


Editorial

Prezados Marianos do meu Bra-

sil,

Chegamos a 2017 e espero que to-

dos tenham tido um abençoado en-

cerramento de ano. Agora é conti-

nuar correndo atrás para termos coi-

sas boas neste que se inicia e, claro, 

sem perdemos a nossa humildade e, 

principalmente, sempre em oração. 

Uma certa vez uma Irmã religiosa 

disse que “a oração é uma das esca-

das para o Céu”. E precisamos orar 

sempre porque a situação ao nosso 

redor continua não sendo boa. Num 

ano que teremos a tão esperada festa 

dos 300 anos da descoberta da ima-

gem de Nossa Senhora Aparecida, 

nossa padroeira, nós cristãos cató-

licos teremos que conviver (mas não 

aceitar) com a decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF) de que o abor-

to até o terceiro mês de gravidez  

não é crime. Com isso, para esta pri-

meira edição do ano, a Estrela do 

Mar entrevistou o médico gineco-

logista e obstetra, diácono e congre-

gado mariano Vinícius Nelson Gar-

cia de Souza para explicar todo os 

males do aborto fisicamente, social-

mente e espiritualmente. Além da 

entrevista, todos os outros artigos 

desta edição são voltados para a 

Defesa da Vida. 

Como sempre, em nome da equipe 

da Estrela do Mar, agradeço a con-

fiança de todos e estamos à dispo-

sição a qualquer dúvidas, críticas e 

sugestões. Uma boa leitura e um ex-

celente ano novo, Salve Maria!

ERRATA

A equipe da Estrela do Mar pe-  

de desculpas por um erro na confec-

ção da edição novembro e dezem-

bro, quando a Coluna Juventude  

em Ação não foi publicada com o  

seu artigo completo. Nas duas pági-

nas dedicadas à Coluna, o artigo es-

crito pela congregada mariana Fa-

bíola Acácia de Almeida dos Santos 

se repetiu, isto é, o que estava escrito 

na primeira página também estava 

na segunda. Sendo assim, não houve 

conclusão. O texto encontra-se na 

íntegra no site da Confederação, o 

http://cncmb.org.br/. A equipe ga-

rante que esse erro não se repetirá    

e mais uma vez pede desculpas. 
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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 Congregados Ma-

rianos, Salve Maria!

No final do ano passado, pratica-

mente no finalzinho do mês de no-

vembro, o Brasil foi surpreendido 

com uma decisão da primeira tur-

ma do Supremo Tribunal Federal 

(STF), a maior e soberana Corte Ju-

diciária do nosso país dando uma 

sentença descriminando o aborto 

cometido até o terceiro mês de vi- 

da do feto. Esta decisão gerou ma-

nifesto de todas as partes, devido a 

Corte que deveria defender a VI- 

DA HUMANA, incondicionalmen-

te, ter tomado uma atitude contra-

ria. Sabendo que as Congregações 

Marianas do Brasil não podiam 

compactuar com tal decisão, dirigi-

mos uma NOTA EM DEFESA DA 

VIDA, nos meios de Comunicações 

Sociais, manifestando a nossa in-

dignação. 

Nota em Defesa da Vida

A Confederação Nacional das 

Congregações Marianas do Brasil – 

CNCMB – vem informar que todos 

 a

os Congregados Marianos do Bra- 

sil se sentem indignados pela deci-

são tomada pela primeira turma   

do Supremo Tribunal Federal (STF) 

que, no dia 29 de novembro, descri-

minou o aborto cometido até o ter-

ceiro mês de vida do feto.

Lamentamos a sentença dada pe-

la prestigiada corte, contrariando o 

valor incondicional e inviolável da 

vida humana, desde a sua concep-

ção até a morte natural. Estaremos 

rezando e pedindo a intercessão de 

Nossa Senhora da Conceição Apa-

recida, Rainha e Padroeira do Brasil, 

para que essa decisão seja revista e 

que não se torne Lei no país.

Marcio Blois Teixeira
Presidente da CNCMB

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


