


Editorial

Prezados Marianos do meu Brasil, 

A ESTRELA DO MAR chega à sua quinta edição com a nova 

equipe, um trabalho bastante árduo, porém muito satisfatório.

Não é fácil estar à frente de um veículo de comunicação, prin-

cipalmente como a nossa revista que completará, em julho, 108 

anos. E falando em anos, nossa mãe Aparecida também terá os 

'parabéns' em 2017, afinal são três séculos de graças e bênçãos 

para o povo brasileiro.

Nesta edição, vocês conhecerão um pouco do novo Arcebis-    

po  de Aparecida, Dom Orlando Brandes, que nos concedeu uma 

entrevista para a matéria principal e, além das colunas tradicio-

nais, teremos também o padre Thiago Sardinha de Jesus – vice-

assistente eclesiástico da Federação da Arquidiocese do Rio de 

Janeiro – em seu artigo explicando sobre o tema “Congregações 

Marianas: 300 anos de bênçãos junto à Mãe Aparecida” e o lema 

“Maria, ternura de Deus”, do Dia Nacional do Congregado Maria-

no, para que as Federações e Congregações já comecem a se prepa-

rar para esse evento. O secretário da Confederação, André Otani 

Cruz, também colaborou para essa edição escrevendo um histó-

rico sobre o Dia do Congregado. 

Como sempre, a equipe da ESTRELA DO MAR espera que  

todos tenham uma boa leitura e estamos à disposição para dúvi-

das, críticas e sugestões. Lembremos também da Quaresma, que 

possamos viver bem esse período de recolhimento para uma ex-

celente Páscoa.

Salve Maria! 

a

Bruno Carneiro
C.M N. Sra. da Glória e São Francisco de Assis

São João de Meriti/RJ
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Palavra do Presidente

Caríssimos, Salve Maria! 

No dia 25 de março, dia da Anun-

ciação de Nossa Senhora, a Congre-

gação Mariana estará completan-  

do 454 anos. Conforme diz o nosso 

Irmão Joselito Conceição Bispo, co-

ordenador da CORENE I (Coor-

denação Regional do Nordeste – Ba-

hia e Sergipe) deve-se comemorar e 

fazer a renovação de nossa consagra-

ção, sendo assim solicito a todas as 

Congregações Marianas que mar-

quem uma celebração eucarística, a 

qual todos os congregados marianos 

possam renovar o seu SIM, sua con-

sagração à Nossa Senhora. Este ano 

estaremos comemorando também  

o Dia Nacional do Congregado Ma-

riano, realizado no terceiro domin-

go de maio. Nesta ocasião, todas as 

Federações e Congregações Maria-

nas se reúnem para um dia de con-

vivência, agradecimentos, homena-

gens e renovação. O tema a ser tra-

balhado para o Dia do Congregado 

está conectado ao Ano Jubilar Ma-

riano, decretado pela CNBB, para 

comemora os 300 anos do encontro 

da imagem milagrosa de Nossa Se-

nhora da Conceição Aparecida no 

Rio Paraíba do Sul, no ano de 1717. 

Tema: “Congregações Marianas: 

300 anos de Bênçãos junto a Mãe 

Aparecida” e Lema: “Maria, ter-

nura de Deus”. 

Gostaria de lembrar aos congrega-

dos marianos e à juventude mariana 

que no nosso Manual Devocionário 

tem duas orações muito importan-

tes e que devem ser rezadas todos os 

dias: Oração pelo Assistente e a Ora-

ção pela Congregação Mariana. 

Desejo a todos os Congregados 

Marianos um Feliz e Santo Ano Jubi-

lar Mariano.

Marcio Blois Teixeira
Presidente da CNCMB

C.M N. Sra. Sagrado Coração e São João Evangelista, Padre Miguel - RJ


