Ata nº 02: Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e sete, no Salão paroquial da
igreja Sagrada Família, Bairro Taguatinga Norte, da cidade de Taguatinga-DF, iniciou-se mais uma
reunião semanal do praesidium Nossa Senhora da Glória, filiado a curia Virgem Fiel, às 15 horas,
sob a proteção de Maria Santíssima com as orações iniciais da tessera e a reza do santo terço. Em
seguida, foi feita a leitura espiritual, extraída do manual, página 124, capítulo 20, intitulada: “O
Sistema Legionário não deve ser alterado”, a seguir, foi lida, aprovada por todos e assinada a ata
anterior de número 01 pelo presidente. (ou lida e aprovada com a seguinte correção:.........). Em
seguida foi feita a acolhida pelo presidente que deu as boas vindas aos irmãos José e Maria da
Conceição que foram convidados e nos visitam pela 1a vez e apresentou os demais oficiais e
membros. Instrução Permanente: Por ser tratar da 1a reunião do mês, a irmão presidente leu
(diretamente do manual) e explicou os 04 pontos contidos na página 108. Chamada: verificou-se a
presença do Revmº Diretor Espiritual, Padre Claúdio,(quando ele comparecer) e dos seguintes
membros: Maria, Joana, Francisco, Joaquim, Raimunda, Janete e Carmem; justificaram sua
ausência Edna e Márcia; faltaram Carlos e Margarida. Recrutamento: Durante a semana foram
feitos 03 convites e 02 recrutamentos para ativos, 04 convites e 06 recrutamentos para membros
auxiliares. Prestação de contas do trabalho semanal: os irmãos Joaquim e Raimunda visitaram
07 famílias falando sobre Nossa Senhora, sacramentos e missa diária, onde recrutaram 03 membros
Auxiliares, distribuíram 03 tesseras, 08 terços e 25 folhetos, com 23 contatos em 03 horas de
trabalho; Maria e Joana realizaram 03 terços em 03 famílias com leitura bíblica e cânticos, com 12
contatos em 04 horas de trabalho, onde distribuíram 13 folhetos e 04 terços, falando sobre os santos
e o valor da Eucaristia. Francisco e Janete fizeram 01 visita ao hospital, onde visitaram 07 leitos
com 15 contatos em 02 horas de trabalho, distribuíram 03 terços, 07 medalhas milagrosas e 15
orações de N Sra da Saúde, recrutaram 03 membros auxiliares; Carmem ministrou 02 aulas de
catequese para 32 crianças em 03 horas, falando sobre Eucaristia e Confissão; Edna distribuiu por
04 vezes a Sta Eucaristia para 04 idosos doentes, com 07 contatos em 04 horas de trabalho com a
celebração da palavra. A meio da reunião, rezou-se de pé a catena legionis, seguida da Allocutio,
proferida pelo diretor espiritual(ou presidente, ou pessoa designada), que nos falou sobre O sistema
legionário que é perfeito por isso não deve ser alterado, os oficiais e conselhos devem cuidar para
que o sistema continue inviolável, “Deveis aceitar tudo ou rejeitar tudo”. A diminuição enfraquece e
a amputação mutila”. Devemos observar o quanto cada legionário é diferente um do outro e mesmo
assim a legião vem a 86 anos conquistando pessoas de todas as regiões e etnias diferentes.
Sabendo disso nós não temos o direito de querer mudar algo, a legião é assim: ou aceitamos ou
desistimos dela. Estudo do manual foi da página 126, capítulo 21, título: “O Místico Lar de
Nazaré”, somente o 1º parágrafo e comentado por 05 membros, e ficou marcado a leitura da
próxima reunião que será a continuidade desta leitura. Prosseguindo, o irmão Presidente pediu ao
irmão Tesoureiro que lesse o seu relatório, que constou de: Saldo da reunião anterior R$
22,34(Vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), coleta do dia: 26/11/2007, R$ 3,70(Três reais e
setenta centavos) Despesas (compra de velas e flores) R$ 1,95(Um real e noventa e cinco centavos)
contribuição ao conselho Superior R$ 7,44(Sete reais e quarenta e quatro centavos) Saldo em caixa
é de R$ 16,65(Dezesseis reais e sessenta e cinco centavos). Logo após passou-se a coleta secreta
que rendeu R$ 2,85 centavos. Distribuição dos Trabalhos: Ficaram os seguintes pares: Francisco
e Joaquim(Pastoral da saúde: visitar doentes nos hospitais), Joana e Edna(Pastoral mariana: rezar
terços na quadra 27), Janete e Raimunda(Pastoral da Família: fazer visitas domiciliares nas quadras
25 e 26), Maria e Carmem(Pastoral da Catequese: convidar crianças e adultos para a catequese),
Márcia, Carlos e Margarida(Pastoral do Movimento e Espiritualidade: convidar os membros
auxiliares para a Reunião Geral Anual que será dia 29/12). Relatório da curia(comitium): dia 22
adoração ao S. S às 14 h na Paróquia Santíssimo Sacramento, 03/10/17/24 e 31 terço e celebração
das almas; Orientações e Advertências: a) As atas de praesidia e conselhos já podem ser digidas no
computador. b) Todo legionário tem que ter seu caderno, agenda 2008. C) tenhamos mais
responsabilidades com os nossos compromissos, os praesidia responsáveis pelo rosário no 1º
Sábado do mês que não o realizam estão falhando com a legião. c) Devem incluir no item resultados

obtidos dos relatórios os trabalhos que ficaram em destaque. Trabalho do mês: Visitar as feiras
incentivando as confissões, Novena de Natal, convidar membros auxiliares para a festa de Reunião
Geral Anual. Preparar as famílias para CF .Mensagem: “Os que se lançam ao trabalho de salvação
do próximo com espírito de fé e união em Maria, hão de ser verdadeiramente abençoados; e quando
voltarem virão trazendo seus feixes”. Assuntos diversos: Notícias do Boletim nº 922, Senatus de
Los Angeles- Regia de Miami: teve destaque a recitação do terço num centro de treinamento Naval
onde todos os recrutas participam; aniversário da Irmão Edna dia: 05 terço ás 20h, dia: 06/01 a
legião é responsável pela liturgia da missa ás 19h. Sem ter mais nada a ser tratado o diretor
espiritual deu por encerrada a reunião `as 16 horas e 30 minutos, com as orações finais da tessera e
a benção. Taguatinga-DF, 10 de dezembro de 2007. ___________________________ Presidente.
------------------------------------------------------------------------Observações:
Não deixar linhas, em branco, espaços ou abreviar as palavras, somente no começo para
indicar início da Ata.
Os três itens primeiros itens da reunião não podem alterar, os demais itens são variáveis.
A Alocução deve ser feita explicando a leitura espiritual, não fugir do assunto; durará no
máximo 05 minutos, no momento do allocutio só quem deve falar é a pessoa que o está fazendo, os
demais membros devem permanecer calados, se surgirem dúvidas elas devem ser esclarecidas e tão
somente na hora do estudo do manual;
O resumo da allocução deve ter no máximo 05 ou 06 linhas.
Quando você convida a pessoa para entrar na legião(como ativo ou auxiliar), e ela não
aceita ou não comparece á reunião contamos como convite, se a pessoa aceita contamos como
recrutamento;
O terço e as orações da tessera são rezadas de joelho ou sentado, exceto a catena que é
exclusivamente de pé;
Em todas as reuniões deve ser lido a agenda da cúria/comitium ou Regia e as notícias do
boletim;
Quando houver convidados o presidente pode apenas explicar a instrução permanente ao
invés de ler;
Devemos nos lembrar de que a ata é uma cópia fiel de tudo o que acontece na reunião,
portanto tudo o que é tratado durante a reunião deve ser lavrado em ata;
Na Leitura Espiritual pode-se usar outro material para estudo(revista da legião, teologia
etc), mas o Estudo do Manual deve estudar o manual da Legião de Maria.
Todo fim de mês o caixa deve ser zerado, contribuindo ao Conselho Superior.
Se desejar a copia desta ata digitada, solicitar: olegariosol@legiomariae.com

Olegário Vicente Sol
1º Secretário da Regia Aparecida de Brasília
Devemos conquistar o mundo por Jesus com Maria!

