Ficha de Visitas aos Praesidia
O objetivo desta visita, é saber se o Praesidium está agindo de acordo com
as normas e objetivos da Legião de Maria, no sentido de preservar a
qualidade e a ação pastoral do grupo na Paróquia em que atua.
Nome do Praesidium:
Paróquia:

Senatus Nossa
Senhora Aparecida

Comunidade:

Itens a serem observados pelos visitadores
Cargos:

Ocupar um cargo de Oficial, é responsabilizar-se pelo controle de todo o grupo.

O quadro da Diretoria está completo?
Quais os cargos que estão vagos?

Sim

Não

Nenhum

Presidente

Vice-Presidente

Secretária

Tesoureiro

Qual o motivo dos cargos vagos?
Está sendo respeitado o tempo no cargo?

Sim

Não

Cadernos: Os cadernos são instrumentos de controle que ajudam e facilitam a administrar o Praesidium.
Os cadernos dos Oficiais estão em ordem?

Sim

Não

Comentários:

Trabalhos:
A dedicação a um trabalho, é uma forma de o (a) legionário(a) demonstrar o seu interesse pela pessoa necessitada,
fazendo com que, tanto a pessoa contatada como o legionário cresçam em espírito diante do Senhor. Instrução
Permanente: "A execução de um trabalho legionário, ativo e bem definido, em espirito de fé e união com Maria.

A cobrança dos trabalhos é feita de forma alegre e dinâmica?

Sim

Não Comentários:

Os trabalhos são feitos dois a dois, como determina o manual?

Sim

Não Comentários:

Os trabalhos são distribuidos de forma correta?

Sim

Não Comentários:

Pelos trabalhos apresentados, o Praesidium está trabalhando em conjunto com as necessidades da Paróquia?
Comentários:

Os trabalhos são consistentes?

Sim

Não Comentários:

Sim

Não

Recrutamento:

O empenho em recrutar pessoas para fazer parte da Legião, beneficia o Praesidium.
Um grupo numeroso cria um clima de entusiasmo entre os membros, surgindo assim várias lideranças.
Quantos membros foram convidados nos últimos três meses?
Como é feita a recepção e o acompanhamento do novo legionário no Praesidium?

Frequência:
A frequência assídua à reunião semanal, é sinal de respeito para com os (as) companheiros (as) do
Praesidium, bem como propicia ao legionário uma formação espiritual.
Instrução Permanente: "Assistência pontual e regular à reunião semanal do Praesidium, onde deve, apresentar
em voz alta e compreensível, o relatório exato do trabalho legionário, "

Qual a frequência dos Oficiais nos últimos três meses?
Em que eventos do Conselho Superior o Praesidium participou?
Quantos legionários participaram?
Qual o motivo alegado para a pouca participação? (se houver)

Comentários dos Visitadores
Com base nas perguntas acima, qual a orientação feita ao Praesidium?

Local e Data

1º Visitador(a)

2º Visitador(a)

