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OCEANIA

AUSTRÁLIA
Senatus de Sydney: Em 10 de setembro, foi celebrada a Missa de encerramento das comemoraço� es 
pelo centena� rio da Legia�o de Maria, presidida pelo Bispo e com participaça�o de 1400 pessoas. Uma 
exposiça�o  mariana  de  uma  semana  foi  realizada  na  sede  do  Senatus.  Em  12  de  novembro,  foi  
celebrada  Missa  por  Frank  Duff.  Um  dos  Comitia  relatou  trabalhos  de  catequese  em  escolas 
estaduais,  preparando  crianças  e  adolescentes  da  paro� quia  para  receberem  Sacramentos  da 
Penite,ncia,  Primeira  Comunha�o  e  Confirmaça�o.  Legiona� rios  tambe�m participam da catequese  da 
Iniciaça�o Crista�  de Adultos, preparaça�o para o Batismo e muitos outros trabalhos na paro� quia. Foi 
ainda realizado um dia de Retiro para os membros auxiliares e foram tambe�m relatadas visitas a1 s 
famí�lias e aos asilos, ale�m da fundaça�o de dois novos Praesidia. Tambe�m houve destaque para uma 
Curia juvenil composta de 12 Praesidia.

Senatus de Melbourne: Foram retomadas as visitas a todos os Conselhos diretamente filiados ao 
Senatus.  No dia 12 de novembro foi celebrada Missa por intença�o de Frank Duff.  O Comitium de 
Adelaide relatou a filiaça�o de nove Praesidia adultos, um Praesidium juvenil e tre,s Curiae, totalizando 
200  membros  ativos.  A  Curia  vietnamita  teve  60  participantes  na  Acies.  O  Comitium  de  Nova 
Caledo, nia,  no Oceano Pací�fico,  realizou a Missa  pelo  Centena� rio  da  Legia�o  de  Maria,  divulgando 
tambe�m a Indulge,ncia Plena� ria. Eles te,m oito Curiae diretamente filiadas, totalizando 55 Praesidia 
no Comitium, incluindo tre,s Praesidia juvenis diretamente filiados e seis Praesidia localizados em 
ilhas perife�ricas. Uma Curia na Tasma,nia possui tre,s Praesidia com 19 membros. Dentre os trabalhos, 
legiona� rios  levam a  Sagrada  Comunha�o  aos  enfermos,  realizam visitas  domiciliares  e  visitam as 
famí�lias rezando a oraça�o do Terço e levando a imagem peregrina de Nossa Senhora. Outra Curia 
relatou a realizaça�o de um Retiro Espiritual.

NOVA ZELÂNDIA
Senatus  de  Auckland: Foi  realizado  um  dia  de  encontro  de  formaça�o  de  Oficiais  com  30 
participantes. Os trabalhos relatados incluem visitas a asilos, a enfermos nos lares e nos hospitais, 
transporte e acompanhamento de idosos para a Missa, ensino de Catecismo a crianças, assiste,ncia 
em funerais e contatos de rua. Membros de um novo Praesidium viajaram com 12 participantes do  
curso de Iniciaça�o Crista�  de Adultos, dos quais cinco eram anteriormente de outras denominaço� es 
crista� s e sete de outras religio� es. Legiona� rios do Comitium coreano encorajam cato� licos afastados a 
buscarem o Sacramento da Reconciliaça�o e voltarem a participar das Missas.


