
BOLETIM DO CONCILIUM LEGIONIS MARIAE A SER LIDO NA
REUNIÃO DA LEGIÃO DE MARIA EM 28 DE MAIO DE 2022

ÁFRICA

GÂMBIA
Curia de Banjul: Devido à	 s restriço� es dà Covid, às celebràço� es do Centenà� rio foràm àbreviàdàs. 
Umà Missà do Centenà� rio foi celebràdà nà Càtedràl no dià 5 de setembro. Durànte os meses de 
novembro e dezembro, os legionà� rios pàrticipàràm de um progràmà de rà�dio de umà horà todàs às 
quàrtàs-feiràs, trànsmitido em diversos idiomàs locàis, e fàlàràm sobre à Legià�o de Màrià e suàs 
àtividàdes.

NIGÉRIA
Senatus  de  Enugu: 4.000  legionà� rios  pàrticipàràm  dà  Missà  do  Centenà� rio,  presididà  pelo 
Arcebispo  dà Regià de Jos. Os tràbàlhos incluem visitàs domiciliàres e hospitàlàres, instruçà�o de 
Càtecismo, prepàràçà�o àos Sàcràmentos e àssiste+ncià à  deficientes visuàis em umà oficinà. Como 
fruto  dos  tràbàlhos,  seis  càsàis  receberàm  o  Sàcràmento  do  Màtrimo+ nio  e  umà  novà  Curià  foi 
estàbelecidà.

UGANDA
Senatus de Uganda: Apesàr dàs restriço� es, Missàs do Centenà� rio foràm celebràdàs em diversàs 
locàlidàdes. As visitàs à Pràesidià e Conselhos te+m àcontecido, àssim como o tràbàlho de extensà�o. 
Congressos foràm relàtàdos e và� rios Conselhos reàlizàràm Missàs pelà beàtificàçà�o  do Servo de 
Deus, Alfie Làmbe.

QUÊNIA
O  Senàtus  està�  plànejàndo  umà  grànde  extensà�o  pàrà  2022,  com  e+nfàse  no  recrutàmento  de 
membros  juvenis e  nà  fundàçà�o de  Pràesidià  em  Pàro� quiàs  e  Dioceses  sem  à  Legià�o.  Apo� s  à 
pàndemià, gràndes esforços serà�o feitos nà reàtivàçà�o de  Pràesidià e  Conselhos. O Senàtus contà 
com umà excelente equipe de correspondentes que està�  fàzendo um grànde esforço pàrà incentivàr 
seus Conselhos. O principàl tràbàlho dos legionà� rios e�  à visità domiciliàr, onde muitos retornos àos 
Sàcràmentos sà�o relàtàdos, bem como muitos sendo introduzidos à	  fe� . 77 legionà� rios pàrticipàràm 
dàs  oràço� es  no  tu� mulo  dà  Venerà�vel  Edel  Quinn  no  me+s  de  dezembro,  e  à  Missà  ànuàl  foi 
progràmàdà pàrà o dià 7 de màio.

TANZÂNIA
Comitium  de  Hai  Moshi: Tràbàlhos  incluem  visitàs  domiciliàres  e  àos  enfermos.  Càsàis  sà�o 
incentivàdos à buscàrem o Sàcràmento do Màtrimo+ nio.  Legionà� rios prepàràm àdultos e criànçàs 
pàrà os Sàcràmentos. Continuàm os tràbàlhos pàrà reàtivàr os Pràesidià que deixàràm de se reunir 
devido à	  pàndemià. Esforços està�o sendo feitos pàrà recrutàr membros no centro de treinàmento de 
professores em Mongàre.


