Alphonsus (Alfie) Lambe
O servo de Deus, Afonso Lambe (familiar¬mente conhecido por "Alfie"),nasceu
em Tullamore, Irlanda, na festa de S. João Baptista. 24 de Junho de 1932,
durante o Congresso Eucaríistico Internacional de Dublim.
Como S. João Baptista, foi um precursor -o precursor da Legião de Maria, quc
Paulo VI considerou como "o maior Movimento fundado na Igreja para bem das
almas, desde a época das Grandes Ordens Religiosas".
Depois de um período da sua vida no noviciado dos Irmãos Cristãos Irlandeses
(Irish Christian Brothers), que teve de abandonar por ser considerado de saúde
delicada, veio a descobrir a sua voação na Legião de Maria e foi nomeado
"Enviado" (Deleuado da Direcção Internacional) da Legião em 1953. Com
Seamous Grace, partiu para Bo¬gotá, na Colômbia, na festa de Nossa Senhora
do Monte Carmelo, em 16 de Julho desso ano.
Durante cerca de seis anos, trabalhou in¬cansavelmente na promoção da Legião
de Maria na Colômbia. Argentina, Equador, Uruguai e Brasil. Depois de uma
breve e grave doença. faleceu em Buenos Aires na festa de S. Inês, 21 de Janeiro
de 1959.
Concedera-Ihe o Senhor grandes dotes naturais, uma personalidade capaz de
atrair as almas ao serviço e amor de Deus, um entusiasmo contagioso e uma
extraordinária facilidade na aprendizagem das línguas, que o habilitou a falar
fluentemente, em pouco tempo, espanhol e português.
Durante a sua estadia na América do Sul, fundou numerosoa ramos da Legião
de Maria e formou no apostolado grande número de pessoas. A sua devoção a
Maria era extraor¬dinária e nos contactos com os legionários e outras pessoas
explicava a Verdacieira Devoção a Maria, a todos exortando à sua prática.
Está sepultado no jazigo dos Irmãos Cris¬tãos Irlandeses em Buenos Aires. no
cemité¬rio Recoleta.

Orapo
O Deus, que, pela Vossa infinita mise¬ricórdia. inflamaste o coração do Vosso
ser¬vo Afonso Lambe num ardente amor por Vós e por Maria, nossa Mãe amor que se revelou numa vida de intenso trabalho. oração e sacrifício pela
salvação das almas - concedei-nos, se for do Vosso agrado, que obtenhamos por
seu intermédio aquilo que não podemos conseguir pelos nossos méri¬tos. Nós Vo-

lo pcdimos por Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amen.
(Com aprovação eclesiástica)
O Concílium,Legião de Maria, Brunswick Street, Dublin 7, Irelanda,
agradece qualquer informação sobre favores recebidos por intercessão de Afonso
Lambe

