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BRASIL 

 
 

Senatus de Belo Horizonte 

As eleições dos seis oficiais do Senatus ocorreram em maio. Uma Curia preparou pais e 

padrinhos para o Batismo de 112 crianças e coordenou a catequese de 15 crianças para a 

Primeira Comunhão e a 16 jovens para a Crisma. 

 

Senatus do Recife 

Dom Antônio Fernando, Arcebispo de Olinda e Recife, presidiu a celebração da Eucaristia no 

Encontro Anual da Legião, destacando a preparação para o Centenário da Legião de Maria. 

Padre Antônio Diego, Diretor Espiritual do Senatus, fez uma homilia inspiradora sobre a vida de 

Edel Quinn. Um Praesidium foi criado no Seminário maior. 

 

Senatus do Rio de Janeiro 

Em sua abrangência, há duas áreas totalmente contrastantes: uma área menor, mas densamente 

povoada, ao redor do Rio de Janeiro, e uma enorme área na Amazônia, que recebe a visita anual 

de dois membros experientes. Um Comitium relata 122 círculos bíblicos em lares, com mais de 

600 participantes. O mesmo Comitium registra mais de 1.200 visitas a residências. Muitos 

conselhos, especialmente nos Estados da região amazônica, relatam o retorno à fé católica de 

muitos dos visitados. 

 

Senatus de Salvador 

Um Comitium relatou 4.959 visitas domiciliares feitas pelos Praesidia e a catequese de 227 

crianças para a Primeira Comunhão. Legionários da Regia em Aracaju ajudaram a direcionar 

crianças, jovens e adultos para os Sacramentos. Eles distribuíram panfletos explicando a 

importância do Sacramento da Confissão. Praesidia filiados à Regia de Vitória da Conquista 

realizaram 33.825 visitas às famílias e 7.028 revisitas. 

 

Senatus de Santa Maria 

Há uma grande variedade de trabalhos com ênfase especial na oração em grupos de famílias. 

Um conselho relata 60 desses encontros que também incluem a Leitura Orante da Bíblia. 

 

Regia de Brasília 

Formada por 30 Comitia, 13 Curiae e 22 Praesidia diretamente filiados no Distrito Federal e nos 

Estados de Goiás e Tocantins. No Encontro de Diretores Espirituais da Regia, foi sugerido que 

essa reunião deveria ser realizada com maior regularidade, ajudando assim a Legião a 

desempenhar um papel cada vez mais ativo nas paróquias. A visita domiciliar continua a ser dada 

a devida importância, com um Comitium relatando mais de 2.000 visitas. 


