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Prezados Marianos do meu Brasil, 

Com esta edição que está em suas mãos, a ESTRELA DO 

MAR completa um ano com a atual equipe da própria e, tam-

bém, com a nova diretoria da Confederação Nacional. E a come-

moração desse um ano não poderia ser num outro mês, tinha que 

ser em julho. Afinal é nesse mês que a nossa revista comemora 

108 anos. Mais de um século mostrando a riqueza de espirituali-

dade e missão das Congregações Marianas Brasil afora. Na pri-

meira edição que produzimos falamos sobre a realidade das Con-

gregações Marianas da Federação de Parintins, no Amazonas.

Nesta edição falaremos sobre as vocações, logo que agosto é o 

mês dedicado a elas. A matéria de destaque da vez é com o Car-

deal Dom Raymundo Damasceno Assis, Arcebispo Emérito de 

Aparecida, que se despediu de lá no dia 21 de janeiro sendo substi-

tuído por Dom Orlando Brandes, que já foi capa da edição de 

março e abril. Ao longo das páginas, vocês leitores terão outros 

bons artigos e testemunhos de vocações, além dos registros do 

Dia Nacional do Congregado em algumas Federações e das ativi-

dades das Cores. 

Como sempre a equipe da ESTRELA DO MAR deseja que 

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

das, críticas e sugestões. Salve Maria!

a
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108 Anos de Revista Estela do Mar

Revista Estrela do Mar recebe do Pa-

dre Geral da Companhia de Jesus, Pe. 

Francisco Xavier Wernez o título de 

”Órgão Oficial das Congregações Ma-

rianas do Brasil”.

Pelas mãos de Dom Sebastião Le-

me, denominado de “O Grande Con-

gregado”, quando se achava à frente 

dos destinos da Igreja no Rio de Ja-

neiro, fez incluir nos Estatutos da 

Confederação Nacional (1937), arti-

go em que ”A Estrela do Mar se tornava 

órgão oficial do movimento mariano”, 

tornando-se, por conseguinte o por-

ta-voz nacional.

A partir de então a Revista foi pu-

blicada ininterruptamente apesar de 

todos os percalços que os responsá-

veis pela mesma houvessem enfren-

Caríssimos Congregados Marianos 

Salve Maria!

A nossa querida Revista Estrela do 

Mar, está completando 108 anos. A 

mesma foi idealizada e fundada pelo 

Reverendíssimo Padre César de Ange-

lis, SJ., Diretor da Congregação Ma-

riana Nossa Senhora Imaculada Con-

ceição e São Luiz Gonzaga da Igreja 

de São Gonçalo em São Paulo, cujo os 

Padres Jesuítas eram os administra-

dores da Igreja na época.

A Revista teve seu inicio no dia 01 

de julho de 1909, como um boletim, 

tendo o seguinte objetivo: “Iluminar e 

Dirigir, pelo mar revolto da vida, as ava-

riadas naus de nossas almas”. E lemos 

no seu primeiro periódico a seguinte 

mensagem: “A vós, pois , leitores ami-

gos, apresentamos este boletim com o tí-

tulo de ESTRELA DO MAR...”.

Com a Fundação da “Confraria de 

Nossa Senhora das Vitorias para a con-

versão dos pecadores”, no Rio de Janei-

ro, na Igreja de Santo Inácio, ele (Pa-

dre Cesar de Angelis, SJ.) para lá se 

transferiu com o seu Boletim Maria-

no, a convite do Padre Justino M. 

Lombardi, seu primeiro Diretor.

Em novembro de 1910 o então “Bo-

letim Mariano”, nome anterior da 
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tado durante esse um século e oitos 

anos de edição. Em sua trajetória his-

tórica a Revista teve fases áureas, 

ultrapassando 30.000 (trinta mil) as-

sinaturas, sendo até mesmo vendida 

em bancas de jornais no Rio de Janei-

ro, como também passou por perío-

dos de dificuldades, sofrendo o im-

pacto das crises, o que levou espaçar 

as suas edições para bimestral, cuja  

as publicações vem sustentando até 

hoje com a colaboração dos seus assí-

duos assinantes. 

Aproveito o momento para saudar 

a todos os Congregados Marianos 

que ajudaram a construir esta histo-

ria de 108 anos, enviando artigos, fo-

tos e mensagens. Gostaria de parabe-

nizar o jornalista e Congregado Ma-

riano Bruno Carneiro e toda sua equi-

pe de redação, bem como os coorde-

nadores responsáveis das diretorias 

anteriores: Noêmia Sali Todeschi e 

Janaína Vasconcelos Alves pela dedi-

cação à frente da Revista. 

Lembro que neste mês de julho a 

Confederação Nacional estará orga-

nizando juntamente com a Federa-

ção das Congregações Marianas de 

Salvador, nos dias 20 a 23 de julho, o 

38º Encontro Nacional da Juventu- 

de Mariana do Brasil, na Casa de En-

contros Organização Fraternal São 

José, que tem com objetivo reunir jo-

vens congregados e traçar metas pa-

ra o crescimento da Juventude e Con-

gregações Marianas. 

Encerro esta mensagem com um 

trecho do primeiro Boletim de julho 

de 1909: “Todo o Congregado e Congre-

gada há de considera como coisa honrosa 

assinar e ler o BOLETIM (Revista) das 

Congregações, pois, entre as revistas, é a 

que mais lhe pertencem e lhe convém”. 

(Votos aprovados no Congresso de 

Einsiedeln - Suiça). “Pertence agora a 

vós o cumprimento do que se refere aos 

Congregados e Congregadas; que é assi-

nar, ler e, nós acrescentamos, espalhar, 

por toda parte, a nossa Revista”.

Fonte: Revista Estrela do Mar, nº4 - Julho e Agosto de 2009 - ano 100.
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