
 
 

Diocese de: 
Comitium / Curia: 

Cidade: 
 

Relatório nº____ 
 

 
PRAESIDIUM............................................................................. 

 
Paróquia __________________________________________________________ 

              Rua__________________________________Bairro:________________ 
 

PERÍODO de ....../....../...... à  ....../...../..... 
 

 
1) As reuniões são realizadas (na sala ou salão paroquial), toda (mencionar o dia 

da semana), às ..........horas. 
 

2) O Praesidium possui..........membros ativos.(mencionar se aumentou ou não 

e o porque). Quantos são Pretorianos. 
 

3) O Praesidium possui.........membros auxiliares. Desses ........são Adjutores. 
Os membros são visitados em que ocasião? (Explicar quando eles são visitados – 

Festa da Acies, Sarau, Aniversario, etc.) 
 

4) O recrutamento é feito........................(explicar). Quantos foram recrutados, 
quantos aceitaram e compareceram à reunião 

 
5) Nome dos Oficiais e quando foram nomeados: 

 
        Presidente.............................................nomeado em.......................... 

        Vice-Presidente....................................  nomeado em.......................... 
        Secretário (a)......................................  nomeado (a) em... .............      

        Tesoureiro (a)....................................... nomeado (a) em..................... 

 
6) Nesse período houve..............reuniões: 

 
    Presidente compareceu à.........................reuniões. 

    Vice-Presidente compareceu à........... ......reuniões.  
    Secretário (a) compareceu à................. ...reuniões. 

    Tesoureiro (a) compareceu à. ............... ..reuniões. 
 

     Nesse período houve ............ reuniões de Curia ou Comitium: 
 

    Presidente compareceu à ............ .....reuniões. 
    Vice-Presidente compareceu á .......... reuniões.     

    Secretário (a) compareceu à .............reuniões. 
    Tesoureiro (a) compareceu à .............reuniões. 

 

 
Modelo -  não usar com preenchimento 



 

 
 

 
 

7) TRABALHOS LEGIONÁRIOS: 
 

a) FAMÍLIA: visitas de porta em porta, revisitas, reza do rosário e/ou com 
reflexão do Evangelho, visita da imagem de Nossa Senhora com a reza do 

rosário, crianças afastadas da Igreja, crianças que foram batizadas, Via-Sacra 
com procissão nas casas, entronização do Sagrado Coração, missões; círculos 

bíblicos, Campanha da Fraternidade, Novena de Natal etc  
 

b) Enfermo: visita ao enfermo no lar, nos hospitais (preferência que seja     
feita semanalmente, ou junto a pastoral da saúde), comunhão ao doente 

(desde que o ministro seja legionário) no lar ou hospital, limpeza e 

higienização do doente, acompanhar enfermo a consulta. 
 

c) Idoso: visita ao asilo e casa de repouso (preferência que seja feita 
semanalmente), no lar (quando é impossível sua locomoção). 

 
d) Catequese: para criança, jovem e adulto:1ª Eucaristia, Batismo,       

Crisma, Matrimônio, Fratelini, evangelização (na praça, na rua, na feira, em 
ponto de ônibus, etc.), coordenação de Liturgia, coordenação de catequistas. 

 
e) Esperança: reza do rosário em velório, exéquias, visitas as famílias 

enlutadas, apostolado no dia de Finados (quantos rosários, convites para as 
missas, distribuição de folhetos com mensagem etc). 

 
f)   Carcerária: visita a delegacia, a presídio (desde que seja realizada com a                       

         Pastoral Carcerária), visita a família de detento. 

 
g) Criança: visita a creche, a orfanato (preferência que seja feita                                                                                          

semanalmente), voluntário em creche ou orfanato, pastoral da criança 
 

h)   Juventude: formação de Praesidium Juvenil, coroinha,  
 

i)    Mulher Marginalizada: evangelização entregando folhetos católicos. 
 

j)  Povo em situação de Rua: ajuda espiritual, evangelização, arrumar 
ocupação etc. 

 
l)  Promoção Humana e Social: aula de alfabetização para criança e adulto, 

aula de reforço escolar, conseguir emprego, aposentadoria, tirar documento. 
 

m) Igreja: rosário, coordenação de Hora-Santa, Vigília, Via-Sacra, acolhida 

nas missas (desde que não seja simplesmente para entregar os folhetos), 
celebração da Palavra, biblioteca. 

 
n) Comunicação: distribuição de folhetos católicos (fazer o contato com 

as pessoas - dizer em que local), orações na rádio. 
 

 
 



 

 
 

 
 

8) Atividades do Praesidium: (Não são considerados com trabalhos) 
O Praesidium organizou alguma atividade (Encontro de Membros        

Auxiliares, sarau, formação para os legionários, confraternização 
anual,passeio anual, missa para os padroeiros, missa os legionários 

falecidos, etc.) 
 

9) Atividades do Conselho (Curia ou Comitium): 
Festa da Acies, Retiro, Formação, Congresso, Romaria Legionária, Passeio                 

Anual (pode ser do Conselho Superior ou dois ou mais Praesidium), 
Congresso.(Dizer sempre quantos membros participaram) 

 

10)    Atividade da Paróquia: (Não são considerados como trabalho)    
       Quermesse, Festa do Padroeiro (Tríduo, Novena), bazares etc. 

 
11)   Estudo do Manual: 

 Como é feito o estudo do Manual na reunião? E qual o tema do Manual está 
sendo estudado? 

 
12)    Alocução: 

 Como é feita? Quem faz? 
 

13)    Dificuldades: 
 Quais as dificuldades ou falhas que o Praesidium apresenta? (Seguir a 

disciplina, obediência, falta de membros para assumir como oficial, idade, 
recrutamento, trabalho dois a dois) 

 

14)    Movimento da tesouraria: 
  

Saldo anterior.........................  ...     R$.................. 
Coleta do período...............  ......   .   R$.................. 

Contribuição ao Conselho...........        R$.................. 
Saldo final........................ ..... ...      R$.................. 

 
 

Contribuição para Casa de Formação     R$................. 
 

Data e local 
 

 
 

____________________                     ____________________ 

           Presidente                                         Secretária 
 

 
 

                                   ______________________ 
                                       Diretor Espiritual 


