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Jubileu de Ouro da Confederação 
Nacional das Congregações Marianas 

Depoimento de Geraldo Bezerra de Menezes Alauns dados históricos sobre a Federação de Niterói 
Prosseguem, em todo o 

país, as comemorações do cin
qüentenário da Confederação 
Nacional das Congregações 
Marianas. Sua fundação, a 2 
de maio de 1937, foi aben
çoada pelo Cardeal Dom Se
bastião Leme, Arcebispo do 
Rio de Janeiro. 

A revista "Estrela do Mar", 
I órgão oficial das congregações 
I brasileiras, colheu o depoi-

1 

menta do ex -presidente Ge
raldo Montedônio Bezerra de 
Menezes, formulando-lhe a per
gunta : - ''Valeu a pena ser 
presidente da Confederação? .. 
E lhe exigiu resposta funda

i mentada, mas em termos su
cintos. 

Transcrevemos a seguir, o 
promunciamento do nosso cola
borador, que por muitos anos, 
de 1938 à 1966 , também presi
diu à Federação da Diocese de 
Niterói, fundada anteriormente ã 
Confederaç1o Nacional, á época 
em que Dom José Pereira Al
ves era o Bispo Diocesano e 
se revelara grande incentivador 
do apostolado leigo. Foram 
assistentes da Federação Pe. 
César Dainese, SJ e Monsenhor 
Joã~ de Barros Ud1õª. 

A resposta - disse Geraldo 
Bezerra - por mais sucinta, 
impõe ligeiro retrospecto. 

Permanecemos na vice-pre
sidência da Confederação Na
cional das Congregações Maria
nas de 1945 a 1953, na gesta: o 
do Senador Apolônio Sales, 
assistida pelo Pe. AfonsO Ro
drigues, SJ . 

Num primeiro período, cou
be-nos a presidência da Con
federação de 16 de maio de 
1954 a dezembro de 1959. 
Era Assistente o Cardeal Dom 
Jaime de Barros Câmara e vi
ce o Pe. Paulo José de Souza, 
SJ. Este pem1aneceu no pos
to de 1953 a 1966. 

Daquele tempo, a consa
gradora declaração do Pe. Luis 
Paulussen, SJ. diretor do Se
cretariàdo Central, em Rótna, 
que na:o hesitou em conside
rar as do Brasil, entre as con
gregações do mundo, "AS ME
LHORES SOB O PONTO DE 
VISTA DA ORGANIZAÇÃO 
E DA UNIÃO". Ressaltou-lhes; 
ainda, outro mérito excepcio
nal: "O GRANDE MOVIMEN
TO DE FERVOR QUE CON
TINUAMENTE REALIZAM". 

Retomamos à presidência 
em 1964, quando se iniciou 
e concluiu a aquisição da sede 
própria, sendo baluartes do 
movimento Antônio Maia e 
Edga.rd Hoffmann. Realizaram
se duas Assembléias Nacionais 
de Dirigentes. Uma no Rio de 

Janeiro e outra em · Ribeii11o 
Preto, presidida por Sua Emi
nência. ..... o~Car.de.al.....Do_m__A~-

FEDERAÇÃO DE NITERÚI 

A Federaça:o das Congrega
ções Marianas da Diocese de 
Niterói foi fundada por D. Jo
sé Pereira Alves. Presidiu sua 
primeira diretoria o congrega
do Artu r Torres Cunha da 
Congregação dos Salesiano~ . 

Geraldo Bezerra de Mene
zes, da Congregação de S. Do
mingos, foi o seu segundo 
presidente, por mais de um de
cênio . 

Na sua primeira gestão ' 
(1 938-1939 ), era esta a dire
toria da Fede ração: diretor -
padre César Dainese, S.J ., pri
meiro di retor da Confederação 
Nacional ; presidente -Geraldo 

1

1 
Bezerra de Menezes (S . Domin
gos); H assistente - Manoel 
Simões (S. Gonçalo); 2 Q assis
tente - Paulo Raeder (Barre
to); secretário - Artur Tor-

Tercelra Concentraçllo Mariana da Diocese de Niterói no Colégio Salesiano. res Cunha (Salesiano ); tesourei-
Ao centro, Mons. João de Barros Uchôa e G~raldo Bezerra de_ Menezes, respectivamente, diretor ro - Osório Silva (Catedral) ; 

lo Rossi, então Arcebispo de 
São Paulo. 

Na gestão iniciada em 1964, 
como na anterior, participamos 
de um sem número de retiros, 
encontros, congressos, sema
nas, assembléias concentra
ções e comemorações em todo 
o território nacional e no es
trangeiro, ao lado dos Padres 
César Dainese, Banward, Afon
so Rodrigues, Leme Lopes, Jo
sé Coelho de Souza, Paulo 
José de Souza, Romeu de Fa
rias e Valéria Alberton, todos 
verdadeiros baluartes do movi-
menta mariano. 

Por igual, multiplicaram-se, 
ao tempo, os cursos de forma
ção, tão úteis aos congrega
dos e dirigentes. Por outro 
lado, registre-se o lançamento, 
com êxito, de publicações ati-

e pres1dente da Federaçao. Corpo Consultivo: Semeão Cus-
nentes à doutrina católica e gados , em aux11io à Confe- tódio (Barreto); Celso Augus-
temas marianos. E acentue-se deração, às Federações e Con- to de Araújo (Ingá); Antô-
o empenho da diretoria, prin- gregações. nio Duque Estra~ (S. Gon-
cipalmente do Pe. Paulo José Sempre consideramos essen- çalo ); Alberto Ribeiro Co-
de Souza e Antônio Maia, em cial ao êxito das congrega- mes (S. Domingos); João Qua-
prol da mais ampla irradiação çt>es e seu apostolado a vida resma (S. Gonçalo); Moacyr 
da revista "Estrela do Mar", interior dos congregados, ali- Ferreira da Silva (S. Louren-
qu~ atingiu a tiragem de 50 cerçada na [res~nça à mesa ç?); André Inácio (S. Fran-
mil ex em piares. A maior cir- eucarística. a marca funda - CISCO). 

culação de sua história. mental de sua autenticidade. Estava a Federação dividi-
Tivemos a iniciativa do É o Cristo Redentor no. cen- da em quatro Setores: . 

lançamento do tributo maria- tro meSil)o da devoção maria- 1) "Padre Anchieta" (com 143 
no, até hoje vitorioso, con- na: congregados), compreendendo 
tribuição dos próprios COQ&Ie- Pelo visto, a resposta à as . congregaçt>es do Barreto 

indagação é esta, e não outra: (diretor - Pe. João Quintel-
sim, valeu a pena presidir à la Raeder); S. Gonçalo (Mon-
Confederação Nacional das senhor Rocha) ; S. Louren· 
Congregações Marianas. ço (Pe. Jerônimo Roosen, 

Por último, um apelo. Nas SSCC); S 
celebrações do jubileu de ouro 2) "Araribóia" (com 208 con

da Confederação e deste Ano gregados): Catedral (Pe. Euri-
Mariano (7 de julho de 1987 co Braga); lngá (Pe. José La-
a 15 de agosto de 1988), bat). Salesiano (Pe. ·Fran-
façam, não só os congrega- cisco Xavier Lanna,_ SS); S. 
dos, mas os católicos em geral, Domingos (Frei Acúrcio, 
da última encíclica de João OFM); Saco de S. Francisco 
Paulo li A Mae do Redentor (Pe. Francisco Arlotte , ODP); 
("Redemptoris Mater"), a sua 3) ''Petropolitano" ( com 241 
bandeira.Por esse memorável congregados), congregações: 
documento pontifício, ines- Franciscanos (Frei João José 
cedível na fundamentação teo- Pedreira de Castro, OFM); 
lógica da devoção mari.ana, S. Pedro de Alcântara e do 
tllo encarecida pelo Santo Pa- Colégio São Vicente de Pau-
dre , muitas dúvidas e distar- lo (Cônego Raimundo Verco-
ções foram desfeitas e a Bem teren); 
Aventurada Virgem-Maria, 4) "Friburguense" (com 138 
mais uma vez, glorificada. A congregados), congregaçt>es: 
palavra infalível do sucessor Colégio Anchieta (Pe. Valen-
de Pedro opôs-se à daqueles tiro Ro:zmann, SJ) ; Colégio 
que , na sua inconsciência reli- Santo Estaníslau (Pe. José 
giosa, tentam enfraquecer a de- Maria Piet, SJ); Prepara tório e 

Geraldo Bezerra de Menezes 
Ex-presidente da Confederaçllo Nacional 

voção ã Virgem Santíssima Círculo S. Luis (Pe. Jollo 8os-
e denegrir !lla presença "no co Rocha, SJ) . 
mistério de Cristo e da Igreja." Total:· 130 congregadoS. e da Eederacão~das_CooaeJZaCOes..M_arianas da Diocese de_Ni(eró:· 
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Jubileu de Ouro da Confederação 
Nacional das Congregações Marianas 

Depoimento de Geraldo Bezerra de Menezes 
AIJUIII dad01 históricos sobre a Federação de Niterói 

Prosseguem, em todo o 
país, as comemorações do cin
qüentenário da Confederação 
Nacional das Congregações 
Marianas . Sua fundação, a 2 
de maio de 1937, foi aben
çoada pelo Cardeal Dom Se
bastião Leme, Arcebispo do 
Rio de Janeiro. 

A revista "Estrela do Mar", 
Órgão oficial das congregações 
brasileiras, colheu o depoi
n1ento do ex -presidente Ge
raldo Montedônio Bezerra de 
Menezes, formulando-lhe a per
gunta: - "Valeu a pena ser 
presidente da Confederação?" 
E lhe exigiu resposta · ·funda
mentada, m.as em termos su
cintos . 

Transcrevemos a seguir, o 
promunciamento do nosso cola
borador, que por muitos anos, 
de 1938 à 1966, também presi
diu à Federação da Diocese de 
Niterói, fundada anteriormente à 
Confederação Nacional·, á época 
em que Dom José Pereira Al
ves era o Bispo Diocesano e 
se revelara grande incentivador 
do apostolado leigo. Foram 
assistentes da Federação Pe. 
César Dainese, SJ e Monsenhor 
João de Barros Ucll_Ôl! · 

A resposta - disse Geraldo 
Bezerra - por mais sucinta, 
impõe ligeiro retrospecto. 

Permanecemos na vice-pre
-sidência da Confederação Na
cional das Congregações Maria
nas_ de 1945 a 1953, na gestao 
do Senador Apolônio Sales, 
assistida pelo Pe. Afonso Ro
drigues, SJ . 

Num primeiro período, cou
be-nos a presidência da Con
federação de 16 de maio de 
1954 a dezembro de 1959. 
Era Assistente o Cardeal Dom 
Jaime de Barros Câmara e vi
ce o Pe. Paulo José de Souza, 
SJ. Este permaneceu no pos
to de 1953 a 1966. 

Daquele tempo, a consa
gradora declaração do Pe. Luis 
Paulussen, SJ. diretor do Se
cretariado Central, em Roma, 
que n!o hesitou em conside
rar as do Brasil, entre as con
gregações do mundo, "AS ME
LHORES SOB O PONTO DE 
VISTA DA ORGANIZAÇÃO 
E DA UNIÃO". Ressaltou-lhes; 
ainda, outro mérito excepcio
nal: "O GRANDE MOVIMEN
TO DE FERVOR QUE CON
TINUAMENTE REALIZAM". 

Retornamos à presidência 
em 1964, quando se iniciou 
e concluiu a aquisição da sede 
própria, sendo baluartes do 
movimento Antônio Maia e 
Edgard Hoffmann. Realizaram
se duas Assembléias Nacionais 
de Dirigentes. Uma no Rio de 

Janeiro e outra em ' - Ribeitfo 
Preto, presidida por Sua Emi- -
nência o Cardeal Dom Agne-

Tercetra Concentração Mariana da Diocese de Niterói no Colégio Salesiano. 
Ao centro, Mons. Joio de Barros Uchôa e Geraldo Bezerra de Menezes, respectivamente, diretor 

e presidente da Fedeiação. 

lo Rossi, então Arcebispo de nentes à doutrina católica e gados, em auxt1io à Confe-
São Paulo. temas marianos. E acentue-se deração, às Federações e Con-

Na gestão iniciada em 1964, 
como na anterior, participamos 
de um sem número de retiros, 
encontros, congressos, sema- -
nas, assembléias concentra
ções e comemorações em todo 
o território nacional e no es
trangeiro, ao lado dos Padres 
César Dainese, Bânward, Afon
so Rodrigues, Leme Lopes, Jo
sé Coelho de Souza, Paulo" 
José de ~ouza, Romeu de Fa
rias, e V,alério Alberton, todos 
verdadeiros baluartes do movi-
mento mariano. 

Por igual, multiplicaram-se, 
ao tempo, os cursos de forma
ção, tão úteis aos congrega
dos e dirigentes. Por outro 
lado, registre-se o lançamento, 
com 6xito, de publicações ati-

o empenho da diretoria, prin- gregações. 
cipalmente do Pe. Paulo José Sempre consideramos essen-
de Souza e Antônio Maia, em · cial ao êxito das congrega-
prol da mais ampla irradiação ções e seu apostolado a vida 
da revista "Estrela do Mar", interior dos congregados, ali-

que atingiu a tiragem de 50 cerçada na presença à mesa 
mil exemplares. A maior cir- eucarística. E a marca funda-
culação de sua história. I?ental de sua autenticidade . 

Tivemos a iniciativa do E o Cristo Redentor no cen-
lançamento do tributo maria- tro mesmo da devoção maria-
no, até hoje vitorioso, con- na: 
tribuiçlo dos próprios CO.Q&Te- Pelo visto, a resposta à 

indagação é esta, e não outra: 
sim, valeu a pena presidir à 
Confederação Nacional das 
Congregações Marianas. 

Geraldo Bezerra de Menezes 
Ex-presidente da Confederaçllo Nacional 

Por último, um apelo. Nas 
celebrações do jubileu ae ouro 

da Confederação e deste Ano 
Mariano (7 de julho de 1987 
a 15 de agosto de 1988), 
façam, _ não só os congrega
dos, mas os católicos em geral, 
da última encíclica de João 
Paulo 11 A Mile do Redentor 
("Redemptoris Mater"), a sua 
bandeira.Por esse memorável 
documento pontifício, ines
cedível na fundamentação teo
lógica da devoção mariana, 
tllo encarecida pelo Santo Pa
dre, muitas dúvidas e distor
ções foram desfeitas e a Bem 
Aventurada Virgem-Maria, 
mais uma vez, glorificada. A 
palavra infalível do sucessor 
de Pedro opôs-se à daqueles 
que, na sua inconsciência reli
giosa, tentam enfraquecer a de
voção à Virgem Santíssima 
e denegrir sua presença " no 

_mistério de Cristo e da Igreja." e da Federação das Congregaçnes Marianas da Diocese de Niterói 

FEDERAÇÃO DE NITERÚI 

A Federaça:o das Congrega
ções Marianas da Diocese de 
Niterói foi fundada por D. Jo
sé Pereira Alves . Presidiu sua 
primeira àiretoria o congrega
do Artur Torres Cunha, da 
Congregação dos Salesianos . 

Geraldo Bezerra de Mene
zes, da Congregação de S. Do
mingos, foi o seu segundo 
presidente, por mais de um de
cênio. 

Na sua primeira gestão 
(1938-1939 ), era esta a di re
to~a da Federação: diretor -
padre César Dainese, S.J ., pri
meiro diretor da Confederação 
Nacional ; presidente - Geraldo 
Bezerra de Menezes (S. Domin. 
gos); H assistente - Manoel 
Simões (S . Gonçalo); 2 Q assis
tente - Paulo Raeder (Barre
to); secretário - Artur Tor
res Cunha (Salesiano ); tesourei
ro - Osório Silva (Catedral) ; 
Corpo Consultivo: Semeão Cus
tódio (Barreto); Celso Augus
to de Araújo (Ingá); Antô
nio Duque Estrada (S. Gon
çalo); Alberto Ribeiro Go
mes (S. Domingos); João Qua
resma (S. Gonçalo); Moacyr 
Ferreira da Silva (S. Louren
ço); André Inácio (S. Fran
cisco). 

Estava a Federação dividi
da em quatro Setores: 
1) "Padre Anchieta" (com 143 
congregados), compreendendo 
as congregações do Barreto 
(diretor - Pe. João Quintel
la Raeder); S. Gonçalo (Mon-
senhor Rocha); S. Louren---
ço (Pe. Jerônimo Roosen, 
SSCC); S 
2) "Araribóia" (com 208 con
gregados): Catedral (Pe. Euri
co Braga); Ingá (Pe. José La
bat). Salesiano (Pe. Fran
cisco Xavier Lanna, SS); S. 
Domingos (Frei Acúrcio, 
OFM); Saco de S. Francisco 
(Pe. Francisco Arlotte, ODP); 
3) ''Petropolitano" ( com 241 
congregados), congregações: 
Franciscanos (Frei João José 
Pedreira de Castro, OFM); 
S. Pedro de Alcântara e do 
Colégio São Vicente de Pau
lo (Cônego Raimundo Verco-
teren); · 
4) "Friburguense" (com 138 
congregados), congregações: 
Colégio Anchieta (Pe. Valen
tim Rozmann, SJ); Colégio 
Santo Estanislau (Pe. José 
Maria Piet, SJ); Preparatório e 
Círculo S. Luis (Pe. Joio Bos
co Rocha, SJ). 

Total: 730 congregados. 




