós” (Mateus 5, 11-12). 
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“A messe é grande e os operários são poucos. ROGAI ao Senhor da Messe que 
envie operários a sua messe” é um mandato que Jesus nos deixou. Ao ver seus 
filhos como ovelhas sem pastor, Deus mesmo se encarna para, como Bom Pas-
tor, poder dar fisicamente sua vida por cada um dos seus filhos e filhas. 
 
Deus cria o homem para partilhar seu amor convidando-o a ser seu amigo, seu 
filho, membro da sua mesma família participando da sua mesma vida divina. 
Ao afastar-se de Deus pelo pecado, o homem se separa da fonte da vida. Po-
rém, Deus não se afasta do homem oferecendo-lhe a salvação. A encarnação, 
morte e ressurreição de Jesus Cristo é a maior prova deste amor que Deus tem 
por cada homem e mulher. Jesus é o rosto visível do Pai das misericórdias. Ele 
veio trazer o remédio ao mal que afastava o homem da verdadeira felicidade, 
veio oferecer a salvação. Com suas palavras e ações, Jesus ensinava quem era 
seu Pai, ao mesmo tempo que indicava o caminho para ir até Ele, o céu. Jesus 
veio para curar toda enfermidade, sobretudo aquela que conduz o home a mor-
te. É pelo dom do Espírito Santo no batismo e nos demais sacramentos que 
Deus faz de cada homem seu filho e herdeiro da vida eterna.  
 
Antes de subir aos céus, Jesus enviou seus apóstolos ao mundo inteiro para pre-
gar o Evangelho e fazer de cada homem e mulher seu discípulo, seu filho e sua 
filha. É por meio dos seus sacerdotes que Jesus segue curando, ensinando e 
conduzindo a cada um dos seus filhos a vida eterna, sobretudo por meio da pre-
gação da sua Palavra, dos Sacramentos e da ação evangelizadora da Igreja. 
 
Deus quer cuidar de cada um dos seus filhos e por isto chama homens dentre os 
homens para coloca-los ao serviço deles. Como dizia o santo Cura D´Ars: “o 
sacerdote é o amor do Coração de Cristo”. Cada vocação sacerdotal é o reflexo 
deste amor de Cristo que quer seguir cuidando com amor fraterno e ao mesmo 
tempo paternal de cada alma.  
 
Os cristãos são chamados a nutrir-se do mesmo Cristo vivo na Eucaristia, do 
seu perdão e demais sacramentos para chegar de um modo mais certo e seguro 
aos céus. Porém muitos não têm acesso aos sacramentos por falta de sacerdo-
tes.  
Agradeçamos a Deus pelo dom do seu Filho, pelo dom de cada vocação sacer-
dotal e peçamos que Ele mesmo siga dando vida e cuidando de seus filhos por 
meio dos seus sacerdotes, especialmente onde houver mais falta. 
 
“A messe é grande e os operários são poucos. ROGAI ao Senhor da Messe que 
envie operários a sua messe”. 
 
 
Pe. Mairon Gavlik Mendes, LC,  
Diretor do candidatado do Noviciado dos Legionários de Cristo, Brasil 

Rogai ao Senhor da messe 
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O discernimento na oração 

“Fala, Senhor, que teu servo escuta!” (1Sam 3, 10), esta petição do 
profeta Samuel é a petição de quem busca de todo coração cumprir 
os desejos de quem o ama, de quem o chamou, que é o mesmo 
Deus vivo. Mas também é, no fundo, um desejo de querer escutar a 
própria identidade, o sentido da própria existência e a própria mis-
são. Esta petição se realiza dentro de nossa oração, justamente onde 
encontramos Aquele que buscamos. 
 
Querendo conhecer o projeto de Deus sobre si, pede-se primeira-
mente que “Deus fale”; para poder fazer um bom discernimento, 
deve-se escutar sua voz dentro de nós, renovar-se interiormente pe-
lo contato diário com a sua Palavra, distinguir a sua voz das vozes 
do mundo ou do próprio egoísmo, como diz São Paulo: “Não cos 
conformeis com estre mundo, mas transformai-vos, renovando vos-
sa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o 
que é bom, agradável e perfeito”. 
 
“...que teu servo escuta”. Esta é uma consequência de quem quer 

abraçar a nova identidade e o projeto de Deus discernido no calor 

da oração. Quem se sente chamado a ser consagrado faz próprio 

este desejo de Deus e encontra certa “naturalidade” naquilo que Ele 

lhe propõe. Querendo se conformar com essa identidade, é como se 

consegue ter o próprio projeto de vida; justamente na construção 

desse projeto, é onde se encontra a plenitude vocacional. 

 

 

 

 

 

 

Ir. Jesús Talavera, LC,  

Assistente de noviços do Noviciado dos Legionários de Cristo 
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Artigo de Ir. Jonathan da Cruz, LC, 

assistente formador do candida-

tado e promotor vocacional da 

Legião de Cristo. 
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A formação humana como 

transformação em Cristo 

Toda a formação do Legionário de Cristo está centrada na pessoa 

do Filho, Jesus Cristo, que vivendo a vontade do Pai, se encarnou, 

padeceu e morreu por nós, para que n’Ele pudéssemos ter vida, e 

vivendo pudéssemos, mediante a ação do Espírito Santo, configurar

-nos com Ele, na vivência da vontade do Pai. 

 

Para isso, se requer uma formação personalizada, onde se respeita e 

ama a pessoa em si mesma, com a sua história, seus dons, suas limi-

tações... sabendo potencializar as qualidades e purificar as imperfei-

ções. Formando-a integralmente, permitindo o desenvolvimento 

harmônico de suas dimensões. Buscando que ela acolha este Amor: 

“Ele nos amou primeiro” 1Jo 4, 19, que a impulsa a amar a Cristo e 

aos demais na sua vivência diária. E, por meio da formação experi-

encial e a formação em relação, o legionário forma convicções fir-

mes, que o leva a decidir-se por Cristo a cada dia, levando-o a con-

figurar os seus sentimentos com os próprios sentimentos de Cristo, 

para instaurar o Reino de Deus, como se expressa no seu lema: 

“Venha a nós o vosso Reino!” Mt 6,10. 

 

Cristo, ao se encarnar, assumiu a natureza humana, elevando-a a um 

patamar superior, concedendo-lhe uma maior dignidade e santifi-

cando-a; por isso a formação do legionário envolve todas as dimen-

sões da pessoa: inteligência, vontade e afetividade. É um constante 

morrer a si mesmo, orientando todo o seu ser para viver por Cristo, 

com Cristo e em Cristo, ao ponto que se possa dizer, como São 

Paulo: “Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim”. Gl 

2, 20. 

 

 

 

Ir. Jonathan da Cruz, LC,  

Assistente do candidatado 



 

O Centro Vocacional é um espaço onde adolescentes que, sentindo 

um chamado de Deus em seu coração para a vocação sacerdotal, 

vão para discernir com a ajuda de Deus e dos formadores, qual é a 

vontade de Deus para suas vidas. 

 

Todas essas “ações” acontecem em um total ambiente de alegria, 

discernimento e oração, caracterizando assim um seminário. 

Seminário vem de uma palavra em latim que significa semente. É o 

lugar onde as sementes, que Deus colocou no coração de cada ado-

lescente, vai ser cultivada. Esse ambiente de alegria e formação deu 

a muitas almas vocacionadas que hoje são sacerdotes, leigos ou re-

ligiosos uma experiência especial e particular com Jesus, que é ba-

se de toda a sua vida, mas com a condição que o candidato é aberto 

ao chamado de Cristo no seu coração. 

 

O testemunho de muitos padres legionários que provém de Centros 

Vocacionais podem comprovar essa realidade. Tiveram, de fato, 

uma experiência pessoal com Jesus que é base de toda a sua vida. 

O centro vocacional, se bem aproveitado, torna-se esse ambiente de 

um verdadeiro encontro com Jesus que pode vir a tornar-se o senti-

do de sua vida. 

 

Além da parte espiritual a parte humana também é inclusa como 

formação, caracterizando um dos seus aspectos que é a formação 

integral. 

 

Pode-se concluir que o centro vocacional é de grande proveito para 

a congregação e principalmente para a igreja, pois propõe um am-

biente no qual o adolescente “ganha” um dos principais aspectos 

que a vida de um cristão deve ter que o é o verdadeiro encontro 

com Jesus Cristo. 

 

 

Ir. João Gabriel, cLC, 

Candidato à Legião de Cristo 

Centro Vocacional 
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Candidatado 2020 — Momentos 

Vida de oração 
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Formação 
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Esportes e Lazer 
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Formação Integral 
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Apostolado 
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Passeios 


