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
15 de Dezembro 2018 – 14:00 horas.
Agenda nº 265

01 – ORAÇÕES INICIAIS
02 – LEITURA ESPIRITUAL: Cap. 39, Pág. 273, Manual da Legião de Maria: “Encontramos sempre o Filho com a Mãe”.
03 – LEITURA DA ATA 264
04 – ACOLHIDA AOS CONVIDADOS/ CHAMADA/ CARGOS VAGOS: Ratificações: Lara Lúcia da Silva para o cargo de Vice Presidente da Curia
Mãe da Divina Graça – Cruzeiro Novo/DF; Juarez Peres Costa para o cargo de presidente da Curia Nossa Senhora das Graças – Riacho Fundo II.
05 – CORRESPONDÊNCIA
06 – ASSUNTOS DIVERSOS: a) Enviar pedidos de materiais para o email regiabsb.tesouraria@gmail.com ou atendimento na casa da legião
nos seguintes dias: TEREZINHA – segunda-feira de 10 às 12 horas; ADELSON - terça-feira de 11 às 12:30 horas; YANA - terça-feira de 16 às
17:30 horas; ARLETE - quinta-feira das 10 às 12 horas; SUZANE - sexta-feira das 10 às 12 horas; GUSTAVO - sexta-feira das 17:30 às 19 horas;
JOEL - sábado a partir das 10 horas; b) Próxima reunião de Regia será no quarto sábado mês, dia 26/01/2019 em razão das comemorações do
60º aniversário da morte de Alfie Lambe na Argentina.
AVALIAÇÕES: 27/11 – às 20h Missa na Paróquia Nossa Senhoras das Graças da Medalha Milagrosa –907/908 Norte – com bênção para envio
das imagens de Nossa Senhora das Graças que irão peregrinar pelos Conselhos e Praesidia ligados à Regia Aparecida de Brasília por ocasião da
preparação para o Centenário da Legião de Maria;
1º/12 – Reunião de Correspondentes
08/12 – Reunião Geral Anual e Confraternização com os membros auxiliares.
DATAS COMEMORATIVAS: 25/12 – Natal do Nosso Senhor Jesus Cristo; 27/12 – São João Evangelista – padroeiro da Legião de Maria;
1º/01/2019 – Santa Mãe de Deus, Maria – Dia Mundial da Paz, Dia da Fraternidade Universal; 06/01/2019 – EPIFANIA DO SENHOR – Dia dos
Reis Magos; 13/01/2019 – Batismo do Senhor.
07 – SOLENIDADES E EVENTOS LEGIONÁRIOS
08 – CATENA LEGIONIS
09 – ALOCUTIO
10 – COLETA SECRETA / CONTRIBUIÇÕES / RELATÓRIO DA TESOURARIA
11 – RELATÓRIOS: Avaliados nesta reunião, vide verso. Que serão entregues hoje, para serem avaliados em 19/01/2019: Comitia: Arca da
Aliança/Santa Maria; Auxiliadora/Goiânia; Maria Medianeira de Todas as Graças/Brazlândia; Nossa Senhora da Glória/Ceilândia; Nossa Senhora
da Guia/ Campinorte; Nossa Senhora Mãe da Divina Providência/ Samambaia; Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos/ Luziânia; Rainha dos
Anjos/Recanto das Emas; Santa Maria /Goiânia; Virgem do Carmo/Cristalina. Curiae: Mãe da Divina Misericórdia /Riacho Fundo; Maria
Medianeira de Todas as Graças/Gurupi; Nossa Senhora do Carmo/Cruzeiro Novo; Nossa Senhora do Rosário de Fátima /Vila Planalto; Nossa
Senhora das Graças/Riacho Fundo II. Praesidia: Nossa Senhora do Rosário – Lago Sul. Nossa Senhora do Sorriso / Paranoá.
12 – SUGESTÕES DE TRABALHO: a) Nas datas que mencionam os santos servem de referência para fazer algo como novenas, visitas;
b) Preparação de novenas para o Natal.
VISITAS A REALIZAR: Praesidium Nossa Senhora do Rosário – Lago Sul.
13 - BOLETIM Nº 1.113 CONCILIUM LEGIONIS MARIAE/Comentários: – AMÉRICA DO SUL, ARGENTINA – Senatus da Buenos Aires: o
Senatus está organizando celebrações em janeiro do próximo ano para o 60º aniversário da morte do SS servo de Deus Alfie Lambe; BRASIL –
Senatus de Belém: as visitas são feitas aos hospitais e aos doentes em casa, para os quais são realizados trabalhos, incluindo a limpeza de suas
casas. Regia de Brasília: instrução especial sobre a fé foi dada à famílias de portadores de necessidades especiais e toxicodependentes.
EUROPA, ÁUSTRIA: o manual romeno precisa ser traduzido e um padre se ofereceu para supervisionar o trabalho. O livro de Hilda Firtel sobre
Frank Duff em breve será traduzido para o húngaro. ÁFRICA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO, Senatus de Bukavu: muitos se
converteram das seitas, e um grande número de crianças foram batizadas, 120 protestantes foram reintegrados ao catolicismo. Meio milhão de
pessoas fugiram da diocese de Bunia, os padres fugiram e as portas da Igreja fecharam devido a massacres. Viúvas, órfãos, doentes, refugiados e
prisioneiros foram ajudados por legionários.
14 - ORIENTAÇÕES DA REGIA: a) Os membros da Legião de Maria não tem liberdade de mudar ou variar, como lhes agrade, os regulamentos e
práticas... qualquer mudança, por menor que seja, arrasta inevitavelmente a outras, a ponto de em pouco tempo restar um organismo que de
Legião pouco ou nada terá a não ser o nome. (Man., Cap. 20, Pág. 124, item 1); b) Todo conselho legionário tem o dever de ajudar
economicamente o conselho superior imediato (Man., Cap. 28, Pág. 155, item 21); c) O verdadeiro espírito de lealdade há de inspirar ao simples
legionário, ao Praesidium e ao Conselho, o temor de uma atuação independente (Man., Cap. 29, Pág. 169).
15 - ANIVERSARIANTES DO MÊS: Cantemos os Parabéns a todos, que Nossa Senhora continue abençoando e guiando.
16 - PRÓXIMA REUNIÃO: 26/01/19 às 14 horas. PRÉ-REGIA: 22/12/2018 às 15 horas.
17 - ORAÇÕES FINAIS DA TESSERA
“Os pastores... se tivessem voltado as costas à Maria nunca teriam achado Jesus.”

RELATÓRIOS QUE SERÃO LIDOS EM DEZEMBRO DE 2018
COMITIUM ROSA MÍSTICA – Tocantinópolis/TO: rezaram terços nos lares, onde as famílias foram convidadas a
irem à Igreja para participar da Santa Missa; fizeram 102 visitas ao cemitério com reza de 68 terços para as almas do
purgatório; legionários acompanharam 5 enfermos no hospital; vários legionários acompanham idosos a resolverem
problemas no INSS, Bancos e hospitais; legionários encaminham as famílias para a pastoral do batismo.
COMITIUM RAINHA DA PAZ – Gama/DF: realizaram círculos bíblicos semanais; fizeram visitas e revisitas a doentes
nos lares e hospitais com orações e diálogo fraterno, acompanharam o sacerdote em 8 confissões e 6 unções de
enfermos; realizam visitas a lar dos velhinhos e asilos; distribuíram medalhas, livros, santinhos e terços propagando
como é bom ser católico.
COMITIUM AUXÍLIO DOS CRISTÃOS – Anápolis/GO: visitaram 4 protestantes; fizeram o Círio da família; rezaram
com 66 crianças o terço da misericórdia; uma legionária levou o diácono para visitar uma evangélica que recebeu a
benção e ficou muito agradecida; uma legionária ensinou uma evangélica a rezar o terço e duas crianças a rezar a
oração do anjo da guarda; fizeram 368 assistências a velório.
COMITIUM NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO – Ceilândia/DF (P SUL): realizados 19 círculos bíblicos com as
Famílias; rezaram 12 rosários com as família; 20 legionárias visitaram o cemitério no dia de finados e rezaram em
túmulos abandonados; 16 evangelizações na rua; 08 visitas ao comércio; foram doados 50 livros de orações, 19
Escapulários, 36 Terços, 17 estampas de Nossa Senhora e 06 Bíblias.

Serão lidos na íntegra os relatórios dos Praesidia: Imaculada Conceição / 914 Norte; Rainha da Paz / São
Sebastião.

