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AMÉRICA DO SUL

VENEZUELA
Senatus de Caracas: As reuniõ
 es dõ Senatus võltaram aõ nõrmal, mas ha�  um grande nu� merõ de 
cargõs  vagõs  em  Praesidia  e  em  Cõnselhõs,  de  mõdõ  que  medidas  esta
õ  sendõ  tõmadas  para 
nõmear e eleger nõvõs Oficiais para õcuparem esses cargõs. Tambe�m ha�  relatõs de recrutamentõ de 
nõvõs membrõs e recentemente  fõi  fundada uma nõva Curia  cõmpõsta  põr  cincõ Praesidia.  Ha�  
planõs inclusive de essa nõva Curia ampliar ainda mais õ nu� merõ de Praesidia e, futuramente, ser 
elevada a  Cõmitium em sua  regia
õ.  Oraçõ
 es  dõ Terçõ sa
õ  recitadas  semanalmente  em parques 
pu� blicõs  e  fõram  retõmadas  as  visitas  dõmiciliares  e  a# s  prisõ
 es.  Dõis  Praesidia  auxiliam  na 
catequese da iniciaça
õ crista
  de adultõs.

COLÔMBIA
Senatus de Medellín: Uma Regia, cõmpõsta de tre(s Cõmitia, 18 Curiae e Praesidia adultõs e juvenis, 
tem realizadõ muitõs trabalhõs de extensa
õ, de visitas a enfermõs e a realizaça
õ de retirõs. Tambe�m 
realizaram um Trí�duõ em preparaça
õ para a sõlenidade de Acies.
Senatus de Bogotá: A maiõria dõs relatõ� riõs menciõna a realizaça
õ de recrutamentõ cõletivõ pelõ 
Me� tõdõ Cõlumbanõ. Muitõs Praesidia esta
õ cedendõ membrõs para Praesidia vizinhõs que esta
õ em 
dificuldade  nõ  retõrnõ  a# s  atividades.  Ha�  muitas  mençõ
 es  a# s  Missas  celebradas  nõ  anõ  dõ 
Centena� riõ.  Os trabalhõs realizadõs te(m sidõ õ cõntatõ nas ruas,  õraça
õ  dõ Terçõ nõs parques, 
catequese de jõvens, visitas a# s famí�lias enlutadas, apresentaçõ
 es de prõgramas nas ra�diõs catõ� licas 
e missõ
 es em a� reas urbanas e rurais. Tambe�m realizam visitas a enfermõs e idõsõs, incentivandõ-õs 
a buscarem a cõnfissa
õ e a receberem a Cõmunha
õ. Legiõna� riõs ministrõs da Eucaristia recrutaram 
20 auxiliares nõ decõrrer desse trabalhõ. Um Praesidium sediadõ numa penitencia� ria tem cõmõ 
trabalhõs a õraça
õ dõ Terçõ e a evangelizaça
õ cõm usõ dõ livretõ “5 Minutõs de Oraça
õ” juntõ aõs 
detentõs.

PARAGUAI
Senatus de Assunção: A Legia
õ de Maria nõ Paraguai e�  cõmpõsta de aprõximadamente 35 mil 
membrõs ativõs, 15 mil membrõs auxiliares e 300 membrõs juvenis. O Senatus relata õ retõrnõ de 
grande  parte  dõs  legiõna� riõs  a# s  reuniõ
 es,  bem  cõmõ  a  realizaça
õ  de  encõntrõs  regulares  para 
aprimõrar  a  espiritualidade  dõs  membrõs.  Em  recõnhecimentõ  aõs  trabalhõs  de  expansa
õ 
realizadõs  põr  Alfie  Lambe  nõ  Paraguai,  õs  legiõna� riõs  participaram  de  uma  celebraça
õ  em 
Assunça
õ nõ dia 24 de junhõ, data de seu nascimentõ.

BOLÍVIA
Senatus de La Paz: O Cõmitium de Põtõsi, cõmpõstõ põr cincõ Praesidia adultõs e dõis juvenis, 
relata a fõrmaça
õ de um nõvõ Praesidium e a realizaça
õ dõ retõrnõ das visitas dõmiciliares. Os 
legiõna� riõs  tambe�m  iniciaram  uma  campanha  da  õraça
õ  dõ  Terçõ  em  famí�lia,  dandõ  especial 
atença
õ  a# s  ma
es  e  aõs  pais  rezarem  cõm  suas  crianças.  Dõis  nõvõs  livrõs  fõram  lançadõs 
recentemente sõbre õs trabalhõs de Alfie Lambe nõ Paraguai e nõ Uruguai.


