LEGIOMARIAE
"Legião de Maria! Que nome bem escolhido!" (Pio XI)

www.legiomariae.com
REGIA APARECIDA DE BRASILIA
(nome do Praesidium ( ) adulto ( ) juvenil ou ( ) Velite – Cidade-UF)
(Paróquia – Endereço)
E-mail:
Data de Fundação:
PERÍODO: (do relatório Data inicial e data final)
RELATÓRIO No ___
O Praesidium _____________________ está filiado à __________________,
___________ às __________.

reúnem-se às

Dados Estatísticos:
PATRÍCIOS

PRETORIANOS

ADJUTORES

ATIVOS
PERMANENTES

ATIVOS
PROVISÓRIOS

AUXILIARES
PROVISORIOS

= AUXILIARES

MESC (Ministros
Extraordinários
Sagrada
Comunhão)

CATEQUISTAS

COROINHAS

= ATIVOS

AUXILIARES
PERMANENTES

PRESENÇAS DOS OFICIAIS NA REUNIÃO DO PRAESIDIUM:
Diretor Espiritual : __ Presenças e __ Justificativa
Presidente
: __ Presenças, __ Justificativas e __ Faltas
Vice
: __ Presenças, __ Justificativas e __ Faltas
Secretários
: __ Presenças, __ Justificativas, __ Faltas e __ Vago(s)
Tesoureiros
: __ Presenças, __ Justificativas, __ Faltas e __ vago(s)
FREQUÊNCIA DOS MEMBROS ATIVOS
Neste período tivemos ____ reuniões, totalizando ____ presenças, ____ justificadas, ____ faltas, a média aritmética
dos ativos presentes por reunião foram _____ .
Observação: O cálculo da Média Aritmética dos membros ativos, basta calcularem a soma das presenças das reuniões
do período dividindo pelas quantidades de reuniões. Por exemplo o total de presenças foram 200 e a quantidade de
reuniões foram 52, logo MA=200/52 é 3,84
Neste período Contactamos ______ pessoas em _____ horas de trabalho e foram feitos ____ convites
e ____ recrutamentos para ativos, ____ convites e ____ recrutamentos para auxiliares.

TRABALHOS
PASTORAL DA FAMÍLIA: Neste período visitamos ______ famílias e ____ revisitas, entre elas ____ famílias
católicas e ____ a não católicos, ____ nutrizes, ____ gestantes, ___ casais sem o sacramento do matrimônio,
____ crianças sem batismo, ____ adolescentes e adultos sem eucaristia e ____ sem a crisma. Visitamos ____
alcoólatras, ____ dependentes químicos. Foram lidas ____ leituras bíblicas, rezados ____ orações diversas,
____ terços com consagração, ____ terços diversos. Doamos ____ orações diversas. ____ encontros da
campanha da fraternidade. ____ Novenas de natal, ____ novenas de Santos e Santas. Visitamos e
parabenizamos pelo seu dia ____ pessoas. ____ encontros da semana da família, ____ entronizações do
Sagrado Coração de Jesus e de Maria e ____ encontros para as empregadas domésticas católicas.
PASTORAL MARIANA: Rezamos ____ terços marianos, ____ rosários. ____ ofícios de Nossa Senhora, ____ Mil
Ave Marias, ____ leituras bíblicas, ____ novenas de Nossa Senhoras. Doamos ____ escapulários e ____
terços, ____ estampas de Nossa Senhora, ____ medalhas milagrosas, com orações. Ensinamos ____ pessoas à
reza do terço, ____ orações diversas e ____ famílias que receberam e rezam à Mãe Rainha, Três vezes
admirável. ___ Terços em Praça Pública. ___ Terços em Terminal Rodoviário. Distribuímos ____ convites
para Rosários. ____ para Mil Ave-Marias, ____ convites para a missa, ____ Ofícios de Nossa Senhora e
____ reza do terço nas famílias.
PASTORAL DA ESPERANÇA: Fizemos ____ visitas a famílias enlutadas, participamos de ____ velórios e ____
sepultamento. Rezamos ____ terços, ____ leituras bíblicas, ____ encontros da casa do Pai. ____ visitas ao
cemitério. Visitamos ____ viúvas e encaminhamos missa do 7º dia. Rezamos o ofício das almas na capela por
____ vezes, e o terço Mariano na intenção de falecidos por ____ vezes. Toda 2ª feira às 08 horas, um grupo de
legionários revisitam o cemitério, com a reza do terço e leitura do evangelho do dia. No dia de finados é montada
uma barraca de Nossa Senhora no cemitério, onde por 12 horas são distribuídos diversos materiais e são rezados
terços, orações diversas e muito cântico de louvor a Nossa Senhora.

PASTORAL DA SAÚDE: Neste período fizemos ____ visitas e ____ revisitas a doentes nos lares, visitamos
____ hospitais de Doentes Mentais, ____ ao posto de saúde, revisitamos por ____ vezes o Hospital, ____ com
participação a Santa Missa, Foram levadas ____ comunhões no hospital e ____ nos lares, com ____ celebrações
da palavra, ____ visita(s) levando o padre para confissão e ____ para à unção dos enfermos. Rezamos ____
terços, ____ orações diversas, ____ leituras bíblicas. Doamos ____ orações diversas e ____ mensagens, ____
medalhas milagrosas. ____ doentes foram transportados para a Missa da Saúde, onde houve ____ comunhões a
enfermos. Foi dada assistência a ____ doente(s) no lar(es) e levado ____ para o hospital para fazer exames.
Temos ____ praesidium/praesidia reunindo semanalmente no Hospital _________________.
PASTORAL DO IDOSO: Fizemos ____ visitas e ____ revisitas a idosos. Prestamos ____ serviços domésticos a
____ idosos. Rezamos ____ terços, ____ orações diversas, ____ leituras bíblicas. Doamos ____ orações diversas,
____ medalhas milagrosas, ____ terços, ____ mensagens e ____ estampas. Visitamos o lar dos velhinhos por
____ vezes. Levamos ____ eucaristias com celebração da palavra nos lares e ____ nos hospitais. ____
legionários deram assistência a ____ idosos, acompanhando-a na reza do terço. ___ visitas à asilos. Cortamos o
cabelo de ___ idosos.
PASTORAL DA EVANGELIZAÇÃO: __ legionários evangelizaram nas entradas/saídas das estações de Metro,
entregando ____ mensagens e ____ orações diversas. ____ legionários contactaram ____ pessoas na parque
florestal da cidade. Foram contactadas ____ pessoas na Feira da cidade para serem informadas sobre os mutirões
das confissões. Visitamos ____ comércios levando a palavra de Deus. Parabenizamos ____ motoristas pelo seu
dia nos semáforos públicos. Realizamos __ via-sacras nas famílias e ____ na paróquia durante a quaresma. Foram
feitas ____ recenseamento paroquial por ____ legionários.

PASTORAL DA LITURGIA: Todo segundo domingo do mês, a missa é de responsabilidade da Legião de
Maria, foram ____ participações na liturgia. MESC celebraram a palavra por ___ vezes. Os jovens dos praesidia
juvenis limparam por ____ vezes na igreja, ____ onde entregamos e recolhemos folhetos na missa. Neste período
ficamos responsáveis por ____ vezes em lavar os objetos litúrgicos da paróquia
PASTORAL DA CATEQUESE: Foram dadas ____ aulas de catequese. Encaminhamos ____ crianças/adultos para
batismo, ____ para 1ª Eucaristia, ____ para crisma e ____ casais para o matrimônio. Visitamos ____ crianças/jovens e
revistamos ____ que estavam faltando às aulas de catequese. ____ adultos com necessidade especiais estão se
preparando para 1ª eucaristia, ____ foram batizados e realizados ____ sacramentos do matrimônio.
PASTORAL DA CRIANÇA:. ____ visitas ao orfanato. ____ visitas a creche. Cortamos os cabelos de ____ crianças
carentes e ____ visita a uma escola, falando sobre o início da catequese nas paróquias. A Legião de Maria cuida de um
grupo de escolteiros e de guias.
PASTORAL DA IMPRENSA CATÓLICA: Doamos ____ terços, ____ liturgia diária, ____ quadros de
Santos/Santas, ____ livros católicos, ____ bíblias. Foram distribuídos ____ "Povo de Deus" nas caixas de correio
ou entregues nas ruas recortadas às Leituras da bíblia. Temos ____ curiae que tem aos seus cuidados _____
bibliotecas ambulantes que no 4º domingo de cada mês expõem livros na porta da igreja.
PASTORAL DA COMUNICAÇÃO: Foram administradas ___ programas de Rádio na Radio Maria, foram rezados
___ terços da misericórdia e ___ terços marianos nas ondas da Radio Rede Imaculada e na Radio Nova Aliança.
PASTORAL SOCIAL: ____ visitas à albergues e pensões, ____ pares de legionários acompanharam ____ idosos para
darem entrada na aposentadoria no INSS, legionários por ____ confeccionaram sopas para serem entregues por
vicentinos, ___ vezes, legionários ajudaram a costurarem roupas para bebês de mães solteiras e fraldas descartáveis
para idosos carentes.
PASTORAL CARCÉRARIA: Foram visitados por ____ a penitenciária masculina e ____ a penitenciaria feminina e
____ penitenciária de adolescentes. Levaram palavra de conforme, orações e por ____ levaram o padre para atender
confissões.

PASTORAL DO MOVIMENTO E ESPIRITUALIDADE: Foram visitados ___ ativos e ____ auxiliares e
revisitas ____ ativos e ____ auxiliares para convidar para os eventos e solenidades legionárias e se estão
cumprindo com as suas obrigações. Rezamos ____ leituras bíblicas e ____ orações diversas nas casas de ____
ativos e ____ auxiliares. ____ legionários trabalharam na festa dos padroeiros por ____ vezes. Revisitamos ____
auxiliares e ____ ativos doentes ou afastados, __ ativos e ____ auxiliares pelo dia de seu aniversário, onde
telefonamos para ____ e enviamos ____ correspondências pelo correio. Rezamos ____ terços marianos, ____
leituras bíblicas, ____ orações diversas. Doamos ____ mensagens, ____ Jornais da Legião de Maria, ____
Revistas da Legião de Maria, ____ estampas de Nossa Senhora, ____ medalhas milagrosas, ____ tesseras, ____
escapulários, ____ mensagens de aniversario, ____ mensagem de como rezar o terço, ____ orações de Frank
Duff, ____ orações de Alfonso Lambe e ____ orações de Edel Quinn. ____ assistências a praesidia. Legionários
prestaram trabalho a uma parturiente durante 01 mês, lavando e passando, legionários prestaram trabalhos
caseiros algumas vezes à uma legionária que teve início de derrame. Fizemos 01 novena diante do Santíssimo para
01 irmão se libertar do alcoolismo. Mandamos celebrar por ____ vezes a missa pelos legionários falecidos.
Participamos de ____ velórios e ____ sepultamento de legionário(s) ativo(s) e ____ de legionário(s) auxiliar(es).
Foram dadas ____ palestras de formação legionária. Por ____ vezes, os legionários organizaram adorações ao
Santíssimo, preparando a Devoção ao Santíssimo Sacramento, ____ Cercos de Jericó.

PASTORAL DO TURISMO: Semanalmente legionários contactam turistas em frente a Catedral de Brasília, Santuário
Dom Bosco, temos legionários que sabem falar espanhol e outro inglês que traduzem e orientam os turistas sobre às
dúvidas e informam outros templos religiosos, museus, cachoeiras, e como deslocar na cidade. Neste período foram
____ contatos.
PASTORAL DA JUVENTUDE: Temos ____ praesidia juvenis, ____ encontros para jovens promovidos pela Legião
de Maria. Alguns legionários administram grupos de jovens na paróquia. Os jovens de Crisma e de grupo jovens já
formados também são convidados para participarem de visitas à Lares de Idosos para fazerem teatro/ou tocarem para
eles.
PASTORAL MILITAR/NÔMADES: Foram visitados ____ quartéis militares e parabenizaram os militares pelo seu
dia. Foram visitados ____ nômades, pessoas sem residência fixa, ciganos, pessoal de circos e moradores de rua. ____
migrantes e refugiados.
SOLENIDADES: Festa de Acies foram ____ legionários ativos e ____ auxiliares. Congresso Legionário foram ____
legionários ativos e ____ auxiliares. O praesidium fez seu sarau e sua exploratio dominicalis. Reunião Geral foram
____ legionários ativos e ____ auxiliares.
EVENTOS LEGIONÁRIOS: ____ legionários ativos e ____ auxiliares participaram da Missa do Aniversário da
Legião de Maria de Brasília na Catedral, ____ legionários ativos e ____ participaram da Concentração Legionária em
Brazlândia-DF, ____ legionários ativos e ____ partiram do Retiro Anual. ____ auxiliares participaram do Encontro de
Auxiliares na paróquia.
PLANOS PARA O PRÓXIMO PERÍODO: O praesidium deseja incentivar mais no recrutamento de auxiliares,
fazer o recastramento dos mesmos, intensificar a expansão e o recrumento de membros ativos e auxiliares, com
vista ao desdobramento do mesmo. Realizar terço na Praça Pública uma vez por mês.
DIFICULDADES: Recrutar novos membros, fazer o trabalho designado pelo presidente com o par definido,
participar mais das Solenidades e Eventos legionários, contactar os membros auxiliares. Preparar membros para
assumirem cargos.
ESTUDO DO MANUAL: O Estudo do Manual no praesidium é feito de forma seqüencial, folha a folha, um item
presidente faz a Leitura Espiritual, na primeira semana após a reunião do conselho, ele lê a leitura proposta na
agenda da cúria/conselho e após todos os membros estudarem e falarem, o presidente já deixa marcado a leitura
para semana seguinte, convidando todos para estudarem aquela leitura.
RELATÓRIO DA TESOURARIA
Saldo anterior................................................. ______
Coleta do período............................................ ______
Venda de material.......................................... ______
Total das receitas............................................ ______
Despesas
Xerox/Correios................................................ ______
Velas................................................................. ______
Contribuição ao Conselho............................... ______
Passagens para legionários reunião conselho..... ______
Doação para o Dia de Corpus Christi................ ______
Doação para o Dia N.S. Aparecida Esplanada... ______
Doação para o Congresso....................................... ______
Pagamento de compra de material legionário........ ______

Total de despesas.............................................. ______
Saldo em caixa.................................................. ______
DADOS DOS OFICIAIS
Diretor espiritual – Nome completo,
endereço completo,
cidade-UF,
Email
Cep: ________
Fones: ________________ Data de Nasc: __/__/____ (dd/mm/aaaa)
Presidente: Nome completo,
endereço completo,
cidade-UF,
Email
Cep: ________
Fones: ________________ Data de Nasc: __/__/____ (dd/mm/aaaa)
Vice-presidente: Nome completo,
endereço completo,
cidade-UF,
Email
Cep: ________
Fones: ________________ Data de Nasc: __/__/____ (dd/mm/aaaa)
1o Secretária: Nome completo,
endereço completo,
cidade-UF,
Email
Cep: ________
Fones: ________________ Data de Nasc: __/__/____ (dd/mm/aaaa)
2a Secretária: Nome completo,
endereço completo,
cidade-UF,
Email
Cep: ________
Fones: ________________ Data de Nasc: __/__/____ (dd/mm/aaaa)
1o Tesoureira: Nome completo,
endereço completo,
cidade-UF,
Email
Cep: ________
Fones: ________________ Data de Nasc: __/__/____ (dd/mm/aaaa)
2a Tesoureiro: Nome completo,
endereço completo,
cidade-UF,
Email
Cep: ________
Fones: ________________ Data de Nasc: __/__/____ (dd/mm/aaaa)
Mensagem: “A humildade é o altar sobre a qual Deus quer que lhe ofereçamos sacrifícios”
Cidade-UF, __ de _________ de ____

__________________________
Presidente

_________________________
Secretário

DESTAQUE: Foram realizados ____ batismos. Apresentamos ____ peça teatral no dia das crianças no orfanato. Foi
feito ____ batismo no hospital em uma criança doente. Rezamos o terço com as pessoas da 3ª idade no Corpo de
Bombeiros. Foi montada uma Capela de Nossa Senhora nos dias ___-___ de outubro onde foram distribuídos
material da impressa católica na paróquia.
Mensagem: “Deus nos busca para nos fazer felizes, realizar nosso fim e saciar nossa fé”

