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Editorial

de Jesus e Maria: fontes de misericór-

dia e santidade”.

O tema de destaque ficou por conta 

do congregado Manuel Antônio, que 

com seus 94 anos, continua atuando, 

é poeta e cordelista, e nos conta um 

pouco de sua história, em tempos 

idos pela Federação de Maceió (Al),    

e ao final, oferece aos marianos um 

verso rimado, em forma de cordel, 

pedindo a proteção a todos os con-

gregados.

Na coluna a Voz do Santo Padre, 

nos são apresentados os olhares con-

templativos de Maria, a partir da Car-

ta Apostólica ROSARIUM VIRGINIS 

MARIAE do Papa João Paulo II, sobre  

o Rosário, que é prova de piedade e 

devoção à Maria. Na Palavra do Vi-

ce-Assistente, Pe. Silvanei Caixeta, 

nos apresenta algumas considera-

ções sobre a consagração à Nossa 

Senhora, onde tudo entregamos nas 

mãos de Maria para maior intimida-

de com Jesus. Na Palavra do Presi-

dente, o destaque fica por conta do 

Dia Nacional do Congregado Maria-

no, cujo tema será “Vinde, Mãe em 

nosso auxílio” e o Lema “A devoção à 

Maria: Ancoragem possível para o 

Congregado Mariano”.

Prezados leitores,

Dedicamos esta edição à Piedade 

Popular, tão cara aos congregados e 

congregadas de nosso Brasil, pois “ca-

da porção do povo de Deus, ao traduzir na 

vida o dom de Deus segundo a sua índo-      

le própria, dá testemunho da fé recebida     

e enriquece-a com novas expressões que 

falam por si. Pode dizer-se que “o povo se 

evangeliza continuamente a si mesmo”. 

Ganha importância a piedade popular, 

verdadeira expressão da atividade mis-

sionária espontânea do povo de Deus. 

Trata-se de uma realidade em permanen-

te desenvolvimento, cujo protagonista é  

o Espírito Santo” (EG 122). 

Esta é a força da Piedade Popular, 

que deve ser pensada por cada um      

na hora de investir em evangelização. 

Deve ser “um saber aproveitar” os te-

mas propostos na Revista e partilhar 

nas reuniões de formação de nossas 

congregações.

Inclusive, a partir desta edição, es-

tamos colocando à disposição de nos-

sos leitores Roteiros para Reunião, com 

colaboração do congregado Alan Fi-

gueiredo, presidente da Federação 

Mariana de Caetité-BA, cujos temas 

propostos a esta edição, foram: “Ma-

ria na Piedade Popular” e “Corações 
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Outros destaques são as colunas 1) 

Santos das Fileiras Marianas, Rodri-

go Muniz, do Rio de Janeiro (RJ), nos 

apresenta Santa Vincenza Gerosa 

(28/jun); 2) Por dentro das Congrega-

ções Marianas, Rosângela Cristina, 

de José Bonifácio (SP), nos apresenta 

a importância da devoção mariana 

para o congregado; 3) Liturgia: o pro-

fessor César Carmo, de São Paulo 

(SP), nos apresenta três pontos mar-

cantes de Maria na liturgia; 4) Regra 

de Vida: Eduardo Caridade, do Rio de 

Janeiro (RJ), fala de uma consciência 

viva e atuante a partir da RV nº 15, que 

é condição essencial dos filhos de 

Maria; 5) Espiritualidade: Jonas Lean-

dro, do Rio de Janeiro (RJ), apresenta 

o tema: “Mãe, coloca-me com teu fi-

lho”, propondo uma oração sobre a 

relação de Santo Inácio com a Virgem 

Maria; 6) Juventude Mariana: Vini-

cius Marcarini, de Itatiba (SP), nos fa-

la da Jovem de Nazaré; 7) Na coluna 

Caminhado com Maria, o Diácono 

Joselito da Conceição, da CORENE I 

(Salvador/BA), nos conta como che-

gou ao Brasil a devoção a Senhora  

das Candeias (2/fev); 8) Passatempo: 

descontração proposta por Luciene, 

Nova Iguaçu (RJ). 

Cabe ainda os artigos dos congre-

gados: Bruno Arena (Santos-SP), que 

nos fala da devoção à Maria e seu pie-

doso auxílio, e Ananda Rope (Brasí- 

lia-DF), que aponta para o 40º ENJM, 

que acontecerá nos dias 18 a 21 de ju-

lho/2019, onde são esperados mais    

de 150 jovens, das diversas congrega-

ções do Brasil.

Desejamos a todos uma excelente 

leitura e partilhem conosco sobre 

aplicação dos textos propostos nas 

formações de sua congregação ma-

riana. Lembrando que na próxima 

Revista traremos o Tema: 110º Aniver-

sário da Revista Estrela do Mar.

Com gratidão, Salve Maria!

Assinante, aqui você pode enviar suas dúvidas, fotos e recados

estreladomar@cncmb.org.br

Mande um e-mail para
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Palavra do Presidente

zado na confecção para não termos 

aumento do valor final, a mesma tam-

bém está tendo um acabamento fi-

nal a base de cola e não grampeada, 

para que fique mais bonita. 

Celebramos neste mês de maio, no 

terceiro domingo, o Dia Nacional do 

Congregado Mariano, neste dia as Fe-

derações e Congregações Marianas 

irão trabalhar o tema “Vinde, mãe em 

nosso auxilio” e o Lema “A devoção à 

Maria: Ancoragem possível para o Con-

gregado Mariano”. Gostaria de lem-

brar a importância da celebração e 

comemoração deste dia tão especial 

para o Marianismo no Brasil. Aprovei-

to para agradecer ao Congregado 

Mariano Bruno Arena, Presidente da 

Caríssimos congregados marianos, 

Salve Maria!

Primeiramente quero me dirigir a 

todos os assinantes da Revista Estre-

la do Mar para pedir desculpas pelo 

grande atraso na elaboração, confec-

ção e envio da edição de março e abril, 

estamos trabalhando e nos esforçan-

do para que esses atrasos não acon-

teçam mais.

Visando a utilização dos artigos nas 

reuniões de formação nas congrega-

ções marianas, a equipe da revista, 

está preparando a partir desta edição 

um “Roteiro para Reunião Mensal”, 

aumentando o número de páginas da 

revista; por conta disso tivemos que 

diminuir a gramatura do papel utili-



Congregação Mariana Nossa Senho-

ra do Rosário de Fátima e São Paulo 

Apostolo - Santos-SP, pela elabora-

ção de um selo comemorativo para o 

Dia Nacional, onde o mesmo tem a 

seguinte explicação de acordo com o 

autor: “O símbolo do centro é uma fusão 

do "Auspice Maria" (sob a proteção de 

Ma-ria) com uma âncora presa à letra 

que simboliza seu nome, de modo que     

o M converge à âncora, símbolo da fé e 

do próprio Senhor Jesus. Desta forma, é 

inspirado no lema do Dia do Congrega-

do Mariano, "A devoção à Maria, anco-

ragem possível para o congregado ma-

riano". O monograma do selo comemo-

rativo mostra que a devoção à Nossa 

Senhora não apenas faz com que o con-

gregado tome a vida da Virgem Santís-

sima como exemplo para seu apostola-

do e como modelo a ser imitado em to-

dos os aspectos de sua existência, mas 

que tal prática necessariamente o faz 

deixar-se conduzir por ela à âncora e 

sustentáculo da Fé, Jesus Cristo, Senhor 

Nosso, em atenção ao que ela mesma 

pediu em Caná: fazei tudo o que Ele vos 

disser”. 

Lembramos ainda da importância 

da colaboração de todos os congre-

gados marianos com o Tributo (5%  

da renda do congregado mariano no 

mês de abril recolhidos no mês de 

maio), para que a Confederação Na-

cional, Coordenação Regional e Fe-

deração possam colocar em prática 

seus projetos visando o crescimento e 

o melhoramento das Congregações 

Marianas. 

O Departamento Nacional da Ju-

ventude e a Coordenação Organiza-

dora do 40º Encontro Nacional da Ju-

ventude Mariana lembra a importân-

cia da participação da juventude ma-

riana e a necessidade da presença dos 

Coordenadores Regionais de Juven-

tude na participação do mesmo nos 

dias 18 a  21 de julho em Brasília.

A Juventude Mariana irá trabalhar 

com o tema “Eis aqui a Serva do Se-

nhor faça-se em mim segundo a fos-

sa Palavra”.

Marcio Blois Teixeira
Presidente da CNCMB

CM Nossa Senhora Sagrado Coração e São João Evangelista Padre Miguel - RJ 

Fale com o Presidente da Confederação

presidente@cncmb.org.br
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