Legião de Maria
REGIA APARECIDA DE BRASÍLIA
www.legiomariae.com
Sede Edel Quinn: SHIGS 703 Sul, Conjunto “F”
Casa 48 Brasília-DF CEP: 70.331-700
e-mail: regiabsb.tesouraria@gmail.com
26 de Janeiro 2019 – 14:00 horas.
Agenda nº 266

01 – ORAÇÕES INICIAIS
02 – LEITURA ESPIRITUAL: pág. 201, cap. 33, item 13, tema: “A vida interior dos legionários”.
03 – LEITURA DA ATA 265
04 – ACOLHIDA AOS CONVIDADOS/ CHAMADA/ CARGOS VAGOS: Ratificações: Gislene Gonçalves Pereira para vice-presidente do
Praesidium Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, São Sebastião/DF e Lucrécia Lisboa Mota para secretária do Praesidium Nossa Senhora
Consoladora dos Aflitos, São Sebastião/DF.
05 – CORRESPONDÊNCIA
06 – ASSUNTOS DIVERSOS: a) Peregrinação com a imagem de Nossa Senhora das Graças em razão do triênio em preparação ao centenário de
fundação da Legião de Maria; b) Continuar em oração pelo legionário Alfie Lambe e dedicar missa todo dia 21 do mês pela sua santificação
conforme já orientado pela Regia em reuniões anteriores; c) Jornal da Legião.
AVALIAÇÕES:
24/12/2018 – visita ao diretor espiritual da Regia;
18 a 23/01/2019 – comemorações do 60º aniversário de morte de Alfie Lambe na Argentina.
DATAS COMEMORATIVAS: 02/02 – Apresentação do Senhor (indulgência plenária); 11/02 – Nossa Senhora de Lourdes.
07 – SOLENIDADES E EVENTOS LEGIONÁRIOS
09/02 – Reunião de Correspondentes.
08 – CATENA LEGIONIS
09 – ALLOCUTIO
10 – COLETA SECRETA / CONTRIBUIÇÕES / RELATÓRIO DA TESOURARIA
11 – RELATÓRIOS: Avaliados nesta reunião, vide verso. Que serão entregues hoje, para serem avaliados em 16/02/2019: Comitia: Auxílio dos
Cristãos (Anápolis), Auxílio dos Cristãos (Taguatinga), Imaculada Conceição (Formosa), Imaculada Conceição (Luziânia), Nossa Senhora da
Assunção (Ceilândia), Nossa Senhora da Paz (Luziânia), Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Sobradinho), Rainha da Paz (Gama) e Nossa
Senhora D’Abadia (Quirinópolis); Curiae: Mãe da Divina Graça – Juvenil (Cruzeiro Novo), Maria Estrela da Evangelização (Cruzeiro Velho), Nossa
Senhora Auxiliadora (N. Bandeirante), Nossa Senhora do Sagrado Coração (Asa Sul);Praesidium: Nossa Senhora dos Remédios – Arrais/TO e
Nossa Senhora das Candeias – Arrais/TO.
12 – SUGESTÕES DE TRABALHO: a) Nas datas que mencionam os santos servem de referência para fazer algo como novenas, visitas; b)
Pastoral da acolhida no turismo (evangelização nos pontos turísticos); c) nas visitas e revisitas domiciliares divulgar Alfie Lambe.
VISITAS A REALIZAR: Comitia: Mae do Bom Conselho/Uruaçu; Nossa Senhora da Guia/Campinorte e Nossa Senhora da Paz/Luziânia/GO;
Curiae: Imaculado Coração de Maria/Minaçu/GO; Praesidia: Nossa Senhora da Misericórdia/103 Sul e Nossa Senhora da Conceição
Aparecida/Mozarlândia/GO.
13 - BOLETIM Nº 1.114 CONCILIUM LEGIONIS MARIAE/Comentários: AMÉRICA DO SUL, COLÔMBIA – Senatus Bogotá: os apostolados
mencionados incluem a formação de fé semanal em uma delegacia. Uma mãe agradeceu aos legionários pela melhoria perceptível do
comportamento de seu filho devido à participação em um praesidium infantil. CHILE – Senatus de La Paz: legionários receberam permissão para
dirigir serviços de oração em escolas públicas nas quais professores e pais participam. ÁSIA, AUSTRÁLIA – Senatus Sydney: a maior parte do
apostolado é a visita porta a porta com a cooperação do pároco. A Legião existe entre as comunidades vietnamita, chinesa e coreana.
14 - ORIENTAÇÕES DA REGIA: a) “As visitas devem ser feitas por dois legionários. Pretende a Legião com esta regra: Primeiro: proteger o
legionário... segundo: que os dois visitantes se animem um ao outro para vencer o respeito humano ou a timidez natural... ter ceiro: imprimir ao
trabalho o cunho de disciplina” pag. 285, cap. 39, item 7; b) “A perfeição dos seus membros, segundo a Legião, avalia-se pela fidelidade exata ao
seu método e não pelos êxitos reais ou aparentes, de modo que só merecem o nome de legionários na medida em que obedecem ao sistema”
pag. 69, cap. 11, item 3; c) Conforme decidido em assembleia, o Caderno 2019, as revistas e os DVDs de Frank Duff serão distribuídos em cotas
para os Conselhos e Praesidia diretamente filados → Cota dos cadernos: Comitia 120, Curia 60, Praesidia 5; Cota dos DVDs: Comitia 10, Curia 8,
Praesidia 3.
15 - ANIVERSARIANTES DO MÊS: Cantemos os Parabéns a todos, que Nossa Senhora continue abençoando e guiando.
16 - PRÓXIMA REUNIÃO: 16/02/19 às 14 horas. PRÉ-REGIA: 31/01/2019 às 15 horas.
17 - ORAÇÕES FINAIS DA TESSERA

“Devemos pedir a Maria que nos alimente, nos guie, nos instrua,
cure os nossos males, console as nossas mágoas , nos aconselhe nas dúvidas
e nos chame quando nos extraviarmos.”

RELATÓRIOS QUE SERÃO LIDOS EM JANEIRO DE 2019

COMITIUM MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA – Goiânia/GO: participaram da festa da Legião de Maria dia 07 de
setembro no Santuário Sagrada Família com a presença dos três Comitia de Goiânia. Acrescentaram a oração de
Frank Duff em todas as reuniões de Comitium, Curiae e Praesidia e divulgaram o Santo Rosário de todos os
praesidia. Dedicaram missa em memória de Frank Duff dia 07/11 e fizeram a oração Maria Passa na Frente no mês
de novembro.
COMITIUM RAINHA DOS ANJOS – Recanto das Emas/DF: visitaram 25 crianças sem nenhum sacramento e as
encaminharam para a Igreja. Realizaram 8 encontros da Mãe Rainha. Foram feitas 6 vias sacras nas quadras, 5
encontros da Campanha da Fraternidade e 12 visitas ao comércio. Realizaram 52 revisitas a evangélicos.
Encaminharam uma senhora com câncer a uma advogada para requerer direitos referentes ao seu tratamento de
saúde. Tiveram o testemunho de uma mulher protestante que voltou a Igreja Católica e foi curada da depressão.
COMITIUM RAINHA DOS APÓSTOLOS – Guará II: divulgaram o Ano Nacional do Laicato distribuindo material de
evangelização. Visitaram 68 famílias em quadra do Guará (QE 34). Participaram da evangelização na paróquia pelo
método Columbano. Fizeram 6 visitar ao lar dos velhinhos e 8 visitas a creches, incluindo trabalho voluntário na
creche Santo Aníbal. Participaram da Jornada Apostólica e Extensão Legionária na Paróquia Santíssima Trindade.
COMITIUM SANTA MARIA – Goiânia/GO: fizeram visitas domiciliares com leitura da Bíblia; 162 visitas a enfermos;
5 visitas a recém-nascidos; 126 visitas a hospital; 15 visitas a asilos; 25 visitas de pêsames; 6 assistências a velório;
rezaram 536 terços. Participaram da Concentração da Legião de Maria em Aparecida.
COMITIUM NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA – Vila Planalto/DF: Pais presentes na vida religiosa dos
filhos, ensinando sobre a fé católica. Revisitaram uma Senhora que falou da sua filha presa que vai passar muitos
anos na cadeia ela fez vários crimes, ela é usuária de drogas e a mãe acha que ela se arrependeu dos seus atos,
inclusive, elas hoje são mais amigas. Uma família protestante recebeu muito bem os legionários. Fizeram 54 visitas
com a reza de 54 rosários, 54 Ladainhas de N. Senhora, 7 pai-nosso, 7 ave-maria, 7 glórias, Ofício de Nossa
Senhora, 2 Orações do Anjo da Guarda, Oração de Confiança, Ladainha do Sagrado Coração de Jesus e Oração de
São Miguel Arcanjo.
COMITIUM NOSSA SENHORA MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA – Samambaia/DF: visitaram 11 hospitais, além de
visitar também o Hospital Catalengo em Trindade – GO; visitaram 179 idosos, 147 pessoas enfermas, sendo elas:
acamadas, com câncer, deficientes físico, depressão, recém-operados, acidentados, gestantes e recém-nascidos.
Foram entregues 131 comunhões com a celebração da palavra nos lares e hospitais, participaram de 34 velórios, 22
sepultamentos com a 21 exéquias.
COMITIUM VIRGEM DO CARMO – Cristalina/GO: foram realizados vários terços e evangelizações nas
comunidades eclesiais de base e leituras bíblicas. Fizeram 214 adorações ao Santíssimo Sacramento com a reza do
rosário, 400 terços vocacionais para sacerdócio, rezaram terços da misericórdia na rádio diocesana. Os legionários
ajudam a confeccionar ramalhetes para enfeitar a Igreja.
Serão lidos na íntegra os relatórios dos Praesidia: Nossa Senhora do Rosário – Lago Sul/DF e Nossa Senhora
dos Remédios – Arrais/TO.

