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Senatus de Belo Horizonte
Uma Curia informou que legiona� rios, a pedido de seu Diretor Espiritual, iniciaram um trabalho de 
evangelizaça�o em um bazar. Como resultado desse trabalho, os pais voltaram a participar das Missas 
e as crianças esta�o frequentando as aulas de catecismo. Tambe�m quatro membros ativos e quatro 
membros auxiliares foram recrutados para a Legia�o.  Outro trabalho realizado envolveu visitas a% s 
famí�lias para incentivar a participaça�o nas celebraço� es da Semana Santa. Como resultado, muitas 
pessoas buscaram o Sacramento da Confissa�o em preparaça�o para a Pa� scoa.

Senatus de Ponta Grossa
No perí�odo abrangido pela Ata, havia pouco trabalho legiona� rio devido a%  situaça�o da pandemia ter 
adiado o retorno a% s reunio� es presenciais. No entanto, ainda assim houve relatos de visitas a% s famí�lias, 
visitas a enfermos em hospitais e visitas da Pastoral Carcera� ria. Ainda nesse retorno, tambe�m foi 
relatada a reativaça�o de um Praesidium e a realizaça�o de encontros de formaça�o para Oficiais de 
Conselhos e Praesidia.

Senatus de Salvador
Em um dos relato� rios, legiona� rios continuam trabalhando na preparaça�o pastoral para o Batismo, 
ministrando  Curso  para  Pais  e  Padrinhos.  Tambe�m  foram  realizadas  visitas  a  detentos  em 
penitencia� rias e a internos em casas de recuperaça�o. Na Pastoral da Famí�lia, foram realizadas 200 
visitas domiciliares e 111 visitas direcionadas. Em outro relato� rio, foram destacadas as visitas a% s 
famí�lias,  creches  e  hospitais,  com  evangelizaça�o  e  aconselhamentos.  Uma  Regia  organizou  a 
preparaça�o  para  a Consagraça�o  Total  a  Jesus  por Maria.  O Secretariado da Juventude Legiona� ria 
organizou um Retiro Espiritual para jovens legiona� rios.

Senatus de São Paulo
Um Comitium relatou 548 visitas a famí�lias, 42 visitas a doentes,  60 visitas a idosos e 38 visitas 
semanais levando a Sagrada Comunha�o. Outro Comitium relatou 471 visitas a famí�lias e 35 jovens 
sendo preparados para o Sacramento da Confirmaça�o. Relato� rio de outro Conselho apontava 1.357 
contatos no metro: , ruas e postos de sau� de.


