Prezados Marianos do meu Brasil,
No editorial da última edição da ESTRELA DO MAR eu citei
dois 'aniversários': o de nossa revista em julho, quando completará
108 anos, e os 300 anos da descoberta da imagem de Nossa Senhora Aparecida em outubro. Porém temos, também, mais duas velinhas para serem apagadas no mês de maio. A primeira é da nossa
Confederação Nacional das Congregações Marianas do Brasil, que
completa 80 anos. Não foi esquecimento por não tê-la lembrado
na edição passada, afinal nesta edição que está em suas mãos a
dedicamos toda a recordar um pouco da história da CNCMB.
Na matéria de capa temos uma entrevista com o senhor Orlando
Gonçalves, que foi conselheiro da diretoria da CNCMB no triênio
de 1992 a 1994. Carioca, senhor Orlando, só dois anos mais velho
que a revista, compartilhou de momentos importantes da Confederação. Além deste texto temos outros que relembram os 80
anos, como o Histórico da Confederação Nacional das Congregações Marianas e o Histórico da Corene I. Nesta edição também há
um texto explicando o Tributo Mariano e uma mensagem que o
Vaticano enviou nos parabenizando.
Já a segunda velinha é para Nossa Senhora de Fátima que completa 100 anos de apariação para os três pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta em Portugal.
Mais uma vez a equipe da ESTRELA DO MAR deseja a todos
uma boa leitura e estamos à disposição para dúvidas, críticas e
sugestões. E no lugar do tradicional “Salve Maria!” encerro diferente esse editorial: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós!
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Caríssimos Congregados Marianos
Salve Maria! A Confederação Nacional está completando neste mês de
maio, 80 anos de fundação. A mesma
foi fundada no dia 02 de maio de
1937 durante a Primeira Concentração Nacional Mariana, na cidade do
Rio de Janeiro, com a participação de
aproximadamente dez mil Congregados Marianos provenientes de outros estados e até de outros países.
Nesta concentração aconteceu Hora Santa na Igreja de Sant'Ana, hoje
Santuário Nacional da Adoração Perpetua (onde se encontra a Custodia
utilizada no 36º Congresso Eucarístico Internacional de 1955), em seguida teve o desfile dos Congregados
Marianos pela Avenida de Rio Branco, terminando com a Santa Missa
Campal no Largo de São Francisco,
tendo como ponto especial as palavras do Cardeal Dom Sebastião Leme, encerrando com seu saudoso discurso: “A fita Azul salvará o Brasil”.
A Confederação teve sua Primeira Diretoria Composta pelos Congregados: Diretor Padre César Dainese,
SJ; Presidente Dr. Augusto Paulino;
Assistente (Vice-Presidente) Comandante Eulino Rosário Cardoso; Secretário Francisco Buarque Alves; Te-

soureiro Dr. Edgard de Oliveira Fonseca e Conselheiros: Dr. Bento José
de Castro, Ladisláu Alves de Souza e
Dr. Antônio da Rocha Passos Jr.
Gostaria neste mês de maio, especialmente dedicado ao Ano Mariano, devido à celebração dos 300 anos
do encontro da Imagem de Nossa
Senhora da Conceição Aparecida, no
Rio Paraíba do Sul, parabenizar e saudar todos os Congregados Marianos
pelo Dia Nacional e bem como agradecer aos ex-presidentes da Confederação Nacional: Professor José Pires
da Silva; Sr. Claudino Bortolotto; Dr.
Adilson Ary Todeschi; Dr. Claudio
Miguel Gonçalves, Sr. José Maria
Cunha e Sr. Paulo Lucio Alves pela
dedicação e o amor pelo movimento
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mariano, neste mês comemorativo
de seus 80 anos de fundação.
Neste ano de comemorações marianas, compartilho com todos a alegria do nascimento de novas Congregações Marianas pelo Brasil, especialmente neste mês de maio duas
novas congregações marianas filiadas diretamente a Confederação Nacional, uma na Arquidiocese de Goiânia – GO e outra na Diocese de Santo Amaro – SP.
Em meio a tantas dificuldades encontradas ao longo deste período a
frente da Confederação Nacional,
mais sobretudo experimentando as
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maravilhas que Deus realiza em nossas vidas, sou mais um a agradecer
pelas graças recebidas e dificuldades
superadas.
Encerro esta minha mensagem
com um trecho do artigo do saudoso
Congregado Mariano Antônio Rodrigues Maia, na Revista Estrela do
Mar novembro-dezembro/1987): “A
Confederação Nacional mantendo
este fervor e esse entusiasmo numa
intensidade sempre crescente, será,
por certo, o instrumento providencial na mão da Santíssima Virgem
Maria para completa marianização do Brasil”.

