
ENCONTRO DE 

FORMAÇÃO 

Senatus Immaculata – BH 

Legião de Maria 

26 de Agosto 



RELATÓRIOS 

Senatus Immaculata - BH 

 Legião de Maria 

Norma Almerinda 



HÁ DOIS MOMENTOS DE APRESENTAR 

RELATÓRIOS 

1. Na reunião do Praesidium/Conselho  

2. Na prestação de conta semestral ao 

Conselho Superior. (Por escrito) 



CABEÇALHO DO RELATÓRIO SEMESTRAL 

Legião de Maria 

Relatório do Praesidium/Conselho: ______ 

Paróquia_______________________ 

Data da Fundação:_______________ 

Bairro:______ Local das reuniões:______ 

Dia da reunião________________ 

Período do relatório:______________ 



CABEÇALHO DO RELATÓRIO SEMESTRAL (CONTINUAÇÃO) 

Presidente         __ presenças e __ justificativas 

Vice Presidente __ presenças e __ justificativas 

Secretário          __ presenças e __ justificativas 

Tesoureiro         __ presenças e __ justificativas 

Membros Ativos:__  Membros Auxiliares:__ 

Frequência: Em __ reuniões realizadas. 

Demais membros: ______ (Soma a frequência dos 

membros - sem oficiais - e divide pelo nº de reuniões) 

Recrutamentos: ___ M. Ativos ___ M. Auxiliares 



CUIDADOS QUE DEVEMOS TER 

 Fidedignidade nos dados 

apresentados; 

 Não distorcer informações;  

 Ter atenção ao ouvir o outro; 

 Saber silenciar e falar na hora 

certa. 



CUIDADOS QUE DEVEMOS TER   (CONTINUAÇÃO) 

 Verificar se o relato está condizente 

ao período do relatório;  

 Se o Praesidium entregou ao 

Conselho atividades além do 

período. 
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ENTENDENDO O PERÍODO 

CUIDADOS QUE DEVEMOS TER             (CONTINUAÇÃO) 



CUIDADOS QUE DEVEMOS TER     (CONTINUAÇÃO)  

 Não misturar Atos de Piedade com 

trabalho pastoral;  

 Festas da Paróquia, Missa de Sétimo 

Dia; participação de procissões, etc.; 

 Troca de Oficial não é resultado obtido;  

 Bingo não é Pastoral; 

 A Pastoral do idoso é separada da 

Pastoral da saúde. 



CUIDADOS QUE DEVEMOS TER    (CONTINUAÇÃO)  

 Solenidades legionárias são apenas 05:  

 Acies, Passeio Anual, Congresso, 

Sarau e Reunião Anual;  

 Retiro Espiritual e Missa de 

aniversário da Legião não são 

Solenidades. 



Descrever bem o apostolado 

exercido, não apenas números. 



PASTORAL DA FAMÍLIA 

 Visitas domiciliares e direcionadas a 

residências e pontos comerciais; 

 Orientações, instruções, incentivos, 

bênção da casa, Entronizações, visita 

com a Imagem de N. Senhora.  

 Ouvir, aconselhar e encaminhar de 

acordo com as necessidades. (Rezar 

Terço somente à pedido) 



PASTORAL MARIANA 

 Por que somos legionários de Maria?  

 Campanha do Terço;  

 Novenas;  

 Cânticos e Ofícios; 

 Terço dos Homens, das Crianças, etc.;  

 Falar dos Sacramentos, do perdão e 

ensinar a rezar. 



PASTORAL DE RUA 

 Aproveitar as datas comemorativas e 

evangelizar nas ruas, nas praças:  

Motoristas de taxi, de ônibus, de moto.  

 Contatar pessoas nos pontos de ônibus, 

nas portas de hospitais, pipoqueiros e 

vendedores ambulantes. 



PASTORAL DA JUVENTUDE 

 Programar um mini Retiro Espiritual 

aberto a outros jovens.  

 Filmes religiosos com comentários;  

 “Chá da tarde”; 

 Gincana Espiritual; 

 Gincana literária de contos e Poesias 

de fundo religioso; 

 Sugestões 



PASTORAL DA JUVENTUDE     (CONTINUAÇÃO) 

 Visitar Crismados / (entrevista)  

 Campanha da boa leitura; 

 Visitas direcionadas a famílias 

desfavorecidas; 

 Alfabetização, aulas de reforço; 

 Tomar conta de crianças para a saídas 

dos pais; 

 Visitar pais dos meninos faltosos ao 

Catecismo. 



PASTORAL VOCACIONAL 

 Incentivar famílias a falar da vocação 

religiosa e/ou sacerdotal;  

 Organizar grupos de oração pelas 

Vocações. 



PASTORAL DA SAÚDE 

 Visitar os doentes físicos e de ordem espiritual, 

verificando sua vida: Páscoa, Confissão, bom 

preparo antes de oferecer a Eucaristia; 

 Conduzir o Sacerdote para Unção e Confissão; 

Fazer leituras interessantes para eles;  

 Explicar a Palavra de Deus, contar casos que 

alegram, vida de Santos, graças alcançadas, 

cânticos de missa; 

 Revisitá-los; 

 Ajudar na higiene, nas compras, na condução ao 

médico, dentista e igreja. 



PASTORAL DA LITURGIA 

 Limpeza de igreja; 

 Participação em Missa de 7º dia ou pelos 

falecidos; 

 Decoração de altar  e de andor; 

 Participação em Cursos de ordem litúrgica 

ou bíblica. 

 Não registrar: 



PASTORAL DA LITURGIA     (CONTINUAÇÃO) 

 Preparação de Celebrações litúrgicas, 

incluindo acolhida, cânticos e leituras; 

 Preparação de Coroinhas; 

 Conduzir crianças na celebração.  

 Inclui: 



PASTORAL DA CRIANÇA 

 Visitar Creches e Orfanatos e também pais 

de crianças que estão lá;  

 Ensinar oração de agradecimento a Deus 

pelas refeições e aos que prepararam o 

alimento; 

 Coroação, Cânticos que educam ou falam 

de Deus; 

 Criar algo com crianças (Bandinha infantil) 

Legião Mirim com os maiores de 07 anos; 

 O legionário deve: 



PASTORAL DA CRIANÇA   (CONTINUAÇÃO) 

 Ensinar a reza do Terço às crianças 

maiores; 

 Convidar para Santa Missa e catequese; 

 Ficar com as crianças para os pais irem à 

Missa; 

 Evangelizar os colegas de escola ofertando 

santinhos, Tercinhos, medalhinhas; 

 Divulgar a Legião em todos lugares 

frequentados. 



PASTORAL DO IDOSO 

 Visita aos lares, Abrigos, Asilos e Lar dos 

Idosos; 

 Criar a “Oficina da Alegria” com oração, 

anedotas, leituras, brincadeiras, 

artesanato bem variado, 

confraternizações, etc. 

 Ensinar a rezar o Terço Mariano e da 

Divina Misericórdia; 

 Inclui: 



PASTORAL DO IDOSO          (CONTINUAÇÃO) 

 Levar boas revistas; 

 Cantar com os idosos em conjunto, 

levando letras de músicas; 

 Contatar funcionários e deixar 

mensagens;  

 Providenciar Confissões, Unções e 

Eucaristia. 



PASTORAL DAS MULTIDÕES 

 Evangelização nas Praças; Vias Sacras;  

 Fazer convites para celebrações, para 

outras Pastorais da Igreja e p/ a Legião;  

 Terço público, cânticos, distribuição de 

Sacramentais.  

 Não se registra:  

 Procissões; Festa do Padroeiro; 

Romaria, etc.  

 Inclui: 



PASTORAL DE GRUPOS ESPECIAIS 

 Registrar o que foi realizado na visitação a 

portadores de HIV, Prostitutas, Leprosário, 

Alcoólicos, dependentes químicos, etc  

 Não registrar Mães solteiras e viúvas como 

grupo especial e sim em visita domiciliar, 

Past. da família. 



PASTORAL DA ESPERANÇA 

 Visitas aos familiares enlutados dialogando 

sobre a Ressurreição, sobre a oração do 

Credo, refletindo sobre o respeito à hora 

de Deus, o valor do sofrimento como 

oferta, a reza nos sepulcros, as 

mensagens distribuídas, a solidariedade 

na dor. 

 Velórios e Encomendação de corpos. 



PASTORAL DA BOA IMPRENSA 

 Para ser considerado trabalho ele deve ser 

específico e marcado pela Presidente; 

 Cada mensagem, revista, oração, deve ser 

lida antes e rapidamente comentada na 

oferta a alguém; 

 Programa de Rádio ou TV, internet, tudo é 

contribuição para o Reino de Deus; 

 Não distribuir mensagens sem evangelizar; 

(demonstrar interesse em animar a fé, a 

conversão do próximo). 



PASTORAL DE MOVIMENTOS E 

ESPIRITUALIDADE 

 Trata-se de organizar ou dirigir a 

Adoração Eucarística;  

 Apenas ser participante não é Pastoral e 

sim exercício de piedade; 

 Visitar membros Ativos e Auxiliares. 



PASTORAL CARCERÁRIA 

 Visita aos detentos e suas famílias comentando 

mensagens, fazendo orações, falando dos 

Sacramentais, da vida dos santos, da palavra de 

Deus;  

 Saber se o presidiário é batizado, crismado, se já 

fez a 1ª Eucaristia, se deseja se confessar, falar 

da importância do perdão.  

 Ouvir suas colocações e dificuldades. Ensinar o 

cumprimento dos Mandamentos. Desejar a 

salvação do outro, o respeito à sua dignidade de 

filho de Deus. 



PASTORAL DA PARTURIENTE 

 Visita a mulheres grávidas; 

 Aconselhamentos sobre cuidados com o 

bebê;  

 Orienta sobre a importância do Pré-Natal, 

e da escolha dos padrinhos católicos e 

outras instruções religiosas. 



PASTORAL DA EVANGELIZAÇÃO 

 Orientar Circulo Bíblicos; 

 Organizar Jornadas Apostólicas; 

 Participação em PPC. 



PASTORAL DA CATEQUESE 

 Inclui todo tipo de preparação de crianças 

para 1ª Eucaristia, Batismo; 

 Visita aos pais; 

 Preparo de Jovens para os Sacramentos 

inclusive Crisma. 



PASTORAL SOCIAL 

 Tratar ou encaminhar Aposentadorias; 

 Ensinar Artesanato, boas maneiras, 

orações, alfabetizando, dando 

aconselhamentos e evangelizando nos 

encontros. 



 Resultados obtidos (se houver); 

 Solenidades legionárias:  Acies, Congresso, 

Sarau, Passeio anual, Reunião Anual; 

 Plano para os próximos meses;   

 Dificuldades; 

 Relatório da Tesouraria: (Xerox da folha do 

caderno original). 

 Saldo anterior; 

 Coleta do período; 

 Contribuições ao Conselho; 

 Despesas: (Não incluir Festas da Igreja); 

 Saldo em Caixa. 



 Nome completo dos Oficiais do 

Conselho ou Praesidium. 

 Data da Eleição 

 Datar e assinar. 



REFLEXÃO 

- Que tentações têm me levado à falência 

dos meus propósitos? O orgulho, a preguiça, 

coloquei outros interesses em 1º lugar e 

Deus ficou com o resto?  

- Fiz questão de tirar um tempo para Deus? 

- Tenho sido fiel à minha Consagração a 

Maria? 

(Canto final) Consagração à Nossa Senhora 

Salve Maria! 

Amém! 


