
LEGIÃO DE MARIA 
 
 
 A Legião de Maria é um movimento internacional católico de leigos cujo objectivo é 

colaborar na Missão Evangelizadora da Igreja. Os seus membros praticam o apostolado 

directo através do contacto pessoal, especialmente junto das pessoas mais afastadas da 

Igreja, dos mais solitários e marginalizados da sociedade. 

 

A Espiritualidade da Legião de Maria baseia-se principalmente na fé, na acção conjugada 

do Espírito Santo e de Maria na obra da Redenção, e no estabelecimento do Reino de 

Deus no Mundo. Os legionários dão-se a Nossa Senhora e querem ajudá-la na sua 

missão de Mãe da Igreja. No exercício do seu apostolado, eles consideram-se como  

“instrumentos” da Rainha dos Apóstolos e, pela sua íntima união com Ela, entregam-se à 

acção do Espírito Santo que é o principal agente da evangelização. 

A Legião de Maria teve o seu início no dia 7 de Setembro de 1921 em Dublin, Irlanda 

(véspera da Natividade de Nossa Senhora). O seu fundador foi um leigo irlandês 

chamado Frank Duff. A Legião de Maria teve o seu início Portugal em 1949. O Primeiro 

Praesidium (grupo) iniciou-se em Lisboa, na Basílica da Estrela. 

Na Paroquia da Meadela temos três Praesidia. O Praesidium (grupo) de Nossa Senhora 

D'Ajuda Sénior Feminino, fundado em 13 de Junho de 1962; o  Praesidium Sénior Misto 

de Nossa Senhora do Rosário fundado em 1 de Março de 1993 e o  Praesidium Juvenil 

Nossa Senhora Rainha da Fé fundado em 12 de Março de 1983 . 

No nosso país a Legião de Maria depende da Conferencia Episcopal da Igreja Católica. 

 

A Legião de Maria existe em todo o mundo, em 167 dos 182 países e opera em 2000 

dioceses das 2287 existentes, com milhões de membros activos e auxiliares. 

Tem a honra de ser um movimento apostólico que conta muitos mártires entre os seus 

membros, sobretudo na China, nos países do Leste Europeu e em alguns países 

africanos. 

 

Se amas Nossa Senhora e desejas fazer uma experiência Apostólica de fé e esperança, 

vem informar-te connosco. 

 
   
 
 
 
                                              Legião de Maria da Meadela   


