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Reunião Semanal: Segundas-Feiras às 15:00 horas 

 

 7 Setembro: 95º Aniversário da Fundação da Legião de Maria a nível mundial 

 8 Setembro: Festa da Natividade da Virgem Santa Maria 

 29 e 30 Outubro: Peregrinação Nacional da Legião de Maria a Fátima. 

 Outubro: Mês do Rosário, orientação da Legião de Maria Sénior Feminina. 

 Novembro: Mês das Almas, com reza do terço e meditação, orientação da Legião de Maria Sénior Misto 

com a colaboração do Praesidium Sénior Feminino. 

 20 Novembro: Reunião dos membros auxiliares da Legião de Maria com o Apostolado da Oração às 

15:00h 

 29 Novembro: Início da Novena da Imaculada Conceição 

 Dezembro (Advento): Visita com o Sr. Padre aos doentes nos dias5, 6, 7 e 9, para preparar o Natal. 

 4 Dezembro: Festa Anual da Legião de Maria em Vila Franca as 14:30h. 

 Janeiro: Legião de Maria anima a hora de Adoração pelas Vocações. 

 11 Fevereiro: Dia Mundial do Doente: Visita aos doentes pela Legião de Maria, levando uma mensagem 

própria e uma pequena lembrança. Acompanhar os doentes e idosos, que puderem, à Eucaristia, às 

15:00h. 

 24 Fevereiro: Início da Via – Sacra na Quaresma orientada pela Legião de Maria Sénior Masculina e 

Feminina. 

 Março: (Quaresma): Visita aos idosos e doentes acompanhando o Pároco nos dias 3-4-5-6-- para preparar 

a Páscoa. 

 23 Abril: Festa da Ácies em Santa Marta de Portuzelo. 

 Maio: Eucaristia com idosos e doentes de toda a Paróquia a combinar datas. 

 21 Maio: Reunião dos membros auxiliares 

 13 Junho: 55ºAniversário da Fundação do Praesidium NºsºDa Ajuda. 



OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 Neste momento somos 15 membros ativos.  

 A Legião de Maria esta à disposição do Pároco e da Paróquia       

            para qualquer atividade sempre que necessário. 

 Angariação a favor da L.I.A.S.E. e quando possível e necessário a 

favor das missões. 

 A Legião de Maria está presente na reza do terço aos sábados, 30 minutos  

antes da Eucaristia Vespertina, e nos dias dedicados a Nossa Senhora.    

 Dois membros colaboram, semanalmente na limpeza da Igreja. 

 Visitas semanais à casa de idosos e doentes, a lares da 3ª idade, Centro de Dia da Paróquia e hospitais. 

 Distribuição da informação Pastoral e jornal Paroquial, porta a porta, ajudadas por pessoas de outras 

obras. 

 Arranjo e limpeza da Capela da Sra. D’Ajuda. 

 Estaremos atentas para fazer convites para outras atividades que haja na Paróquia (conferencias, retiros, 

encontros), contactar crianças faltosas à Catequese (desde que nos seja comunicado). 

Visitar mais doentes e idosos da Paróquia, tentar descobrir mais pessoas que necessitem dos 

Sacramentos (temos vindo a fazer esse trabalho e continuaremos.) 

A Legião de Maria compromete-se a rezar o terço todos os dias, com os utentes, no Centro de Dia 

Paroquial. 

No dia 13 de cada mês reza do terço na capela da Sra. D'Ajuda às 17 horas. 

 

 

 

Legião de Maria Sénior Feminina 


