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Encerramos este ano em 
clima de missão cumprida. 
Mas, com a conciência de que 
ainda temos muitas coisas para 
fazer. Foram vários encontros, 
várias missões, catequeses, 
celebrações, aprendizado...

Tudo isso não seria possí-
vel sem a participção e cola-
boração de todos. 

Foi um ano de coquistas 
para a igreja, de um modo ge-
ral, inclusive para a Congrega-
ção Mariana, que teve – como 
podemos verificar nesta edi-
ção – congregações reativadas 
e outras criadas. 

Um Papa latino-americano 
foi escolhido para conduzir a 
barca de Pedro, e já está re-

volucionando com seu jeito 
simples, direto e cativante, 
que veio para aproximar os 
cristãos da igreja, sem precon-
ceitos de qualquer ordem.

Em clima de expectativa 
e esperança, iniciamos mais 
um ano na certeza de que Ma-
ria estará sempre presente em 
mais esta caminhada.

Que a Luz do Evangelho e  
por meio de Maria, possamos 
construir mais um ano próspe-
ro e cheio de realizações.

Desejo a todos, um feliz e 
Santo Natal e um ano novo de 
paz e felicidade.

Salve Maria!

Janaina V. alVes

Balanço de fim de ano

Editorial



Há almas, há pessoas que irradiam ale-
gria, paz e felicidade. Elas constituem um 
tesouro incalculável para a comunidade e 
para a família.

A flora da América do  Norte  apresen-
ta-nos  uma  planta  singular: É  a “vela  
noturna”  (Oenothera biennis), cuja flor 
amarela absorve e armazena o clarão do 
dia, a fim de fazê-la irradiar na escuridão. 
Graças a essa rara qualidade, podem as 
borboletas noctívagas achar o doce néctar 
oculto no fundo da corola.

 A semelhança  dessa flor que oferece 
doçura às borboletas noturnas, as almas 
irradiantes enriquecem em  sua  alma  o 
sol,  a  luz, a  alegria, o afeto, a graça, a 
consolação e o conforto nas lutas e labu-
tas da vida. Iluminam tudo ao seu redor.  
Onde quer que apareçam transformam o 
ambiente. Na escuridão fazem brilhar o 
sol; na tristeza,  a alegria; no desânimo, a  
coragem; na depressão, a esperança; em 
tudo a paz e a felicidade.  Causam a im-
pressão de  trazerem  Deus  consigo.  São 
uma custódia divina. Um (a) Congregado 
(a) Mariano  alegre,  amável,  caridoso,  
bem  educado,  de coração bem  formado, 
é verdadeiro raio de sol para iluminar sua 
família e tudo em torno de si.

Procure você também ser  para  a sua 
família, para a Congregação Mariana, para 
o ambiente em que você vive, um raio de 
luz, um sol que ilumina com seus raios dou-
rados a todos  e a tudo o que o circunda.

Todos devem sentir  e  ver  como  é  
bom  o  Senhor  Deus,  nosso  querido 
Pai, a quem servimos com entusiasmo.  
Alegrai-vos, diz o Apóstolo São Paulo, 
e novamente vos digo alegrai-vos. Essa 
alegria irradiada é uma grande  carida-
de  para  com  o  nosso  próximo, é um  
grande apostolado para o reino de Deus. É 
um gesto de reconhecimento, de gratidão 
e amor para com seus filhos, que Ele faz 
questão de ver felizes.

Obrigado a todos  que  caminharam  
conosco  e nos  ajudaram  nos  trabalhos  
da Confederação neste primeiro ano do 
nosso mandato.  Que vocês continuem  
sendo  luz  para  todos  e  juntos   possamos   
fazer crescer o número dos Congregados 
Marianos. 

Feliz e Santo Natal!

Paulo lúcio alVes
presidente da CnCMB

Mensagem do presidente

ser luz no mundo
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