
Legião de Maria 

Senatus Immaculata – BH - MG 
 

RELATÓRIO DE VISITA A PRAESIDIUM 

 
PRAESIDIUM: _____________________________________ CIDADE: ____________________________ 

CURIA/COMITIUM: ____________________________________________ ADULTO (   ) JUVENIL (   ) 

LOCAL DA REUNIÃO: ______________________________ CONDIÇÕES DO LOCAL: ____________ 

 

 

1. Início da Reunião: ______________________________________ Término da Reunião: _______________________ 

2. Presentes: ________________ Membros, dos quais ___________ chegaram atrasados. 

3. Membros Ativos, no Registro: a) Com compromisso: ________ b) Em prova: ________ c) Pretorianos: __________ 

Registro de Membros Auxiliares: a) Adjutores: ___________ b) Auxiliares: __________ c) Em prova: _____________ 

4. Os Membros fizeram o Compromisso quando completaram o período de prova? _____________________________ 

5. Cuida-se do recrutamento de Membros Auxiliares? O que se tem feito para conservá-los? _____________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

6. Como estão redigidas as Atas? _____________________________________________________________________ 

7. ALLOCUTIO: a) É feita pelo Diretor Espiritual? ______________________________________________________ 

              b) Se foi feito por outro Membro, dê as suas impressões: _____________________________________ 

8. Como são relatados os trabalhos semanais? __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

9. Cada Membro faz, no mínimo, duas horas de trabalho ativo, designado pelo Presidente, semanalmente? 

________________________________________________________________________________________________ 

10. Como o Presidente dirige a Reunião? _______________________________________________________________ 

11. Como está o Altar Legionário? ____________________________________________________________________ 

12. O Manual é estudado na Reunião do Praesidium? _____________________________________________________ 

       Como se faz esse estudo? ________________________________________________________________________ 

13. Todos os livros do Praesidium foram vistos pelos visitantes? ____________________________________________ 

a) Como está o Livro do Tesoureiro? __________________________________________________________________ 

b) Qual o saldo que apresenta? _________________ c) Tem havido a verificação das contas? ____________________ 

14. Todos os Membros conhecem o dever que têm de contribuir generosamente na Coleta Secreta? _______________ 

15. Há um PRAESIDIUM JUVENIL filiado? ___________________________________________________________ 

16. Número de presença dos Oficiais nos últimos 6 meses: Presidente________ Vice-Presidente__________________  

Secretário_________ Tesoureiro______________________ 

17. Lembra-se aos faltosos o dever de assistência regular e atual? ___________________________________________ 

18. Realizam trabalhos em quais Pastorais? _____________________________________________________________ 

19. O Presidente traz a Reunião planejada no caderno? ___________________________________________________ 

20. Foi feita uma JORNADA APOSTÓLICA nos últimos 12 meses? _________________________________________ 

21. Quantos Legionários participaram das Solenidades: Acies _____, Congresso ______, Passeio Anual _____ e 

Reunião Anual ______? 

a) O Praesidium realizou o Sarau? ____________________________________________________________________ 

22. Como anda o nível espiritual dos Legionários? Sacramentos: Confissão e Eucaristia: _________________________ 

      O Praesidium tem características especiais? _________________________________________________________ 

23. Que sugestões foram dadas para a melhoria do Praesidium? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

24. Há algum Membro com capacidade para se tornar um Oficial? __________________________________________ 

Cite os nomes: Para Presidente: ______________________________ Vice-Presidente: __________________________ 

Secretário: ______________________________________ Tesoureiro: _______________________________________ 

25. Lê-se a ORDEM PERMANENTE, mensalmente, no Praesidium? ________________________________________ 

 

 



 

OBSERVAÇÕES: 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

CARGO NOME DOS OFICIAIS ENDEREÇO 
NOMEAÇÃO ou 

RENOVAÇÃO 
ANIVERSÁRIO 

Dir. Esp.       /       /     /       / 

Presidente       /       /     /       / 

Vice-Pres.       /       /     /       / 

Secretário       /       /     /       / 

Tesoureiro       /       /     /       / 

Este formulário deve ser preenchido imediatamente após a Reunião e devolvido ao Conselho filiado. 

 

 

Visitantes: ________________________________ e ___________________________________________ 

 

 

Data da visita: ____ / _____ / _______ 


