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EM PREPARAÇÃO 
5 - ''.A mim vocês prendem, a verdade vocês ru1o prendem". 

E uma série de livros didáticos. 
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A EPIFANIA DE JESUS NOS TEMPOS DO REI HERODES 

"Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. no tempo do Rei Herodes, eis que vieram Magos 
do Oriente a Jerusalém, perguntando: "Onde está o rei dos judeus. recém-nascido? Com efeito vi
mos sua ESTRELA no Oriente e viemos adorá-lo". Ouvindo isto. o rei Herodes ficou alarmado e 
com ele toda Jerusalém. E. convocando todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo. procurou 
saber deles onde havia de nascer o messias. Eles responderam: "E tu Belém, terra de Judá, de mo-· 
do algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um que será guia, que apas
centará Israel, o meu povo!. 

Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a 
respeito do tempo em que a ESTRELA tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: "Ide 
e procurai obter informações exatas a respeito do menino. e ao encontrá-lo, avisai-me para que eu 
também vá adorá-lo". A essas palavras do rei, eles partiram. E eis que a ESTRELA que tinham vis
to no Oriente ia à frente deles; até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Ao en-. 
trar na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Em seguida abriram 
seus cofres. e ofereceram-lhe presentes: ouro. incenso e mirra". (Mt. 2. 1-11) ., .. 

Luciano, membro da SEM, educador. 
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6 - 3? Aniversário da SEM - Dia das con
sagrações e início do Noviciado. 
Encerramento da campanha dos "Can
tores da Estrela" 
EPIFANIA DO SENHOR - SANTOS 
REIS MAGOS 
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"EIS QUE VIMOS A SUA ESTRELA NO ORIENTE E VIEMOS ADORÁ-LO" (Mt 2,2) 
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SOCIEDADE ESTRELA MISSIONAR IA 

SEM 

"A SEM é o pulmão direito da Estrela Missionána, o braço direito da cruz, braço auxiliar, sempre 
pronto a servir, portanto, profundamente voltado ao serviço da CEBEM, mas ao mesmo tempo, 
profundamente unido ao IEM, cabeça da EM". (Const1tu1ção da SEM, art. 14)

A SEM é pois, constituida de membros, homens ou mulheres, solteiros ou casados. que se 
consagram a Deus para servirem nas missões, ao lado do IEM. 

A SEM é um órgã'o sumamente importante da Estrela Missionária, que abre seus cofres para 
a pobreza do Menino Jesus e sua Mãe nos presépios do Mundo. Foi assim consrnuida dia 06-
01-1981, portanto, conta apenas com 3 anos completos, mas vem prestando notáveis serviços ã
causa da evangelização e do cristianismo pleno.

Conta, entre membros e noviços, com 10 integrantes. Adalberto Lopes de Oliveira, Vera 
Lúcia Francisco da Costa, Júlio Miranda de Fana, Pedro Peçanha, José Ed1lson de Lima, José 
Marciano Ferreira Goulart, Carlos Alberto Peres, Luciano Francisco da Costa, Leandro Silva do 
Nascimento e Maria Aparecida. 

A SEM precisa de mais operários para a vinha do Senhor. Você pode ser um deles, leitor 
amigo. Participe da obra da SEM, pelo menos com suas orações. E se tiver vocação para essa 
sublime missão da SEM, comunique-se conosco. 

JANEIRO 

"Nós, chamados ao matrimônio cristão, 

unidos pelo vinculo uno e indissolúvel do 

$âcramento, viveremos unidos até a morte, 

com amor mútuo em CRISTO e educare

mos nossos filhos no caminho da fé do 

Evangelho, do amor cristão': (D. U. 143) 

SEMANA DA CONSAGRAÇÃO DAS 
FAM(LIAS AO IDEAL DA CEBEM 

Consagraçã'o de uma faml1ia ao IDEAL da CEBEM 8 - Dia da Família da CEBEM 
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"QUEREMOS QUE NOSSA FAMfLIA SIGA O EXEMPLO DA 
SAGRADA FAMfLIA DE NAZARIÊ: JESUS, JOSIÊ E MARIA". (D.U. 143) .7. 



A FAMfLIA DA CEBEM 

Finalmente, a CEBEM terá ainda uma micro-estrutura natural, que é a FAMl°LIA. A famnia 
é a célula da CEBEM, assim como a CEBEM é célula de toda a Estrela Missionária. A FAM(LIA 
será a Igreja doméstica, será a cópia da FAMl°UA DE NAZARi;. A autoridade na família é o pai, 
não por nomeação, mas por direito natural e sacramental. A mulher representa a Igreja, assim 
como o homem representa Cristo e assim se submeterá amorosamente ao marido, cabeça da 
mulher, como Cristo é cabeça da Igreja. E os filhos são o presente de Deus, como o Menino Jesus 
o foi para José e Maria.

Cada família deve viver o IDEAL da CEBEM da maneira mais perfeita possível, de modo a 
exprimir a caridade de Deus. Cada casa procure ter um oratório e nesse oratório preside a oração, 
em nome de Deus, o próprio pai, que representa Deus dentro de seu lar, assim como a mã'e repre
senta a Virgem Mana e os filhos representam o Menino Jesus:· (Art. 77 da Constituição) 

Faça você também a consagração de sua faml1ia a Deus para nela viver o IDEAL DA CEBEM. 
Solicite a presença do padre para, junto ao pai e a mãe, consagrar a Jesus por Maria e sua 

família que será então a célula-mater da CEBEM. 

"Porque 

vimosa sua 

mrela no Oriente 

e viemos adorá-lo". 
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A ESTRELA MISSIONÁRIA REALIZA A EPIFANIA DE 
CRISTO PARA OS HOMENS DE HOJE. .9. 



A EPIFANIA DE JESUS EM 1984 

- Este Calendário Estrela Missionária já circulou em 1979, 1980, 1981 e 1982. Em 1983 não
circulou, devido ao massacre judaico de que foi v(tima o I EM em 1981 e que trouxe consequên
cias tão graves que não foi possível editá-lo. Agora volta a circular o nosso Calendário, que antes 
tinha edições até em espanhol, inglês e alemão. 

Sob o título acima, escrevíamos em 1.979: 
"Os Magos do Oriente viram a Estrela que lhes indicou o caminho de Cristo. E eles, vendo-o, o 
adoraram. Assim a Estrela se tornou o mais antigo símbolo da missionariedade da Igreja. 

Quando algumas nações lançam foguetes e satélites para explorar o espaço, dois terços da 
Humanidade ainda não conhecem AQUELE por quem tudo foi feito e que é o centro da criação: 
CRISTO. Lançar f•,guetes e satélites é privilégio dos países ricos. Nós lançaremos uma Estrela, 
não para explorar o espaço, mas para anunciar CRISTO aos homens. Para que os homens de hoje, 
vendo a sua Estrela, também o adorem. Essa estrela será um pouco de cada um de nós que deseja
mos seja o nome de Cristo anunciado a todos os homens. Será a nossa fé, a nossa caridade, o nosso 
apostolado, a nossa oração. Serão os missionários que partem para evangelizar e outros que ficam 
apoiando-os com sua esmola e sua oração". 

Em 1980 acrescentava-se a esse mesmo texto: 
"Na era dos Direitos Humanos, não será o principal direito o de ter acesso ao Autor desses direi
tos, Jesus Cristo? E a esse direito de todos corresponde igual dever de todos nós, cristãos: Anun-
ciar Cristo, aos homens, anunciar seu Evangelho Libertador e Redentor". (continua) 
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O povo do Riachlro fez sua opção: 
Cristianismo, SIM. Comunismo, NÃO. 

23 - Em 1966 foi idealizada a Estrela 
Missionária em Hernandarias no 
Paraguay 
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A OBRA MISSIONÁRIA� A NOVA EPIFANIA DE CRISTO HOJE. 
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A EPIFANIA DE JESUS EM 1984 (continuação) 

Em 1981 escrevia-se sob o mesmo título: 
A Epifenie aconteceu e continue acontecendo em cada homem que encontra a fé em Jesus. 
A estrela brilhou nos céus do Oriente e continua brilhando na ação dos missionários e de todos quantos 

participam da obra mi55ionária. 
Três Reis Magos chegarem e Belém porque viram a estrela: Melquior, Baltaiar e Gaspar. Mas muitos outros 

magos n!o chagaram a Jesus porque a estrela missionária de muitos cristãos se escondeu nas nuvens da indife
rença ou do individualismo, quando mio, apagou. Os 3 Reis encontraram a Jesus e lhe ofereceram presentes. 
Jesus continua de braços abenos à espera do presente que você oferecerá pela obra missionária, que todos 
aqueles que encontraram a fé hlo de oferecer, com seu testemunho, com sua oraçlo, com seus donativos. 

A Epifania de Deus em 1981 depende de você ser estrela missionária, panicipando da obra missionária 
para que outros homens encontrem e adorem Jesus. 

SEJA VOCÊ UMA ESTRELA MISSIONÁRIA 

Em 1982. sob o mesmo título, o Calendário dizia profeticamente, referindo-se aos representantes hodiernos de 
Herodes, que tentaram e ainda tentam impedir a Epifania de Jesus: 

A Epifania aconteceu em Beldm, na adoração dos Reis Magos a Jesus. A glória de Deus se manifestou a esses 
homens vindos do Oriente. 

A Epifania é agora uma festa do ano litúrgico que rememora esse acontecimento evangélico. 
Mas a Epifania - manifestação da glória de Cristo - nlo é apenas um fato passado. Acontece no presente 

em cada cristão que reconhece em Jesus o Filho de Deus. 
A Epifania continua sendo um desafio para o futuro - muitos "M11gos" do Oriente e do Ocidente chegariam 

à adoração de Jesus se a sua vida cristã, amigo leitor. for estrela que brilha, que aponta o caminho para Jesus. 
Herodes continua presente na historia, em todos aqueles que tentam impedir a evangelização. A Epifania de 

Jesus em 1982 depende também de você ser estrela missionária, participando da obra de evangelização que levará 
muitÓs homens a crerem em Cristo e a adorá-lo. 

(continua) 

JANEIRO 

FEVEREIRO 
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A EPIFANIA DE JESUS EM 1984 (continuação) 

No ano do nascimento de Jesus, foi inútil a açlfo de Herodes contra Ele, como foi inútil açá'o de seus suces
sores ateus a invejosos nos dias atuais: OS JUDEUS OU MAR RANOS. 

Jesus, a Estrela radiosa da manhã, será reconhecido e odorado por todos os povos. 
Herodes tentou em vão apagar o brilho da Epifania de Jesus, a Estrela Radiosa da Manhã. promovendo a 

matança dos inocentes. Ele conseguiu apenas sujar o seu próprio nome na História, que passou é posteridadq 
como símbolo da Inveja cruel. 

Da mesma forma, em 1981, o invejoso bispo judeu D. Adriano Hypolito, tentou impedir a Epifania de Jesus, 
sufocando a Estrela Missionária com suas diabólicas maquinações, urdidas e executadas pelas forças do AntiCris
to: Sionismo, Maçonaria, Comunismo. Tudo foi am vão. Ele conseguiu apenas dar-lhe maior esplendor e a si 
pr6prio, maior ignomínia. 

A Estrela Missionária anuncia o CRISTO que volta em sua gloriosa Epifania, para todos os povos. Cum
pre-nos realizar, pois, o grande objetivo da Estrela Missionária: 
Realizar II EPIFANIA de JESUS, "a raiz e o descendente de Davi, A ESTRELA RADIOSA DA MANHÃ" 
(Apoc 22, 16), o CORDEIRO IMACULADO e glorioso, "Rei dos reis e senhor dos senhores" (Apoc 19, 16), o 
Primogênito de toda a criação (Col 1, 16) por quem e para quem tudo foi criado e subsiste. Ele é o Verbo Eterno 
de Deus, a LUZ que ilumina todo homem que vem a este mundo, o REI da criação, o HOMEM perfeito. A Ele 
a glória e o império pelos séculos dos séculos. 
"Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Porque 
aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, 
por inte�dio daquele que ao preço do próprio sangue na Cruz, restabeleceu a paz e tudo quanto existe na terra 
e nos céus". (Col 1, 18-20). Realizar a EPIFANIA de Jesus, portanto, na adoraçlfo de todos os homens a JESUS, 
REI ETERNO;FILHO DE DEUS, e oferecer-lhe os dons do coração humano: ouro, incenso e mirra - a fé, a 
esperança e a caridade. 

FEVEREIRO 

Instituto Secular da Virgem Maria e São 

José. Fundado dia 31-05-1983, no Riachão, 

' Nova Iguaçu, para leigos que se consagram 

Os primeiros membros do novo Instituto Secular a Deus para viver a castidade perfeita. 

D s T Q Q s (( s 

5 6 7 8 9 10 11 
JO Oo• 4cpoà 4, (pi_faô S. Tito S. RomuaJdo s lo&Odl Mlta S. Cirilo Sta. Escolástica N.Sn.4"1.-

A CASTIDADE PERFEITA� SINAL DO REINO DE CRISTO. 
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INSTITUTO SECULAR DA VIRGEM MARIA E SÃO JOSE 

Nos tempos atuais os homens estão intoxicados por falsas idéias e pelo pecado. De modo par
ticular o pecado da cai ne, ou seja, o uso indevido do sexo, ou melhor, o abuso sexual. A humani
dade está podre na pornografia, no erotismo, na libertinagem do permissivismo. Em tal situaçã'o 
se embrutecem os sentímentos nobres do homem o qual perde o gosto pelas coisas de Deus. 

Deus suscitou uma contra-reação a esses desmandos, que é o ideal puro e santo da Estrela 
Missionária, ao qual é essencial a castidade, segundo o estado de vida próprio de cada qual. 

Dentro da CEBEM Deus suscitou o ideal da castidade consagrada, surgindo assim o Instituto 
Secular da Virgem Mana e S. José. Trata-se de homens ou de mulheres que se consagram a Deus 
para a castidade perfeita, continuando a viver no século, ou seja, nâ'o em comunidades religiosa 
de freiras ou de padres. Essa castidade pode ser virginal, pode ser penitente ,  após uma vida peca
minosa e pode ser também na v1úvez, ou seja, com a exclusão de novas núpcias. Mais raramente 
pode ser vivida no próprio estado matrimonial, como os exemplos de S. Hilário de Poitiers ou 
S. Nicolau de Flüe.

Essa obra fecundará muito a Igreja de Jesus em sua luta de desintoxicação. Atualmente
temos o ramo feminino, com 7 mulheres consagradas. Esta obra crescerá muito. O Senhor da messe 
despertará novas vocações. O Reino de Deus está próximo e importa buscar os valores desse Reino 
pois a aparência deste mundo é caduca e passa. como a flor que murcha. 
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FEVEREIRO 

Ajudar a Igreja em suas necessidades é o brigação 
de todo cristão. Obrigação de religião para  com 
D eus, de caridade para consigo próprio e de jus
tiça para com os m inistros de  Deus. 
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"PAGAR O DIZIMO, SEGUNDO O COSTUME"· 5? Mandamento da Igreja 
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O DIZIMO 

O 5? Mandamento da Igreja manda que o católico ajude a Igreja em suas necessidades 
temporais, pagando o dízimo, segundo o costume 

No Antigo Testamento Deus mandava o seu povo dar o di'zimo mesmo para o culto de 
Deus, ou seja a décima parte de todos os bens ou haveres. 

A Igreja não é deste mundo, mas cumpre a sua Missão neste mundo, em meio aos homens, e 
precisa dos bens temporais para poder transmitir aos homens os bens espmtua1s. Precisa dos bens 
temporais, sem perder a pobreza bem-aventurada de Jesus, pois quando a Igreja busca os bens 
materiais, por si, e acima dos bens espirituais, então atraiçoa o Divino Mestre, como fez Judas 
lscariotes. 

Cada cristão, cada membro da Estrela Missionária tem o sagrado dever de contribuir finan
ceiramente com a lgre1a. com a EM, segundo as suas possibilidades. 

Se todos contribuírem, não faltará o necessário ã propagação da fé. Hoje em dia muitos 
carecem do necessário ã vida, enquanto outros esba11jam em coisas banais, supérfluas e desne
cessárias. O cristão gastará com o necessário ã vida, lembrando. porém, de que a fé é o único 
necessário, como dizia Jesus a Marta e a Maria. Quem escolhe os valores da fé escolhe a melhor 
parte. o único necessário. 

A contribuição do dízimo é expressã'o de fé e de amor a Deus e ã Igreja. Porisso é necessá
rio na prática do cristão. 

LEIA e propague 

MANUAL DA CEBEM
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FEVEREIRO 

20 - Em 1982 instalou-se no Riachão o Reino de Maria e 
levantaram-se as duas colunas que salvam a Igreja: 
Jesus e Maria. 

PEDIDOS: 
EDITORA ESTRELA MISSIONÁRIA 

Caixa Postal 77.121 26000 - Nova Iguaçu - RJ. 

Fone: (021) 767-5770 Preço: CrS 1.500,00 

Contém:Orações da Missa 
Hinário 
Devocionário 
Catecismo 
Constituição da CEBEM 
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LEIA O MANUAL DA CEBEM 
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A SERVIÇO DA RAINdA DAS MISSÕES 

Dia 22 do ogosto, fosta da Rainha dos Missões, um grupo de leigos e seminaristas, assumiram comigo o se
guinte compromisso: 

A SERVIÇO DA RAINHA DAS MISSÕES 
Dia 22 de agosto de 1981, festa de Nossa Senhora Rainha, demos início no Riachlfo ao movimento "A SER

VIÇO DA RAINHA DAS MISSÕES". Sob a proteção do Virgem Maria, Mãe de Jesus a nossa Mãe, Rainha da 
Misenc0rdia, nos comprometemos a assumires seguintes missões: 
1 -Confessar e comungar frequentemente e buscar a pr0pria converslo ao Evangelho de Jesus Cristo. 
2 -Rezar o terço todos os dias. 
3 - Propagar por todos meios posslveis e devoç6o do terço. 
4 - Fazer penitência em desagravo pelos ultrajes contra Jesus Cristo, Sua Mlfe, a Igreja e toda a pessoa humana. 
5 -Lutar unidos, sob a proteção de Mana, contra os erros doutrinêrios que entre nOs se propagam, contra as 

mentiras e calúnias que se promovem para de$lruir Sacerdotes, Leigos e Instituições da Igreja contra toda 
sorte de opressllo e tentativas de dominoçlío psicolOgice (demoníaca) contra a hipocrisia, o cinismo e a dema
gogia, armas prediletas da dominoçlfo e opressDo. 
6 - Empregar unicamente os meios Evangélicos nessa luta: a oração, a penitência, a fé, o terço, a coragem e a 

fonaleza Cristf, a verdade, com a consequente denúncia do erro, o amor aos que erram a aos inimigos, a 
paz, a mansidã'o a a liberdade a a unUio dos que lutam pelo bem da Igreja. 
7 -Manter firme e inobalâvel unidade à Una, Santa, Cat0líca e Apost0lica Igreja, através do Papa e do, Bispo 

local. Respeitar a Autoridode do Bispo, respeitar a Pessoa do Bispo, mas não aceitar radicalmente atitudes 
destrutivas ao bem do Povo de Deus. 
8 -Ler e meditar a Palavra de Deus do Santo Evangelho, unice mensagem libertadora para a humanidade pe 

cadora. 
9 -Edificar um orat0no dedicado a Nossa Senhora, Rainha das Missões, no qual se reze constantemente o 

ROSÁRIO pela Igreja e sobretudo pelas Missões. 
10 -Propagar este movimento o mais possível e informar o público ne medida em que contriburi para a liben&

çllo dos filhos de Deus que se acham oprimidos no seio desta Igreja. Lutar até a morte, para que possamos 
servir a Deus na paz e liberdade que Jesus nos veio fazer, livres de doutrinas e situações que atualmente intoxi
cam o corpo Eclesial. 

Pe. Valdir Aos 
E milhares de almas pequenas que com o terço, a nova "funda de Davi", derrubaremos o "gigante ateu". 
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ABAIXO O MURO DA VERGONHA 

- Um livro que mostra a atual crise que aflige a Igreja,

com fatos impressionantes. Depois analisa esses fatos e

mostra a solução.

PEDIDOS: 

ED ITORA ESTRELA MISSIONÁRIA 

Caixa Postal 77.121 Fone: (021) 767-5770 

26000 · Nova Iguaçu RJ. 
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A IGREJA CATÓLICA EM CRISE 

Os judeus odeiam a Igreja Católica assim como odiaram e mataram o seu Divino Fundador, 
Jesus Cristo. Jesus no Evangelho chamou os judeus de "filhos do diabo". {Jo 8,44) 

No entanto os judeus sempre tentaram destruir a Igreja de Jesus Cristo, urdindo maquinações 
diabólicas, infiltrando pessoas e idéias más. Os judeus representam a fera que surge do mar, des
crita no Apocalipse, capítulo 13. 

Depois de tantas tramas, como o surgimento do protestantismo, a Revolução Francesa, a 
implantação do comunismo, conseguiram os jÚdeus fazer sentar na Cátedra de Pedro um dos 
seus: João XXII! e depois os seus sucessores, Paulo VI, João Paulo I e João Paulo li. Todos esses 
4 últimos papas praticaram a mais grave traição à Igreja Católica e a todo o rebanho de Jesus 
Cristo, vendendo-o inteiramente para o lobo judeu. Senão, veja este texto de Paulo VI na encí· 
clica "Ecclesiam suam: ";60;" Ocupam-no primeiramente os homens que adoram o mesmo Deus 
único e supremo que nós adoramos; aludimos aos filhos do povo hebraico, dignos do nosso res
peito afetuoso, fiéis à religião que nós chamamos de Antigo Testamento". 

Portanto, o Papa Paulo VI declara que ele adora o mesmo deus que os Judeus. Ora, os Judeus 
adoram o DIABO e odeiam Jesus. Se os Judeus fossem fiéis ao Antigo Testamento, teriam acei
tado a Jesus Cristo. Ora, eles recusaram Jesus, recusaram o Antigo Testamento. São filhos do 
Demônio. E junto com eles, todos os que os acompanham, como esses 4 infelizes papas. 

Conclusão evidente: Paulo VI era judeu infiltrado. E se os judeus nem assim conseguiram des
truir a Igreja, é mais uma prova de que a Igreja é mesmo divina e jamais passará. 
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5 e 6 Retiro 
7 -Cinzas - Jejum e Abstinência· QUARESMA 

O Cardeal judeu - alemão , Agostinho BEA, incumbido por 
Joã'o XXI 11 de preparar o texto favorável aos Judeus para
ser aprovado pelo Concílio Vaticano li. Tanto manipulou 
que o conseguiu, em dois textos heréticos: 
Lumen Gentium - n? 16 
Nostra Aetate - n? 4 
Eles adoram o deus dos Judeus: O DIABO. 
Nós, porém, adoramos o Deus Uno e Trino. 
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QUARESMA 

A Quaresma é tempo de oração e penitência. Penitência verdadeira é conversão a Jesus e ao 
seu Evangelho. 

Penitência é mudança de mentalidade. Devemos pensar como Jesus pensa e agir como Ele 
age. 

A Quaresma consta de 40 dias, em preparação à Semana Santa, a exemplo dos 40 dias de 
Jejum de Nosso Senhor. 

A Igreja Progressista ou Comunista-Maçônica da CNBB substituiu a Quaresma pela Campanha 
da Fraternidade. Substituiu Jesus Cristo como centro, pelo homem. 

1: preciso converter-se a Jesus Cristo. Ele é o Centro. Jesus é filho de Deus feito homem. 
Sem Jesus o homem não é nada. 1: p6 e cinza. 1: preciso converter-se, mudar de mentalidade. 

1: preciso abandonar teorias falsas, como o evolucionismo, as teorias de Freud, o ecumenismo, o 
moderhismo, o comunismo. 1: preciso superar os erros introduzidos pelos últimos 4 papas heré
ticos que tivemos, especialmente a catastrófica união com os pérfidos Judeus. É preciso voltar ao 
catecismo autêntico, à Missa de S. Pio V ou a Missa de sempre. 

É preciso rejeitar os terrfveis erros do Vaticano 11. 
Só a conversão a Jesus vai restaurar a paz. 
Só a verdade plena de Jesus vai restaurar a liberdade humana, neste mundo de escravos dos 

erros judaicos, hauridos de seu pai, o Demônio. 
Quaresma é tempo de conversão, de mudança de me talidade. Medite o Evangelho, tome 

conhecimento do grande drama hodierno da Igreja. Tome conhecimento do IDEAL santo da 
Estrela Missionária. 

Jesus é o único vencedor. Seu reino não terá fm. 
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Leia as Constituições da EM. 

PEDIDOS: 
EDITORA ESTRELA MISSIONÁRIA 
Caixa Postal 77.121 Fone: (021) 767-5770 
26000 · Nova Iguaçu RJ. 
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NECESSIDADE DO CATECISMO 

No ritual do batismo o padre pergunta aos padrinhos, que representam o batizando: 
Oue pedes ã Igreja de Deus? 

A fé - respondem os padrinhos. 
E a fé nos alcança a vida eterna. 
A fé deve ser alimentada pela oração e pela Palavra de Deus. Jesus mandou evangelizar, isto é, 

pregar a Verdade que Ele nos revelou. 
Essa Verdade evangélica está resumida, compendiada sistematicamente no CATECISMO. 
Cada cristã'o tem o grave dever de estudar o catecismo, de conhecer a sua fé, para professá-la, 

praticá-la e propagá-la. 
O catecismo moderno não serve, pois é herético, vazio. Trocou Deus pelo homem. Trocou o 

Criador pela criatura. Nega ou ignora a divindade de Jesus Cristo. É preciso voltar ao catecismo 
antigo, o de sempre. 

A Estrela Missionária publicou esse catecismo, para o uso dos fiéis. 
É preciso que todos voltem a estudar esse catecismo. 
Os frutos espirituais serão copiosos, pois disso depende a renovação da Igreja. As idéias fazem 

a História. Idéias verdadeiras trarão liberdade, justiça, amor e paz. E essas idéias verdadeiras tão 
somente são encontradas nas Palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Leia, pois, o livro: 
MANUAL DA C EBE M 

Nele você encontra o Catecismo da Doutrina Cristã. 
Pedidos: Caixa Postal 77121 26000 Nova Iguaçu· RJ. 
Aiachã'o Fone: (021) 767-5770. 

Rua Deolinda Ribeiro,41 
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19 - SÃO JOSÉ - Patrono da Estrela Missionária. 

S. JOSÉ:

Q 

21 
S. Bento 

Casto Esposo de Maria
Pai adotivo de Jesus 
Guarda da Sagrada Família 
Homem justo 
Modelo do operário. 
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ABAIXO O MURO DA VERGONHA 

Os judeus crucificaram Jesus Cristo e crucificaram a Igreja, seu Corpo M(stico. Judas lscariotes 

to, o traidor de Jesus Cristo, pois, sendo apóstolo, vendeu-o aos Judeus por 30 miseráveis moedas 

de prata. 
Durante a história da Igreja houve muitos sucessores de Judas lscariotes no seio da Hierarquia 

Católica, traindo o Corpo Místico e vendendo-o aos Judeus. 
Os principais traidores foram os Papas João XXIII, Paulo VI, João Paulo I e João Paulo li. 

Sob esses pontificados a Igreja foi intoxicada pelos erros dos judeus e perdeu, por assim dizer, a 

consciência de si própria, ao menos na maior parte de seus membros. Especialmente entre padres, 

bispos, freiras e seminaristas. Você quer detalhes dessa crise? 
leia o livro: "ABAIXO O MURO DA VERGONHA". 

Saber da realidade é o primeiro passo para a libertação, pois a verdade liberta. Não devemos 
ignorar a verdade histórica dos fatos e viver de ilusões e de ingenuidades. 

O livro conta a história do Muro da Vergonha que o bispo - judeu de N. Iguaçu, D. Adriano 
Hypólito, construiu na Igreja de Belford Roxo. Ele retirou Maria de seu trono, substituindo-a 

por Satanás, o pai da mentira. Esse Muro da Vergonha é o s(mbolo do que acontece na Igreja Ca

tólica depois do Concílio Vaticano li. Trata-se de um Muro que esconde um exército de inimigos 

diabólicos infiltrados na Igreja. 

ler esse livro é indispensável para quem quer ser católico sem colaborar com esses inimigos. 

Pedido: Caixa Postal 77121 - 26000 Nova Iguaçu - RJ. - Fone: (021) 767-5770. 
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Prezado Jovem! 

Jesus chama jovens para se

gu í-lo e ser pescadores de 

almas. 

Você pode ser um deles. 
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PREZADO JOVEM 

Jesus precisa de operários para a sua vinha. 
Jesus chama apóstolos para os nossos tempos. 
Você pode ser um deles, se estiver disposto a assumir o convite do Divino Mestre, Jesus, 

se estiver disposto a renunciar ao mundo perverso para seguir Jesus. Se estiver disposto a tomar 
a sua cruz, como Jesus. 

Prezado jovem, a Estrela Missionária dirige um Seminário para formar os jovens chamados 
por Jesus, para encaminhá-los nas sendas do Evangelho. 

Se você sente dentro de você esse chamado, coloque-se em contato conosco. Escreva-nos. 

Nome: ............................................................................................................................................. . 

Idade: ...................................... Grau de estudos: ............................................................................. . 

Endereço: ........................................................................................................................................ . 

..........................................................................................................................................................

Seu IDEAL de vida: ......................................................................................................................... . 

............................................................................ , ............................................................................ .

Envie para: IEM - Caixa Postal 77.121 · 26000 Nova Iguaçu - RJ. - Fone: (021) 767-5770 
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ABRIL 

Seminário do IEM. 
Foi moralmente destruído 
pelos comunistas em 1981. 
Agora ressurge com novo 
vigor. 
Ajude, com suas orações, 
com seu incentivo, com sua 
esmola. 
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AS MISSÕES DA CEBEM 

Chamam-se Missões as CEBEM em formação, antes de alcançarem 100 membros. Até agosto 
de 1983 tínhamos 35 Missões, todas situadas em Nova Iguaçu: 

1 • N. Sra. Conceição· Riachão 
2 - N. Sra. Aparecida -Rosa dos Ventos 
3 - Imaculado Coração de Maria· Nova Era 
4 - São Sebastião - Palhada 1 

19 - Espírito Santo - Nova Atlântida 
20 - S. Judas Tadeu - Rodilândia 
21 - N. Sra. das Vitórias· Morro Agudo 
22 · S. João Capistrano · Morro Agudo 
23 · S. Luís Gonzaga · Futurista 5 · São José· Caiçaras 

6 ·Sta.Rita· Belo Horizonte 
7 · Menino Jesus de Praga - Cacuía 
8 - N. Sra. Dores - Marina 
9 · São Jorge · Jerusalém 

1 O - Bom Jesus .dos Passos · Vai verde 
11 - Sagrado Coração de Jesus · Danon 
12 - Cristo Rei - Roma 
13 · Sta. Teresinha · Éden 
14 - N. Sra. Aparecida - Linha Velha 
15 - Sto. Inácio· Palhada 2 
16 · Sta. Lúcia· Coqueiros 
17 • São Josá - Vila Americana 
18 - S. João Batista - Nova Atlântida 

·-y·· 
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24 · Sto. Antônio · Palmares 
25 · Rosa Mística· Nazaré 
26 - N. Sra. das Graças· Arruda Negreiros 
27 - São Pedro - Vila Albino 
28 · S. Francisco Xavier · Rodilvânia 
29 - São João - Vila São João 
30 · Bairro Jacinta 
31 -S. João Bosco - Varge 
32 - Sta. Mariana - Dei Rei 
33 - Ouro Preto · Sta. Rosa de Lima 
34 - Civilização 
35 - Sta. Lúcia 

ABRIL 

O Vaticano, dominado pelos inimigos de Jesus: 

Os Judeus s1mbol1zados na estrela de Davi 
Os maçons· r.ompasso e esquadro. 
Os comunistas foice e o martelo. 

Assim está a Igreja no fim do século XX. Mas as por
tas do inferno não prevalecerão. O domi'nio judeu che
gou ao fim. 
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JESUS CONTINUA EM NOS SUA P.A.IXÃO 

Jesus sofreu e morreu: foi traido, preso, negado, abandonado. Sofreu desprezo, afrontas, 
injúrias. Tornou-se a abjeçã'o de todos, ridicularizado na coroação de espinhos. Deram-lhe no 
rosto, cuspiram-lhe, flagelaram-no. Preferiram a Barrabás do que a ele. Finalmente, foi condenado 
à morte ignominiosa da cruz, que carregou com heróica paciência. Agonizou, pendente da cruz. 
E morreu, entregando o esp(rito a Deus. Mas venceu a morte, por sua ressurreição gloriosa. 

Nã'o arrefeceu, porém, o ódio sanguinário do povo deicida, inimigos da salvação, os filhos do 
diabo, os judeus. Eis que continuam perseguindo com ódio mortal a Cristo Jesus em sua Igreja, 
que é seu Corpo Místico. 

Vejam o que fizeram os judeus, através de suas organizações maçônicas e comunistas: ofere
ceram moedas brilhantes aos sucessores de Judas lscariotes. Infiltraram traidores, como os papas 
João XXIII, Paulo VI, Joã'o Paulo I e João Paulo li. Amordaçaram a voz da verdade na Igreja, 
intoxicando-a com mil doutrinas falsas, ingeridas em encíclicas pontifícias, em documentos do 
Concílio Vaticano li, em documentos episcopais e pior de tudo, na ambigüídade da própria Missa 
de Paulo vi. Mudaram a Missa, o Catecismo, a teologia, os sacramentos, as leis da Igreja, a Moral, 
a vida religiosa. Fizeram aliança ecumênica com todos os hereges, cismáticos, ateus, maçons e 
judeus. Os judeus encabeçam e$Sél abominaçã'o toda. 

Jesus continua sofrendo sua Paixão e Morte na negação e traição dos membros de sua Igreja 
e na calculada crueldade de seus inimigos. Amemos Jesus nesta Igreja intoxicada e expulsemos a 
podridão de seu organismo. Voltemos à plena luz de seu Evangelho. 
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20 - Jejum e Abstinência 

Na morte de Cristo está o supremo ato de 
adoraçâ'o da humanidade ao Pai Eterno. 
E essa morte se torna presente em cada 
Missa. 
Adoremos a Paixão e a Morte Redentora 
de Jesus. 
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SEMANA SANTA 

Nesta Semana comemoramos o sofrimegto de Cristo, sua Paixão e Morte de Cruz, no Calvário.
Portanto, o Mistério de nossa Redenção, pois Jesus morreu para nos salvar. Nossa libertação só 
está na cruz de Cristo. As outras "teologia, da libertação" que pretendem a libertação fora da 
cruz de Cristo. no sexo, na política, na economia, na ciência, são falsas, são escravidão, não são 
teologicas, mas são satanalog,as. 

Na cruz de Cristo está a nossa libertação. 
Eis como você pode celebrar esta semana: 

1 - Leia a Paido de Cristo: Mt 26 e 27. Me 14 e 15. Lc 22 e 23. Jo 18 e 19. 
2 - Reze o piedoso exercício da Via-sacra, cantemplando as 14 estações ou sofrimentos de Jesus e 

de Maria. 
3 - Reze o Rosário, contemplando os 5 Mistérios dolorosos, ou a sua Paixão; Morte e Sepultura. 
4 - Faça penitência, especialmente jejum e abstinência, como na 6� feira-santa. 
5 - Confesse. A confissão individual é necessária para o perdão dos pecados mortais. Faça con-

fissão bem feita, completa, com sincero arrependimento e firme propósito. Não serve a con
fissão comunitária que foi inventada para deixar os cristãos no pecado. Não aceite confissão 
comunitária, invenção dos judeus. 
6 - Faça sua Comunhão Pascal. Cristo está presente na Eucaristia. Receba-o, com fé e devoção. 

E reze muit_o pela Igreja, o Corpo Místico de Cristo. Na Igreja Jesus continua sua Paixão e 
Morte hoje também, por causa da traição e da covardia de tantos que pretendem destruir a vida 
que Ele veio nos trazer em abundância. 
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Povo do Riachão, em adoração 
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Páscoa 

Cristo Ressuscitou 
Cristo Venceu 
Cristo Vive sempre 
Cristo reina 
Cristo impera para sempre 
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PASCOA 

Jesus, o Filho de Deus, se fez homem. Assumiu sobre si o peso de nossos pecados e pagou 
com o seu sangue sacrossanto o preço de nosso resgate. Com sua morte na cruz ele nos redimiu 
de nossas culpas. Jesus morreu e foi sepultado, pois seus-inimigos, os "filhos do Diabo" o odia
ram, porque Ele veio trazer a luz da Verdade que liberta. Essa luz pôs a descoberto as suas obras 
mês, porisso eles o odiaram, rejeitaram-no condenaram-no a morrer crucificado. Mas Jesus venceu 

a morte e ressuscitou. Saiu vivo e glorioso do sepulcro para nunca mais morrer. 
A ressurreição de Cristo é, pois, a nossa vitória. 
Como os Judeus do tempo de Cristo quiseram sepultar Jesus no esquecimento, da mesma for

ma os Judeus hodiernos tramam o ostracismo de Cristo na história humana. Tudo inútil. Inúteis 
todas as negociatas todas as pseudo-ciências, todas as conspirações maçônicas e comunistas. Tudo 

em vlo. Séculos de p6 e cinza, essa conspiração judaica. 
A glória, o fulgor de CRISTO VIVO, Glorioso e ressuscitado iluminará a face da terra e pori 

a descoberto toda a maldade, toda a perf(dia dos filhos de Satanás. E os cristãos reinaremos eter

namente no Reino de Jesus, que não terá fim, enquanto os seguidores do Príncipe das Tervas, 
os Judeus, os maçons, os comunistas, os traidores, arderão em chamas eternas, no inferno 

Nós cremos em Jesus Cristo e o adoramos. 
Amamos Jesus e esperamos nas suas promessas. 
Viva CRISTO REI. 
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MAIO 

1 - S. José operário 

Maio · mês de Maria 

Maria, Mãe de Deus e nossa 
Mãel 

Salvai a Igreja! 
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CONSAGRAÇÃO A MARIA 

Deus constituiu Maria Rainha da Misericórdia. Nesta época de tantas misérias morais,. de
tantos pecados, de tã'o graves ofensas â Majestade Divina só a misericórdia pode valer aos filhos 
de Eva. 

Agora, pois, chegou a hora do reinado misericordioso da Virgem Maria, que com seu amor 
misericordioso e com seu poder de Mãe de Deus haverá de trazer â humanidade o socorro do Sangue 
Precioso de seu Divino Filho. 

O grande remédio espiritual para a humanidade pecadora é a devoção a Maria, a consagração 
ao seu Imaculado Coração. 

A grande defesa dos cristãos é a oração do terço, a nova pedra de Davi contra o gigante Golias 
do ate1smo, Nossa Senhora pediu em Fátima a consagração do mundo ao seu Imaculado Coraçiio 

e a oraçlo diária do terço. 
Maria Santíssima trouxe ao mundo Jesus Cristo, nosso Salvador. Ela é nossa Mãe e Rainna. 

Façamo•nos, pois, seus súditos e teremos proteção. Façamo·nos seus escravos e teremos liberoa· 
de. Façamo-nos seus filhos dedicados e teremos paz e a vida eterna. 

Pois, assim como Jesus veio a nós por Maria, também nós iremos a Jesus por Maria. 
Doce Coração de Maria, sede a nossa salvação. 
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MAIO 

Paulo VI sauda o Presidente de Israel, Schazar, com um 

"Schalom I" 

Ai está a mais alta traição da História: 
Um acordo do Vigário de Cristo com o Vigário do Diabo? 
Claro que esse acordo foi do agrado dos homens, mas 
não do agrado de Deus, pois Paulo VI era judeu. 
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AS OBRAS DE MISERICôRDIA 

Sã'o 14. Sete corporais e Sete espirituais. 
As corporais sã'o: 

As espirituais sio: 

1 - Dar de comer a quem tem fome. 
2 - Dar de beber a quem tem sede. 
3 - Vestir os nus. 
4 - Dar pousada aos peregrinos. 
5 - Visitar os enfermos e encarcerados. 
6 - Remir os cativos. 
7 - Enterrar os mortos. 

1 - Dar bom conselho. 
2 - Ensinar os ignorantes. 
3 - Castigar os que erram. 
4 - Consolar os aflitos. 
5 - Perdoar as injúrias. 
6 - Sofrer com paciência as fraquezas do próximo. 
7 - Rogar a Deus pelos vivos e defuntos. 

Eis aí, prezado leitor, os meios de você praticar obras de misericórdia com o �u próximo. No 
entanto essas sã'o apenas obras de caridade. A caridade é Deus. Quem tem Deus no coração tem a 
verdadeira caridade. 
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13 - Dia das Mães 

"Quem honra sua mãe é semelhante àquele que 
acumula um tesouro ... 
Quem teme o Senhor louva pai e Mãe". (Eclesiástico) 

Homenagem às Mãe. 
E sede mães cristãs. 

Q Q s s 

16 17 18 19 
S.Ubaldo $ -·&lbo S. Venâncio s.-c.a...1oo 

VIRGEM MARIA, ABENÇOAI AS NOSSAS MÃES. .43. 



PODE UM PAPA ERRAR? 

A resposta é sim e não. 

O Papa nã'o pode errar quando fala ex cathedra, isto é, quando define para_todos os fiéis, 

matéria de fé ou de moral, propondo-a com autoridade, baseado na Sagrada Escritura ou na 
Tradição. 

Nesses casos o Esírito Santo não permite que o Papa erre, assim por exemplo, quando define 
os dogmas católicos. 

Quando o papa fala, mas nã'o ex cathedra, ou seja, sem invocar a autoridade de Vigário de 
Cristo e sem a intenção de definir dogmas, pronunciando-se sobre temas que não tem fundamen· 
tação nem na Sagrada Escritura, nem na Tradição, então o papa pode errar. Assim, por .exemplo, 
a encíclica PACEM INTER RIS, de João XXIII está errada do começo ao fim. Assim grande par
te dos documentos do Concílio Ecumênico Vaticano li, como as declarações: Gravissimum Edu· 
cationis, Nostra Aetate e Dignitatis Humanae. Assim a encíclica de Paulo VI, Eccleciam Suam. 
Esses documentos e outros desses pontífices e de seus dois sucessores, contém erros catastróficos 
para a Igreja. 

Realmente devemos dizer como Jesus disse a Pedro: "Vai para trás, Satanás, teus pensamentos 
não são de Deus, mas de homem". Os pensamentos de João XXII 1, de Paulo VI, de João Paulo I e 
de João Paulo 11 são pensamentos de homens, isto é de Judeus. Não são pensamentos de Deus. 
Rejeitar esses pensamentos diabólicos é indispensável para a saúde espiritual da Igreja. 

Os judeus promoveram esses papas com seus erros, pensando que perderíamos a fé. Engana· 

ram-se. Eles deram maiores provas da divindade da Igreja, pois, se não fosse divina, não superaria 
tramas tão diabólicas. 
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20 - Dia de Oração pelas Vocações. 

A porta do tabernáculo da capela do IEM repre

senta a barca de Cristo - a Igreja - em meio ao 
mar tempestuoso. Jesus Cristo salvará sua Igreja 
desta terrível tempestade do Vaticano 11. 
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AS 8 BEM-AVENTURANÇAS 

Quantas slo as bem-aventuranças evangélicas? 
As bem-aventuranças evangélicas são oito: 
1� Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu; 
2� Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra; 
il Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados; 
4� Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; 
� Bem-aventurados os que usam de misericórdia, porque eles alcançarão misericórdia; 
� Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus nosso Senhor; 
� Bem-aventurados os pacfficos, porque eles ser3o chamados filhos de Deus; 
� Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino 

do céu. 

voce SABIA? 

Que marrano quer dizer porco? 
Que os cristlos da Idade Média chamavam os judeus infiltrados de marranos? 
Que s6 no século XIX, na Europa, 200.000 judeus se "converteram", ou seja, se infiltraram 
na Igreja como marranos? 
Que no século XX esse fenômeno aumentou? 
Que atualmente os postos-chaves da Igreja Católica são ocupados por judeus, especialmente 
o papa, bispos e cardeais?
Que o fim desses marranos será o mesmo fim a manada de porcos de Gerasa, que se atirou
eo Mar? 

MAIO 

JUNHO 

Novos seminaristas do IBM com seu Superior Geral. 
São as esperanças. Rezemos por eles. 

31 - 16? Aniversário do IEM. 
N. Sra. Rainha das Missões.
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INSTITUTO ESTRELA MISSIONARIA 

O IEM é cabeça de todo o corpo da Estrela Missionáría. 
Foi fundado dia 31 de Maio de 1968, sob a protec;Jo de Nossa Senhora, Rainha das Missões. 

Comoçou em Urubici, Santa Catarina e logo, dia 10 de agosta, transferiu-se para Nova Iguaçu. 
Começou a pobreza do prer.4pio e passou �la expenênc,a da morte de eruz. Efot1vamente, 

dlo 01.09.1981 o outor do$tas linha�, fundador do IEM. to, vítima de um i;equestro, enquanto o 
Instituto to, vlolontomonte do,truido • deSc1rttcul<1do. Ess.J criminosa con'Pir;1ção teve Por auto· 
rus os Judou,, o� moçon&, o, comunl,111J • o corpo de traidores infiltrados no se,o da Igreja. 

Mo quurnfo u11111 oh, li 6 de D11ut conMigue reMt,r a to<las e�s fMll)8stades sem d8$clbêJr. 
r, ut l\'âtl do Ovu, 8u110111 o pod11r cto� txér<;1to� rerra<;fra� fEc O us pr�agé 6 1 EM 0-epolS d8$$8 

pt o'< tlu u li M 111111 quuu s etn sua fas tleflr11t1vit, q11er1cla p<,f Oeus, pc1rii f<fUJt um grande 6em 
à l\ltela, 

(} 11 M • tul 111atltt tfo hurn1.u1, tt1n�11gra iõ� • O,nt;, f,1�yos, �a<Jrs�, d1ácot10,; �u irmlíos- le190s. 
� \ , l'tPladn h1lh1t, ,t111te gg lhe111edo pôr D p re ti 6g1'8r e�<;;1 falange ;Jp-Ostó1ica cfo IEM, 

1 ue H? \lhl \.dl1\Attt l!<mb ro, 11111 g,qr 1111 lafgfdne ou pôr �,ta p-85SO'a • 
t\kl til! de111ol1, tatumurnfomoa Cj ll:M is fsrvürtJs.i� O'l'ar.Ões oara q1,e p0ssamo� compr1r 

,a h1i f.âd �u� 110• d 1:011liuds 
�t\lté lSl CHI� ro AOS ltOMt.NS. 
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Oração para você rezar diariamente: 

"O Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja; eu me consa
gro totalmente a vós. 

Protegei-me durante toda a minha vida para que eu 
seía fiel a Cristo. Amém". 

Doce Coração de Maria, sede a nossa salvação. 

6( 
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COLABORE COM A ESTRELA MISSIONARIA 

Você está convidado a colaborar com a grande obra apostólica da Estrela Missionária. 
Preencha, pois, e envie-nos: 

Nome: ............................................................................................................................................. . 

Endereço: ........................................................................................................................................ . 

···················································································································································· ······ 

Minha contribuição será de Cr$: ..................................................................................................... . 

Mensal: O Anual: O 

Comprometo-me a vender ................ Calendários para 1985, para divulgar o ideal Missionário. 

Observação: 
Sua contribuição pode ser enviada pelo Correio, na forma de ordem de pagamento, ou por 

cheque, em carta registrada. Ou ainda, se você preferir, pode enviar ordem de pagamento para 
estas contas bancárias, todas em Nova Iguaçu: 
Banco do Brasil • 045.993-3 Pe. Valdir; ltau - 09641-9 Instituto Estrela Missionária; Bradesco 
014.581-5 1 nstituto Estrela Missionária. 
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1 O - PENTECOSTES. Vinda do Espt"rito Santo_ 
O Espírito Santo é a 3� Pessoa da SSma. Trindade, que 
procede do Pai e do Filho e que, com o Pai e o Filho, 
recebe a mesma adoração e a mesma glória. Que falou 
pelos profetas. 
O Espírito Santo é a alma da Igreja, que a santifica com a 
plenitude da verdade. 
É o amor de Deus que se derrama em nossos corações. 

Maria, a Imaculada Esposa do Espírito Santo .. 
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OS DONS DO ESPfR ITO SANTO 

Dom do Espírito Santo é uma moção constante, recebida de Deus, que nos torna fácil e 
suave a prática das virtudes sobrenaturais. 

Os dons do Espfrito Santo são sete: 
1? Sabedoria;
2? Entendimento;
3? Conselho; 
4? Fortaleza; 

s? Ciência; 
6? Piedade;
7? Te mor de Deus. 

Os efeitos que produzem em nós os dons do Espírito Santo são estes: 
1? o dom da sabedoria nos faz conhecer claramente o nosso fim e os meios de alcançarmos;
2? o dom do entendimento nos faz conhecer as verdades reveladas, convencendo-nos profun
damente delas; 
3? o dom do conselho nos ensina o melhor partido que devemos tomar para nossa santifica
ção e o que mais contribui para a glória de Deus; 
4? o dom da fortaleza nos sustenta nos perigos, nos temores e tentações, e nos faz triunfar das 
dificuldades, que se opõem â nossa salvação; 
5? o dom da ciência nos mostra o nada das coisas criadas, nossas obrigações e o caminho mais
seguro para chegarmos ao céu; 
6? o dom da piedade é uma disposiçã'o religiosa que nos faz cumprir com prontidão e fervor
nossas obrigações para com Deus; 
7? o dom do temor de Deus é o receio constante de desagradar a Deus, que nos faz fugir de 
todo pecado, ainda dos venia1s, para na'o desgostarmos a Nosso Senhor. 
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21 - Corpus Christi 
IV Congresso Eucarístico-Mariano no Riachão 

Jesus presente 
na Eucaristia, 
na Igreja, 
na Palavra, 
na Cruz. 

Adoremos a Jesus, nosso Rei. 

Q Q) s 
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MISSA NOVA OU MISSA DE SEMPRE? 

Paulo VI mudou a Missa em 1969. executando as decisões demolidoras dos lobos infiltrados 
no Concílio Vaticano li. Em poucas palavras, ele judaizou a Missa, pois Montini era judeu. Fez de
la, mais um ato da religião do homem do que da religião de Deus. Infestou os textos litúrgicos de 
ambigüidades que se prestam à hipocrisia e à irreverência para com Deus. 

Símbolo disso é o padre voltado para os homens, não mais voltado para Deus, ou seja, para o 
altar, como antes. Paulo VI agradou muito a Martinho Lutero com essa decisão. Agradou aos 
Judeus, inimigos figadais do Santo Sacrift'cio da Missa. Mas não agradou a Deus. E prejudicou a 
toda a Igreja. Essa é a abominação da desolação, predita por Jesus. 

Quando eu era pequeno, até meus 25 anos, a Missa ainda estava intacta, em suas partes essen
ciais. Foi na Missa de Sempre, em 1954, que Jesus arrebatou meu coração. 

Em 1965 fiquei padre. Quando veio a reforma, fui colhido de surpresa, sem imaginar que 
haveria papas tão pérfidos e traidores, como esse e João XXI 11. Mas um dia descobri o erro e voltei 
atrás, pois a Missa nova significou para mim um recuo espiritual e um vazio. Em 1982 voltei à 
Missa de Sempre, a Missa que alimenta mesmo a vida sobrenatural. 

A Missa que é sacrifício propiciatório, na qual se oferece Cristo imolado, que se torna presen
te realmente, no pão e no vinho consagrado. 

A Missa é para que nos unamos ao Mistério da Paixão e Morte de Jesus, para participarmos de 
sua Ressurreição. 

Missa nunca será para agradar ateus, Judeus e protestantes. Portanto, a Missa é e será sempre a 
mesma Missa de sempre, instituida por Jesus Cristo. 
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29 - Dia do Papa 

Amamos a pessoa do Papa. 
Acatamos sua autoridade divi
namente instituida. 
Rejeitamos seus erros decorren
tes de sua traição pessoal. 
Dia 25.04.83 disse João Paulo 11: 

J 

"Como cristãos e judeus, como 
filhos de Abraão, somos chama
dos a ser uma bênção para o 
mundo. . . pela fé no mesmo 
Deus ... " Quer dizer .. ele adora o 
Deus dos Judeus:O DIABO. Nós, 
não. Portanto, ele é JUDEU. 
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-JUDEUS-

Quando Jesus nasceu. o rni Herodes, judeu, movido de inveja, procurou matar Jesus, mas não 
conseguiu. 

Jesus pregou um reino espiritual que contrariava frontalmente a ambição Judaica de domina
ção, de hegemonia, com predomi'n10 do messianismo temporal, econômico e político. 

Jesus foi claro em dizer que o seu Reino não era deste mundo. (Jo 18, 36). Jesus recusou ser 
coroado rei pelos Judeus, quando queriam dele apenas as vantagens econômicas, sociais e polí
ticas (Jo 6, 1 51 

Os Judeus ficaram furiosos contra Jesus, pois Jesus pregava a verdade e contrariava as ambi· 
ções sionistas, pondo a descoberto a hipocrisia com que usavam da religião. Porisso foi tão odiado. 
Jesus teve consigo apenas o "resto" de Israel, ou seja, aqueles poucos judeus sinceros e adoradores 
ve1dade1ros de Deus. A grande parte do povo com seus chefes rejeitaram o Divino Mestre. Jesus 
foi claríssimo em denunciá los. "Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não 
podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes como pai o DEMÓNIO, e quereis fazer os desejos de 
vosso pai, Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade porque a verdade 
não está nele. Quando diz a mentira, tala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da men
tira. Mas eu porque vos digo a verdade, não me credes". (Jo 8, 43-47). 

Portanto, os judeus rejeitaram a Jesus e tramaram a sua crucificação, manipulando Pôncio 
Pilatos, ou o poder civil e também a traição de Judas lscariotes e a covardia dos apóstolos. Claro 
está, Jesus morreu por que ele foi obediente ao PAI, até a morte e morte de cruz. 
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Eis o esquema do inimigo da Igreja, que forma a Anti
Igreja ou o Anticristo: 
Os Judeus - a cabeça. 
Maçonaria e Comunismo os braços. 
E os traidores cristãos, e não cristãos, de todas as denomi
nações, também católicos, formam o corpo monstruoso. 

CORPO MISTICO DO DEMÔNIO. 
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"QUE O SEU SANGUE CAIA SOBRE NOS E SOBRE 

NOSSOS FILHOS". (Mt 27, 25) 

Quando Pilatos lavou as mãos pela condenação de Jesus à morte de cruz, que fez pressionado 
pelo imperialismo Judaico, agindo contra a própria consciência, o povo Judeu bradou: "Que o 
seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos". 

Pois assim ocorreu na história. Os Judeus sempre foram inimigos do cristianismo e traidores 
dos povos, pois são um povo pérfido, deicida, isto é, um povo que rejeitou sua vocação de povo 
de Deus, matando o próprio Filho de Deus. (deicida). 

Nos Atos dos Apóstolos vê-se claramente como em toda a parte os Judeus causavam dificul
dades ao Evangelho. 

A História da Igreja é testemunha das tramas urdidas pela Sinagoga de Satanás para impedir 
o ·triunfo do nome de CRISTO. Agiram movendo perseguições externas ou heresias internas, estas
mais perigosas do que aquelas. Sempre tramaram contra a lg1eja e contra o poder civil em todos
os povos onde se intrometeram.

Esse povo pérfido, infiel à sua vocação e ao seu Deus é o maior perigo que pesa sobre a huma
nidade. Com a herança do ódio a CRISTO, os descendentes dos assassinos de Cristo dominam 
hoje o Mundo, as Nações e as Igrejas. Inclusive o Vaticano não passa de uma peça da máquina de 
dominação sionista. Basta ver como João XXII 1, Paulo VI e João Paulo li amaram, louvaram e 
promoveram essa perd(fia, que tanto exaltaram e recomendaram. Eis ai o segredo de toda a crise 
da Igreja. A perf(dia hoje é sinônimo de fidelidade. Deus tornou-se sinônimo do Demônio. Veja 
"Ecclesiam Suam" de Paulo VI e " Nostra Aetate", do Vaticano li. 
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13 - MARIA- ROSA MISTICA - MÃE DA IGREJA 

Vigem Maria, Rainha da Misericórdia, salvai a Igreja para que 
retornem seus filhos à fidelidade, 
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"SINAGOGA DE SATANÁS" 

Jã no tempo dos Apóstolos os Judeus quiseram judaizar o cristianismo. São Paulo foi o 
líder da evangelização dos gentios, ou seja, dos não-judeus. O Conc(lio de Jerusalém pronunciou-se 
contra a judaização do cristianismo. 

S. Pedro, num momento de fraqueza, cedeu aos judaizantes. S. Paulo resistiu-lhe "francamente
por que era censurável". S. Paulo diz que a atitude do 1? Papa "não era segundo a verdade do 
Evangelho". {Gal 2, 11-14) 

O Apóstolo S. João, no Apocalipse, diz, referindo-se aos judeus: "Eu te entrego adeptos da 
sinagoga de Satanás, desses que se dizem Judeus, e não o são, mas mentem". (Apoc. 3,9) 

A Sinagoga de Satanás, ou seja, o sionismo, nada mais fez durante a história, do que tramar 
contra o cristianismo, çom planos secretos, com infiltrações e conspirações, promovendo falsas 
doutrinas, revoluções, corrupção, traição. 

O fato mais grave é que nos últimos séculos os cristãos perderam a memória do perigo judaico, 
ignoraram suas insídias e caíram no laço. 

Eis que hoje o Mundo tornou-se uma colônia de Judeus. Todas as nações, todas as igrejas, 
todas as atividades humanas foram dominadas. A cultura é judaizada, claro, sem que disso se deem 
conta, pois a cultura também está dominada. 

A Estrela Missionária é a obra que Deus suscita para libertar o povo dessa terri'vel escravidão 
ideológica, dessa dominação total da humanidade pela Sinagoga de Satanás. 

Quem quer o Demônio ficará nos laços dos Judeus. 
Quem quer a Deus ingressará na Estrela Missionária. 
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Brasão do Bispo de Nova Iguaçu, D. Adriano Hypó
lito, um judeu· marrano: 

A foice e o martelo, disfarçado no cabo da foice. 

Eis o emblema do comunismo substituindo a cruz 
de Cristo. 
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OREMOS PELOS Pl:RFIDOS JUDEUS 

Veja e reze esta oração que a Igreja sempre rezou na liturgia da 6� feira-santa: 
"Oremos também pelos pérfidos judeus: afim de que Deus Nosso Senhor retire o véu de seus 

corações; afim de que também eleli reconheçam a Nosso Senhor Jesus Cristo. . . ........... . 
Onipotente e Sempiterno Deus, que também não repelis a perfídia judaica de vossa misericórdia: 
ouvi .as nossas preces, que oferecemos ante a obcecação daquele povo; afim de que, reconht=cida 
a luz de vossa verdade, que é Cristo, sejam retirados de suas trevas. Pelo mesmo Cristo, Senhor 
Nosso." 

Veja agora a diferença, como rezou a Igreja Judaica do infeliz Papa Paulo VI em diante: 
"Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que 
cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor de seu nome. 
Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, es
cutai as preces da vossa Igreja. Que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da 
vossa redenção. Por Cristo ... " 

Veja o que fez a infiltração judaica do Paulo VI: fez os pérfidos JIJdeus passarem a ser fide
líssimos, quando eles não admitem, mas combatem Jesus Cristo e sua Igreja. Para que maior 
testemunho da infiltração judaica na Igreja atual do que a mudança dessa oração? 

E o que querem os Judeus, senão destruir a Igreja e apagar o nome de Jesus e de Maria na 
memória humana? 

E quantos católicos estão ajudando esse plano dos Judeus, apoiando cegamente essa Igreja 
progressista, comunista, filial da Sinagoga de Satanás! 

O fim dos traidores é sempre muito triste. 
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JULHO 

A Bíblia nos ensina que Deus criou o homem à 
sua imagem e semelhança. Essa é a verdade. 

A ciência atéia dita "evolucionista", que os seus 
filhos aprendem na escola, diz que o homem 
vem do macaco. Essa é a mentira. 
E os homens preferiram a mentira e macaquea
ram o Demônio. E o século XX virou um circo 
de macacos. palhaços. 
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OS PRINCIPAIS MALES QUE DESTROEM A IGREJA 

São os seguintes males mais que afetam e Igreja atual e que temos que vencer com o bem. 
1 - O novo catecismo ou os novos r ecismos. mutilados. heréticos, blasfemos, vazios e materialistas. 
2 -As filosofias modernas: evolucionismo, marxismo, existencialismo, ecumenismo. etc. 
3 -A Missa nova de Paulo VI. amb(gua e indigna 
4 - A confisslo comuni têria. 
5 -Os erros judaicos, maçónicos. comunistas, protestantes que infestam documentos conc,líares, como: Gra

visslmum Educations. Oignltatis Humonae. Nostra Aetate e os demais decretos e até mesmo alguns artigos 
da Lumen Gentium. Isso extravasa nos documentos do CELAM, como Puebla, nas enc(clicas papeis, depois 
de João XXII I até João Paulo 11. 

6 -A moral nova, contaminada por todos os pecados, que na moral nova nllo são considerados como tais. 
7 -O novo COdigo do Direito Canónico, aprovado por João Paulo 11 
8 -A tducaçlo nove dos colégios cetôhcos, que de católicos conservam, quando muito, o nome. 
9 -O ecumenismo, ou seja, a un,A'o com todos os herejes, protestantes, comunistas. maçons. maometanos e 

judeus. 
10 -O ateísmo institucionalizado em muitas dioceses. como na de D. Adriano Hypôhto. em Nova Iguaçu, bispo

marrano, ou judeu pseudo-convertido. 
11 -O p,or mal é quinte-coluna Judaica gloriosamente reinante na Igreja post-concillar, que é a "abominação 

da desolação" 
12 -As atuais organizações eclesiais de "euto-demoliçllo" CNBB. Justiça e Paz, CEB, Pastoral da Terra, Cursi· 

lhos, lgre1e Popular, CELAM, Secretariados ecumênicos do Vaticano, etc .• etc .• etc Paulo VI falou em auto
destruição da Igreja. Isso é mentira dele. Quem destrói é o sionismo o qual serll destruído por si próprio 
no mundo todo. 

13 -A TV, a imagem e e palavra judaica que �Ja os nossos lares. 

JULHO-AGOSTO 

Eduque cristãmente seus filhos, no lar, na escola, 
na Igreja. 

Não deixe o ate1smo tomar conta de sua mente. 
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DEFENDA-SE COM O EXORCISMO 

Eu te exorcizo, espírito imundo, legião satânica, espíritos infernais. Eu te exorcizo, congre· 
gação demoníaca. Afastai-vos, espfritos infernais, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo 
t em nome do Preciosíssimo Sangue de Jesus, t de sua Paixão, Morte e Ressurreição, 1 pelo po· 
der da Imaculada Conceição da Mãe de Jesus, t pela intercessão dos anjos e santos, pelo sangue 
dos mártires. t Ide para bem longe, espíritos infernais, legião satânica, que ousais blasfemar os 
nomes de Jesus e de Maria e perseguir e oprimir a santa Igreja Católica com ardis satãnicos e in
fernais. Em nome de Jesus, eu vos mando, afastai-vos definitivamente. Deixa, a Igreja gozar da 
liberdade que lhe conquistou Jesus, morrendo na cruz. Afastai-vos. sequazes do dragão maldito, 
do príncipe das trevas pelo poder de Deus vivo, t de Deus verdadeiro, 1 de Deus santo t Deixai 
de pre1udicar a Igreja e de armar-lhe ciladas. Vai-te, Satanás, inventor e mestre de enganos, inimi
go da salvação humana, chefe do farisaismo, da maçonaria e do comunismo. Va,-te para bem 
longe, inimigo de Deus e do homem. Vai-te para o inferno. Dá lugar a Cristo, no qual nada achaste 
de tuas obras. Dá lugar à Igreja una, santa, católica e apostólica, a qual o Cristo adquiriu com seu 
sangue. Humilha-te sob a mão poderosa de Deus. Estremece e foge, com a invocação do santo e 
terrível nome de Jesus e o poder da Virgem Imaculada que te esmagará para sempre tua cabeça, 
sede do orgulho, origem do pecado e da mentira. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Amém. 
Destrua os sacramentais do demônio em seu lar. programa do TV. cart8les pornográficos, imagens da macumba, 
livros protestantes, etc. 
Sobretudo, desligue a TV. 
E use os sacl'8fflenta,s da Igreja, especialmente o terço e 6oua benta. 
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AGOSTO 

10 - Em 1968 o IEM instalou
-se em Nova Iguaçu, no 
Riachão. 

Nesta casa o I EM iniciou os seus 
passos. 
Deus lhe deu o crescimento 
e a maturidade. 
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ORAÇÃO A SÃO MIGUEL ARCANJO 

S. Miguel Arcanjo, protegei·nos no combate Cobri-nos com o vosso escudo. contra os em
bustes e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus. instantemente o pedimos. e vós. príncipes da 
milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás, e aos outros espíritos malig
nos que andam pelo mundo para perder as almas. 

Sacratíssimo Coração de Jesus. tende piedade de nós. 
Levante-se Deus, intercedendo a Imaculada sempre Virgem Maria, São José, São Miguel Ar

canjo, São João Batista, e todas as mili'cias celestes. e sejam dispersos os seus inimigos. e fujam 
de sua face, todos os que o odeiam, em nome do Pai e do Filho e do Esp,rito Santo. Amém. 

Para você guardar e rezar diariamente. 

TFP 

Cuide-se da TFP, que é obra de Judeus, ou seJa. do Judeu bispo D. Antônio de Castro Mayer 
com seu comparsa Dr. Plínio. Não caia no anzol maldito desses Judeus robot1zadores. 

Da mesma forma, a revista PERMANÉNCIA, do "judeu russo-convertido", Dr. Júlio Fleis
chmann. São obras d1ab6hcas. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. 

AGOSTO 

12 - Dia dos Pais 

"Ho nrarás pai e M ã e". 

Homenagem a todos os pais. E uma recomendação: 
Sejam pais cristãos. 
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IIEM - INSTITUTO DAS IRMÃS DA ESTRELA MISSIONARIA 

Também as mulheres que queiram se consagrar totalmente a Deus para a vida missionária 
tem seu lugar na EM. Trata-se do IIEM. 

"I: o braço esquerdo da cruz, braço auxiliar, sempre pronto para servir, a exemplo de Maria, 
servir, quer na CEBEM, quer ao I EM ou à SEM, para a realização do cristianismo em plenitude". 
(Art. 14). 

"O I EM é uma comunidade de mulheres que adoram Jesus. É um instituto de perfeição 
evangélica, destinado à busca da santidade de seus membros. 1: um instituto missionário, desti· 
nado à evangelização universal. 1: um órgão do Corpo Místico de Cristo, a Igreja, que busca o cris· 
tianismo em plenitude. 1: o braço esquerdo de toda a Estrela Missionária. 1: um organismo inteira
mente a serviço de Maria, a Rainha das Missões, para ser o sinal do Filho do homem. Como tal, 
o 11 EM é inimigo mortal de Lúcifer e de seus sequazes, fator de divisão inconciliável entre os
filhos das trevas e os filhos da LUZ e fator de unidade total e definitiva destes em Cristo". (Art.
18).

Eis a nova Comunidade Missionária feminina que surge, no seio da Estrela Missionária, 
para servir, a exemplo de Maria, para lutar contra os inimigos da Igreja, para construir o cristia
nismo em plenitude. 

Dia 22, festa do Imaculado Coração de Maria, o IIEM completará 5 anos de fundação. Re
zemos por seus membros e peçamos ao Senhor que lhe envie muitas vocações. 

A Igreja necessita dos bons serviços do 11 EM. 
Que a Virgem Maria lhe dê o necessário e indispensJvel crescimento, para a glória de Deus, 

para a Epifania de Jesus Cristo, de Maria e de sua Igreja. 
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AGOSTO 

22 - 5? Aniversário do IIEM 
IMACULADO CORAÇÃO DE 
MARIA. 

As primeiras aspirantes do 11 EM em 
sua nova fase de crescimento. 
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PREZADA JOVEM! 

Você, moça, que tem fé em Cristo e que ama a sua Igreja. Você, prezada Jovem, que busca 
um IDEAL grande de vida, no espírito do Evangelho de Jesus. Você, que se dá conta da loucura 
em que caiu a humanidade, no abismo vazio do pecado, você que quer LUZ, AMOR, VIDA, 
você que quer DEUS. 

Conheça o IIEM, seu IDEAL de vida, sua Constitui�o. sua comunidade. Conheça, pois 
ninguém ama aquilo que não conhece. Conheça e ame, pois o 11 EM é amável. Você está convidada 
a visitar o IIEM, prezada senhorita. E se for a sua vocação, você estará convidada a permanecer, 
a seguir esse IDEAL de Cristo, o ideal mais sublime para uma jovem em pleno século XX. Colo· 
que·se em contato conosco. Escreva•nos ou telefone. Visite·nos. Jesus semeia a semente da vaca· 
ção nos corações. Repare no seu se não está essa maravilhosa semente que produzirá tão abun 
dantes frutos. E corresponda, pois Jesus merece. 

Escreva•nos: 

Nome· ...................................................................... , ............................................................. . 

Idade: ..................................... Grau de estudos . .................................................................... . 

Endereço� ............................................................................................................................... . 

Envie para: li EM - Caixa Postal 77 .022 - 26000 Nova Iguaçu · RJ - Fone (021) 767·5770 
Rua Deolinda Ribeiro, 41 - Ríachão. 
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SETEMBRO 

11 Assembléia Geral do I EM 
31 - 11 Assembléia Geral da SEM 

1 - li Assembléia Geral do li EM 
Dia 1? de setembro de 1981 Pe. Valdir Aos foi sequestrado. 

Confissão é o trono da misericórdia divina que perdoa e é 
o trono do desagravo do pecador arrependido que se acusa
à Majestade Divina.
TEUS PECADOS TE SÃO PERDOADOS.
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CONFISSÃO E LIBERTAÇÃO 

Hoje fala-se como nunca em libertação. Mas esquecem os teólogos da libertação que só exis
te uma escravidão: a do pecado. Jesus disse: "Quem comete o pecado torna-se escravo do pecado". 
Ora. o i\utor do pecado é Satanás. Portanto, o pecador escraviza-se a Satanás. 

O Demônio tenta a pessoa com uma ilusão, com uma mentira. Depois que seduz a alma no 
pecado, bloqueia a confissão, levando o pecador. por mil pretextos. a não confessar. E a alma 
permanece no pecado. Não foi em vão que o infeliz Papa Paulo VI introduziu a confissão comu· 
tária, que de nada liberta, mas ainda mais escraviza os pobres pecadores. E dai é um passo a cria
ção da chamada "consciência coletiva" que só conhece "pecados sociais". E adeus conversão. 

1: preciso afirmar claramente: 
Jesus instituiu o sacramento da confissã'o para perdoar os nossos pecados, cometidos depois 

do batismo. A confissão é necessária, indispensável, ou seja, é preciso confessar ao ministro de 
Cristo, o sacerdote, todos os pecados graves. seu número e circunstâncias agravantes, para receber 
a absolvição. 

Poucos cristãos vivem hoje em estado de graça, pois os padres traíram sua missão. No entan
to, somente esse é o caminho da verdadeira libertação. "Conhecereis a verdade e a verdade vos 
fará livres" - disse Jesus. Conhecer e declarar os próprios pecados, arrependimento e bom pro
pósito, eis ai a libertação das trevas do pecado. Seja humilde, pois Deus dá sua graça aos humildes 
e resiste aos soberbos. Faça uma boa confissão. 

Confissão mal feita não resolve mas piora o estado da alma. 
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SETEMBRO 

O bispo-judeu de Nova Iguaçu, D. Adriano Hipócrita, 
condecorado pela Maçonaria, dia 09-12-1976, no IESA, 
Colégio de Freiras. 
Adriano é condecorado por suas obras péssimas pelo 
Grão-Mestre Osmani Vieira Resende, do Grande Oriénte 
do Brasil. 

Foto:Jornal de Hoje 10·12-76. 
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Dia 7 - li Assembléia Geral da 
CEBEM, no Riachão. 
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OBJETIVOS DA ESTRELA MISSIONARIA 

O objetivo único da EM é a Epifania. sob três aspectos: 
A EPIFANIA DE MARIA 

Realizar a EPIFANIA DE MARIA. a Mulher Apocalíptica vestida de sol, ou seja, de Deus. 
com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. (Apoc. 12. 1). 

A Epifania da Mulher que gerou JESUS e sua Igreja, que todas as gerações chamarão bem
-aventurada, ( Lc 1, 48) que esmagará a cabeça da serpente (Gen 3, 15). a Medianeira de todas as 
graças, a ROSA MISTICA, filha predileta do Pai Eterno. mãe do Verbo Encarnado, JESUS CRIS
TO, Esposa Imaculada do Espírito Santo, Rainha das Missões. ESTRELA da Evangelização, Mãe 
da Igreja. Consequentemente a CEBEM quer ser um instrumento nas mãos de Maria para a derro
ta definitiva de Satanás, cuja cabeça, sede do orgulho, será esmagada pela Mãe de Deus. 

COMENTÁRIOS À FOTO DO JUDEU-BISPO ADA IANO 

Uma árvore boa não pode dar mau fruto. Isso diz o Evangelho. Porisso entendel'T!OS que 
Adriano tem obras tão péssimas. pois é judeu. Porisso a Macônaria homenageou Adriano, porque 
ele é judeu. E judeu adora o Diabo. Diz a reportagem do Jornal de Hoje, de 09-12-1976, sobre o 
XIX Encontro Maçônico. no qual Adriano foi condecorado: '.'Dentro da trilogia Liberdade, Igual
dade e Fraternidade, os maçons cultuaram ao Grande Arquiteto do Universo e a Pátria". O Grande 
Arquiteto do Universo é Satanás. Portanto. Adriano adora Satanás. E como ele, milhares de padres, 
freiras, cardeais e até papas, que são judeus infiltrados. Não há nada oculto que não se venha a 
revelar. 
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S. Proto

A televisão é o poder dos judeus sobre o povo. Através 
da TV o sionismo controla a mente de toda a humani
dade. 
Liberte-se desse poder opressor. Desligue a TV e seja 
um homem livre. 
Quem vê televisão peca mortalmente contra os 1 O man
damentos da lei de Deus, pois a atual programação é 
obra imunda dos judeus. 
Maldita a fam11ia que continuar vendo a TV dos Judeus. 
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OBJETIVOS DA ESTRELA MISSIONÁRIA 

EPIFANIA DA IGREJA 
Realizar a EPIFANIA da IGREJA, o Corpo M(stico de Cristo, que quer adorar a seu Esposo, 

e qual Esposa Imaculada assumir o cristianismo em plenitude para pô-lo em prática, a exemplo de 
Maria, a Mulher bem-aventurada. A Epifania da Esposa gloriosa, sem mancha nem ruga, nem algo 
de semelhante, mas santa e imaculada (Ef 5, 27) que se prepara para as núpcias eternas do Cordei
ro e diz: "VEM" (Apoc 22, 17). 

Os judeus, sem quererem, ajudaram a Igreja. Pensaram destruir a Igreja e no entanto dão-lhe 
maior brilho, brilho que vem de Jesus Cristo, o Divino Fundador. 

Ninguém se assuste quando virem padres, bispos, cardeais, matando-se entre si e suicidando-se. 
São os judeus infiltrados, os marranos em pânico diante da Epifania de Jesus, de Maria e da Igreja. 
A rede marrana já está toda identificada, desmascarada. Assistiremos a esse desabamento ou im
plosão judaica, por eles próprios preparada. Quem se auto-destrói é o Sionismo, não a Igreja. Sim, 
há uma auto-destruição do Sionismo, pois é obra de Satanás. 
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SETEMBRO 

Esta é a capela de Cristo Redentor, 
em Nova Iguaçu. 
O povo cristão construiu-a com sa
crif< cio. 
D. Adriano moveu açã'o judicial
na 4� Vara C(vel de Nova Iguaçu
e tomou-a dos cristãos, apesar da
separação entre Igreja e Estado.
O Sionismo (mpera, mas por pouco
tempo.
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OBJETIVOS DA ESTRELA MISSIONARIA 

EPIFANIA DE JESUS 
Realizar a EPIFANIA de JESUS, "a raiz e o descendente de Davi, A ESTRELA RADIOSA 

OA MANHÃ" (Apoc 22, 16). o CORDEIRO IMACULADO e glorioso, "Rei dos reis e senhor 
dos senhores" (Apoc 19, 16), o Primogênito de toda a criação (Col 1, 15) por quem e para quem 
tudo foi criado e subsiste. Ele é o Verbo Eterno de Deus, a LUZ que ilumina todo homem que 
vem a este mundo, o REI da criação o HOMEM perfeito. A Ele a glória e o império pelos séculos 
dos séculos. 

"Ele é o princ(pico, o primogênito dentre os mortos e por isso tem o primeiro lugar em todas 
as coisas. Porque aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude e por seu intermédio recon· 
ciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que ao preço do próprio sangue na Cruz, 
restabeleceu a paz e tudo quanto existe na terra e nos céus". (Col 1, 18·20). Realizar a EPIFANIA 
de Jesus, portanto, na adoração de todos a Jesus, REI ETERNO, FILHO DE DEUS, e oferecer-lhe 
os dons do coraçã'o humano: ouro, incenso e mirra - a fé, a esperança e a caridade. 

Se o grão de trigo não morre não pode dar fruto. Jesus morreu e ressuscitou. Sua vitória é 
total e definitiva. É inútil os judeus insistirem. Mas seus corações se obstinarã'o como o coração 
do Faraó do Egito. 

"Não temais, ó pequena grei, eu venci o mundo". 
Nada de adaptar-se ao mundo e sim adaptar o mundo a Cristo. 
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Em 1982. 7 de Março, o povo cristão percorreu 18 km 
entre R,achão e Belford Roxo, na maior procissão penitencial. 

Os frutos da procissão foram a vitória do povo cmtão 
contra os comunistas judeus. 
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VOCE SABIA? 

1 - Que a 1� experiência deste calendário foi realizada no Seminário Maior N. Sra. da Conceição 
- Viamão • RS, em 1963, sob o título de CALENDÁRIO DAS VOCAÇÕES, com 20.000 ex.
Depois teve outra edição em 1964, com 50.000 exemplares. Em 1965 atingiu 80.000 exemplares
em português e 20.000 em espanhol. Depois mudou de orientação, saindo ainda em 1966, 1967
e acabou. A edição espanhola passou para Cuenca, no Equador, saindo em 1966 e 1967 e depois
acabou.
2 - Que o calendário reapareceu em 1979, já em Nova Iguaçu, sob o título de: CALENDÁRIO
ESTRELA MISSIONÁRIA, mas no mesmo estilo e formato do anterior. Teve as seguintes tiragens:
1979 - português: 20.000
1980 - português: 20.000 • espanhol 5.000 · Alemão 2.000
1981 - português: 35.000 · espanhol 5.000 · Alemão 2.000 · Inglês 1.000
1982 - português: 30.000 · espanhol 3.000 • 1 nglês 2.000
3 - Que o calendário fez um bem imenso por todo o Brasil e na América Latina.
4 - Que o calendário foi interrompido, não saindo em 1983. Isso deve-se ao fato de ter sido
sequestrado o Pe. Valdir Aos, dia 01.09.1981 e a seguir ter sido desarticulado o I EM, numa trama
dos inimigos da Igreja, que contaram com padres e bispos para executarem tão diabólico plano,
que no entanto, nã'o alcançou seu intento.
5 - Que agora ressurge o calendário, para 1984, esperando ter continuidade e difusã'o. Nesta
fase o calendário traz a consciência dos graves problemas da Igreja e do caminho de solução.
Esperamos chegar de novo aos lares amigos de Jesus e de Maria.
6 - Que contamos com você, leitor amigo, contamos com sua colaboração, para elevar a tiragem
deste calendário e atingir muitos lares brasileiros.

MES DAS MISSÕES 
MES DO ROSÁRIO 

O Rosário é a nova funda 
de Davi contra o gigante 
Gol ias do comunismo ateu 
e do sionismo. 
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OUTUBRO 
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O Rosário é a oração mais 
agradável à Virgem MARIA 
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O ROSARIO 

Nossa época vive o drama da luta ingente entre as forças do Anticristo e as forças do Reino 
de Jesus. As forças do Anticristo são numericamente superiores. As forças do Reino de Jesus estão 
reduzidas mais do que nunca, na face da terra. 

Mas a fraqueza do Anticristo está justamente ai: não está com Deus. Ao passo que os segui 
dores de Jesus tem as forças de Deus. E isso basta para vencer. 

Em 1571 os turcos maometanos ameaçaram a Europa cristã. O Papa São Pio V ordenou ao 
povo cristão rezar o rosário e fazer penitência. Eis que os cristãos alcançaram a grande vitória 
em Lepanto, vencendo a cruz sobre a meia lua. 

O Rosário da Virgem Maria é a grande arma que os filhos de Deus devem empregar na luta 
contra o Demônio, contra os judeus. 

Nossa Senhora pediu em Fátima às criancinhas: REZAI O TERÇO TODOS OS DIAS. 
Isso é o que devemos fazer, sem cessar: rezar o terço e propagar essa devoção sem cessar. 
Os judeus imperam por toda a parte. O ateismo tomou conta, inclusive das Igrejas. O nome 

de Deus é profanado. As blasfêmias se multiplicaram, também contra a Mãe de Deus. 
O Rosário é necessário, mais do que nunca, para afugentar as forças do mal. Os infernos 

tremem diante dos nomes de JESUS e de MARIA. 
Rezemos o terço todo dia, com fé e devoção. 

E Maria alcançará a vitória das vitórias, a maior de todos os tempo, contra os judeus que se 
infiltraram em todos os postos chaves da Igreja Católica. 

Rezemos o terço da Virgem Maria. 
E viva Nossa Senhora das Vitórias. 

,_ _ _ _ _  - - - ------- -- - .. ..

OUTUBRO 

12 - N. Sra. Aparecida - Padroeira do Brasil 
li Congresso Missionário - Riachão. 

Jovem conduz a Imagem de Maria em procissão. 
A juventude é a esperança, mas só se rezar e adorar Jesus 
Cristo. Caso contrário, será dominada. 
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MODO DE REZAR O TERÇO 

1 - A devoção do Rosário foi ensinada pela própria Virgem Maria a S. Domingos de Gusmão, 
no século XII 1. 

2 - O Rosário compõe-se de 15 dezenas. Em cada dezena reza-se um Pai-Nosso, 10 ave-marias e 
o glória-ao-pai, contemplando-se um mistério da nossa fé.

3 - Para facilitar, o Rosário foi dividido em 3 terços. No 1?, contemplamos os Mistérios gozotos. 
No 2? contemplamos os Mistérios dolorosos. No 3? contemplamos os Mistérios gloriosos. 

4 - O Rosário, conta pois, com 150 ave-marias, imitando o saltério, que conta com 150 salmos. 
5 - O Rosário é uma devoção simples, acessível a qualquer cristão e muito profunda, pois nos 

faz contemplar os principais mistérios de nossa Redenção. 
6 - O Rosário agrada a Deus e é oração muito eficaz. É oração muito bfblica, cristocentrica, de 

louvor à Virgem Maria, profundamente eclesial. 
7 - Todo o Membro da Estrela Missionária deverá trazer consigo o Rosário e rezá-lo diariamente. 
8 - Antes do rosário reza-se o Credo. 

No final, reza-se a Salva-Rainha. 
9 - Entre uma dezena e outra reza-se: 

"Ô meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e 
socorrei principalmente os que mais precisarem". 

10 - Você pode colocar uma intenção ou um pedido especial antes de cada dezena. 

D 

14 
,:u Ooffl' �.t,Oft ór 

�, ... octn 

s 

15 
Su lCNu.,.J ... , 

OUTUBRO 

Coração de Maria repleto de amor e de misericórdia, salvai 
a humanidade das trevas do ateísmo. 
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OS MISTERIOS 00 ROSARIO 

Eis o resumo dos Mistérios do Rosário, que você pode decorar: 
1 - Mistérios gozosos (2� feira e 5� feira) 

1 · 1 - Anunciação do Anjo e a Encarnação do Verbo. 
1 · 2 - A visita da Virgem Maria a sua prima lzabel. 
1 - 3 - O nascimento do Menino Jesus. 
1 · 4 - Apresentação de Jesus no Tem pio. 
1 · 5 - A perda e o encontro do Menino Jesus, aos 12 anos. 

2 - Mistérios dolorosos (3� e 6� feira). 
2 · 1 - A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. 
2 · 2 - A flagelação de Jesus no Pretório de Pilatos. 
2 · 3 - A coroação de espinhos. 
2 · 4 - Jesus carrega a cruz para o Calvário. 
2 · 5 - A morte de Jesus na cruz. 

3 - Mistérios gloriosos (4�. Sábado e Domingo) 
3 - 1 - A ressurreição gloriosa de Jesus. 
3 · 2 - A ascenção oe Nosso Senhor. 
3 · 3 - A vinda do Espírito Santo. 
3 · 4 - A assunção da Virgem Maria aos céus. 
3 · 5 - Maria coroada Rainha do céu e da terra. 

REZE O TERÇO TODOS OS DIAS. 

OUTUBRO 

21 - DOMINGO MUNDIAL DAS MISSÕES 

IEM - Instituto Estrela Missionária 

li EM - 1 nstituto das Irmãs da Estrela Missionária 

SEM - Sociedade Estrela Missionária 

CEBEM - Comunidade Eclesial de Base da Estrela Missionária. 
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ESTRELA MISSIONARIA 1: 

(UM CHAMADO 
de 2.200.000.000 de não-cristãos no mundo para 220.000.000 de católicos na América 
Latina. 
de todos os homens, como por exemplo, os 10.000.000 de nepaleses, que sendo também 
chamados a pertencer ao povo de Deus, ainda não ouviram a Mensagem de Cristo, 

p a r a  
milhões de latino-americanos que, batizados, integram o Povo de Deus, ao qual CRISTO 
mandou pregar o Evangelho a todos os povos. 
do Conc(lio que diz: "Incumbe a cada discípulo de Cristo o dever de disseminar a fé". 
para quem quem quer dar 

UMA RESPOSTA 
da América Latina a se tornar missionária para um mundo a ser evangelizado. 
uma obra missionária a ser realizada por todos os latinoamericanos. 

UMA ESPERANÇA 
de que os 10.000.000 de nepaleses e outros povos integrem também o Povo de Deus.) 
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NOVEMBRO 

O Profeta Daniel destruiu o mito do Dragão, na 
Babilônia. 

Os filhos de Deus, unidos sob o comando da Virgem 

Maria, destruiremos outro mito terrificante: 
O Comunismo Ateu, obra do SIONISMO INTERNA
CIONAL. 

Os filhos de Deus, portanto, contra os filhos do dia
bo. Não haverá neutralidade. 
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O DRAGÃO DE DANIEL 

1 - "Havia na Babilônia um grande DRAGÃO, que os babilônios veneravam. O rei disse a Daniel: 
"Pretenderás também que aquele é de bronze? Vive, come, bebe. Tu não podes negar que seja um 
deus vivo. Adora-o, entã'o". 
- "Eu adoro, replicou Daniel, unicamente o Senhor meu Deus, porque Ele é um Deus vivo. ô rei,
dá-me licença para o fazer, e sem espada bem bastão, matarei o DRAGÃO".
- "Eu o concedo", disse o rei.
Então Daniel tomou breu, gordura e pelos, cozinhou tudo junto, e com isto fez umas bolas e
meteu-as na boca do DRAGÃO, que estourou e morreu. Daniel exclamou:
- "Eis ai o que adoráveis". (Dan 14, 22-26).
2 - Nos tempos atuais o rei deste mundo, o sionismo, também desafia a humanidade a adorar
um DRAGÃO que eles mesmos inventaram, chamado COMUNISMO ATEU. E os povos todos da 
terra, aterrorizados diante do monstro apocalíptico, feito de ateismo, de hipocrisia, de inveja, de
dominação psicológica, caem fulminados a seus pés em adoração.
3 - Deus suscita de novo, em meio a todos esses desmandos comunistas, o esp(rito do Profeta
Daniel, que diz:
"EU ADORO UNICAMENTE O SENHOR MEU DEUS, PORQUE ELE l: UM DEUS VIVO".
Eis ai o fim do DRAGÃO Comunista e Judeu.
Como Daniel destruiu o Drag!o com os seus ingredientes, nós hoje destruiremos o comunismo,
assim: Com a adoração de Jesus, com a verdade, com a denúncia do erro, com a oração do terço,
com a coragem e confiança em Deus, com i3 verdadeira liberdade.
O Dragão comunista tem seus dias contados. O Sionismo chegou ao seu fim.
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NOVEMBRO 

Igreja do Menino Jesus de Praga - CACUIA - NOVA 
IGUAÇU. 
Março de 1982. 
A Diocese comunista de Nova Iguaçu acorrentou as 
portas da Igreja para impedir a entrada do povo. 
Mas o povo tem fé em Deus e rompe as correntes. 
O comunismo é escravidão. 
O comunismo s6 vence onJe o povo não crê em Deus 
Pai TODOPODEROSO. 
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O DEVER DE TODOS E EVANGELIZAR 

Reproduzimos oqui um Interessante anlgo, publicado no Calendário EM-1982, da autoria de um menino de 12 
•nos, do Piaul. Tendo em conta os acontecimentos do IEM, em 1981, pareceu-nos ser essa uma mensagem pro
fética. Um dia antes do sequestro li este anigo e considerei-me como Daniel, na Cova dos Leões, pois, no dia
seguinte fui sequestrado e conduzido à Clínica Psiquiátrica, pera sofrer lavagem cerebral. Portanto, fiquei no
melo de leões que queriam devorar a minha liberdade, mas que nê<> o conseguiram.
Els o texto: 

O dever de todo cristão batizado 6 catequizar as l)tSS08S, ensinar a eles os meios pelos quais podaremos 
,er salvos, salvos no C1lsto, porque ele disse: IDE POR TODO O MUNDO E FAZEI DISCll>ULOS MEUS TO
DOS OS POVOS. Nós devemos evangelizar, nlo só com palavras, mas com gestos de emor, de humildade e de 
perdlo. 

A prova de fé de Daniel, na cova dos leões, indica-nos qua, para levarmos o. Cristó ao conhecimento de 
multas pessoas, nós precisamos �r por muitas provas tais como estas: 

Proya de amor: Precisamos amar a Deus e as pessoas, pois é com o amor que encontramos o perdA'o. 
A prova de F6: A nossa fé no Cristo ressuscitado está presente no nosso dia-a-dia. Se nós nlo nos importa

mos com a evangelizaçlo, quem levorà o Cristo àqueles que nlo o conhecem? 
Este pensamento 6 dirigido a cada um de nós - no entanto, quantos de nós, o levamos a sério? 
Se tivéssemos o nosso pensamento dirigido para as missões, estaríamos conscientes das multas dificuldades 

enfrentadas pelos missionários. 
O lnnituto Estrela Missionária está lutando em pról da evangelizaçA'o do mundo, formando padres e 

di6conos. Seri que v� est6 cooperando para que isto aconteça? 
Jovem ou adulto, lembre-se que o dever de evangelizar 6 de todos. 1: a nossa própria entrada para o Reino 

de Deus. 
Lem,bre-se que Cristo falou: IDE PELO MUNDO TODO, PREGAI O EVANGELHO A TODA CRIATU-

RA. 
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NOVEMBRO 

O fruto do Evangelho de Jesus é o amor 
fraterno e a paz. 
O fruto do Comunismo Ateu é o ódio e 
a violência. E muitos homens preferem 
este do que aquele. 
Na foto vê-se um comunista da Diocese 
de Nova Iguaçu, Hélio Franklin, no mo
mento em que ameaçava matar o Pe. 
Valdir Aos. Veja a express!o fisionô
mica do ódio na cara do sr. Hélio, um 
cristão batizado que traiu o seu batismo. 
Meu Deus, perdoai-lhes, não sabem o que 
fazem nem o que dizem. 
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SEJA MEMBRO DA CEBEM 

Você, leitor amado, está convidado a conhecer o IDEAL da CE BEM e a fazer-se seu Mem· 
bro. 

Eis a natureza da CEBEM, segundo a respectiva constituição: 
"Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome eu estarei presente no meio deles". 
A CEBEM é uma comunidade de cristãos que se unem em nome de Cristo, sob a orientação da 
Estrela Missionária, para tornar Cristo presente entre os homens e consagrar-lhe todas as realidades 
terrestres. 
Portanto, é uma comunidade aberta â participação de todos os homens, desde que tenham fé em 
Cristo e sejam batizados, Incluindo-se homens e mulheres, crianças, jovens e adultos, sem exclu· 
sã'o de profissão, raça, condição social ou cultural. 
Portanto, sã'o dimensões essenciais da CE BEM: 
Ser um órgão da Igreja que busca viver o cristianismo em plenitude, no crescimento de seus mem
bros na perfeição cristã. Ser uma comunidade de salvação destinada a todos os homens, portanto, 
um navio de refúgio para os náufragos. 
A CEBEM é a comunidade dos filhos de Deus dispersos, que se congregam para restaurar tudo em 
Cristo. 1: uma comunidade de servos de Maria, como os de Caná, que trarão as talhas da água das 
atividades humanas para serem transformadas por Cristo no melhor vinho de AMOR que ELE 
guardou para o fim. 
Para o IEM, o IIEM e a SEM, será a CEBEM o coração de onde haurirão novos filhos para suas 
fileiras e os recursos humanos, espirituais e materiais para realizar a expansão missionária universal. 
Para os "filhos do diabo" (Jo 8, 44), porém, a CEBEM é uma ilha segura e inexpugnável, sede da 
inimizade ao seu pai Lúcifer, bem defendida pela ESTRELA DO MAR, Maria. 1: portanto, uma 
comunidade eucarístico-mariana, dedicada à adoração de Jesus e à veneração de Maria para a con
sagração do mundo a CRISTO REI. 
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João XXII I . Papa comunista · maçom-JUDEU. 

Sua obra demolidora: 
1 · Encíclica Mater et Magistra 
2 . Encíclica Pacem in terris 
3 . Concílio Ecumênico Vaticano li 
4. Vendeu a Igreja ao Sionismo, â Maçonaria e ao Comu·

nismo.
1: incalculável o mal que esse Papa fez à Igreja de Jesus 
Cristo. Ele é pérfido, como os Judeus o são. 
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O MEMBRO DA CEBEM 

O IDEAL que você deve viver, como membro da CEBEM, assim se resume, conforme a Cons

tituição. 

O MEMBRO da CEBEM é um cristão, partícipe do múnus sacerdotal, profético e régio de 

Cristo, a seu modo, pelo que exerce sua parte na missão de todo o povo cristão na Igreja e no 
mundo. 

O que o caracteriza, pois, é a sua consagração batismal a Deus na secularidade, ou seja, nas 

atividades propriamente humanas e temporais. 

O membro da CEBEM é como o fermento de Cristo na massa deste mundo, que faz crescer 

os valores evangélicos em toda a sociedade humana e em todos os ramos de atividade social. Ca

be-lhe, pois, restaurar tudo em CRISTO e por Maria, e assim instaurar o seu Reino absoluto em 

todos os campos da atividade h1Jmana. 

Todo o membro da CEBEM. é, pois, chamado à santidade, segundo o seu estado de vida, 
e também à obra missionária universal, de modo próprio à sua condição de vida. 
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DEZEMBRO 

Paulo VI continuou a obra diabólica de João XXII I: 
1 . Encíclica Ecclesiam Suam. 
2 - Concílio Ecumênico Vaticano 11. 
3 - Missa nova. 
4 . Confissão comunitária. 
5 - União com os Judeus, protestantes. 
6 - Visita a ISRAEL. 
1 · Visita à ONU. 
Com Paulo VI a Igreja tornou-se anestesiada pelos 
erros judaicos e agonizante. Só não morreu porque 
é obra divina. E as portas do inferno nã'o prevalecerã'o 
contra ela. Paulo VI era judeu.· 
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CRISTO REI 

Jesus Cristo é Rei Universal. Na cruz ele reina seu reinado de verdade, de Justiça, de amor e 
de paz. Veja a espiritualidade que a Estrela Missionária propõe, para que o Reino de Cristo se 
estabeleça no mundo inteiro: 

CRISTO é o ponto de partida e o ponto de chegada. Nossa Comunidade, pois, é cristocên
trica, e cristocrática. 

CRISTO é o Mestre de quem queremos aprender a doutrina e em quem haveremos de crer. 
Porisso queremos formar a CRISTOCUL TURA. 

CRISTO é o Companheiro, o Amigo de cuja intimidade queremos sempre gozar, inclusive 
pela convivência fraterna em seu nome na qual se faz presente. 

CRISTO é o Chefe a quem queremos seguir, procurando por em prática seus conselhos 
evangélicos. 

CRISTO é o Modelo a quem procurará imitar o Membro da CEBEM, vivendo como Ele 
viveu, especialmente na cruz. 

CRISTO é o AMOR escolhido como o tudo da vida, pois é FILHO DE DEUS a quem é 
devida toda a adoração no céu e na terra, razão de ser da total consagração, da vida comunitária 
e da dedicação universal às missões. 

VIVA CRISTO REI 

DEZEMBRO 

8 - 2? Aniversário da CEBEM. 

Imaculada Conceição. 

Foto: 

Povo da CEBEM, com Jesus e Maria 
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CEBEM 

Dia 8 de dezembro é o aniversário da CE BEM. Apenas 2 anos dessa obra providencial que con
grega os filhos de Deus dispersos para realizar a gloriosa Epifania. 

A festa da Imaculada Conceição da Virgem Maria foi escolhida como data natal(c,a da 
CEBEM: 
1 · Por que Maria é a imagem. figura perfeita, o protótipo da Igreja, a qual é chamada igualmen
te a ser perfeita, sem mancha nem ruga, nem algo de semelhante, mas santa e imaculada . Maria 
foi imaculada desde a sua oonceição e foi cheia de graças. Assim também o é a Igreja, que nasce 
do lado aberto de Jesus Cristo. 
2 · A CEBEM surgiu no Riachão, na igreja de Nossa Senhora da Conceição. Dia 10 de agosto 
de 1968 a Divina Providência conduziu o IEM a esse local pobre como a mangedoura de Belém. 
Foi ah que Deus suscitou essa obra maravilhosa que tem uma missão importantíssima a cumprir. 
3 · Maria é a Padroeira da CEBEM, invocada sob o título de Imaculada. Ela é a Mãe e a Aalnha 
que sempre protegeu e defendeu essa obra e seus filhos das ciladas do Maligno. 

4 Maria, em sua Imaculada Conceição, tem a missão divina de esmagar a cabeça de Lúcifer, o 
pai da mentira e do orgulho. Em sua humildade ela venceu a soberba do Demônio. E no fim dos 
tempos Ela há de esmagar a cabeça do Demônio A Igreja vencerá totalmente o Diabo, po,s a 
Igreja é obra Divina. 

D s T Q 

9 10 11 12 
2° Doffl AOVUffO S. Melquíades $.Mll\lüolNTow, N.s ... c ....... ., 
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"Tudo isto eu te darei, se prostrado por 

terra me adorares" (Mt 4, 9). Isso disse 

o Demônio tentando a Jesus.
Isso realizou o Judeu Karol Woytila, Papa 
João Paulo li. Seu tradicional gesto de
beijar o chã'o significa sua adoração a
Satanás para o sionismo possuir a terra.
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INTERCÃMBIO 

PREZADO LEITOR! 

O Calendário Estrela Missionária 1984 chegou ao Séu lar como um mensageiro, como um 
amigo. Esperamos a honra de podermos continuar presentes em seu lar em 1985, levando-lhe a 

nossa Mensagem exigente mas salutar da verdade e da denúncia do erro. 

Gostaríamos, porém, do inter�mb10. Gostar(amos de ter junto a nós também, um sinal 

de sua presença amiga, de seu diálogo, de sua resposta. 

Escreva-nos, pois, sugerindo, criticando, dando suas opiniões, seu ponto de vista. Isso nos 
ajuda muito para fazer o Calendário mais fiel ao seu objetivo. 

Se você estiver inspirado, escreva um artigo para publicarmos na próxima edição. Em anos 

passados recebemos várias colaborações nesse sentido, e notamos em várias um conteudo pro

fético. Publicaremos com prazer os pensamentos que julgarmos úteis aos leitores, dentro do 
nosso objetivo de desbloquear a verdade na mente das pessoas. 

Colabore conosco também. Difunda o nosso Calendário. Façamos dele o maior calendário 
do Brasil, pela tiragem, pela qualidade, pela sua missão providencial. Para isso, dependemos de 

você. 

Lembre-se, o pouco de muitos faz o muito de todos. Não deixe de dar a sua parte de parti

cipação, preciosa, indispensável. 

E que Deus o abençoe, o a toda a sua Família. 
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DEZEMBRO 

O IEM mantém dois educandários: 

Colégio N. Sra. Rainha das Missões e 

E.P.A. . Educandário Padre Anchieta. 

A Educação da juventude é prioritária 

na construçã'o da nova sociedade. 

Q s 

22· 20 21 
S. Liberato S. Tomás Ap. S. D!dimo

EDUCAR SEGUNDO OS PRINCll>IOS DE JESUS CRISTO. 
.105. 



CANTORES DA ESTRELA 

O que é: É um grupo de 3 crianças ou jovens. 
O que fazem: Vão de casa em casa, vestidos de Reis Magos, para anunciar o nascimento de Jesus, 
para desejar Feliz Natal, cantar ao Menino Jesus e ainda recolher donativos para as Missões nos 
cofres dos Reis Magos. 
Quando: A época de atuação dos cantores da Estrela se estende do dia 25 de dezembro até o dia 
6 de janeiro. Neste último dia os grupos de Cantores da Estrela abrem seus cofres em oferecimento 
para a Epifania de Jesus, ou seja, para a obra missionária. 
Por que?: 1 . Para anunciar às famílias o Natal de Jesus e dar-lhe o sentido verdadeiramente cristã'o 
que tem. 
2 . Para dar ao Natal um sentido missionário, ou seja, para ajudar a obra missionária, que é a nova 
EPIFANIA de Cristo na humanidade. 
3 • Para incentivar o espírito missionário dos jovens e das crianças, levando-os â participação na 
obra de difusão da fé. 
4 . Para que na festa da Epifania os "Reis Magos" possam abrir seus cofres ao Menino Jesus, que 
renasce nos presépios do mundo, ou seja, as Missões. 
Como fazer: O Grupo chega à casa e com cantos e versos se apresentam, anunciam o nascimento de 
Jesus, pedem ajuda, agradecem, desejõm Feliz Natal e se despedem, depois de receber no cofre o 
donativo das pessoas. Irão todos caracterizados como os Santos Reis Magos, com o cofre e com a 
estrela na frente. 
- Eis a iniciativa que esperamos frutifique em todos os sentidos, levando alegria às fam(lias, a
Palavra de Deus e engajando-as à obra universal da nova EPIFANIA, a obra da Estrela Missionária.
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S.Lucíano NATAL Sto. Esthio S ,.._A,O. ... 

DEZEMBRO 

25 - NATAL DO 
MENINO JESUS 
Do dia 25 até 6 de 
Janeiro · Movimento 
dos "Cantores da Es
trela". 

Se dermos glórias a Deus 
nas alturas, então haverá 
paz na terra aos homens 
de boa vontade. 
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NATAL DE JESUS 

O Natal é uma das principais festas cristãs. 
No entanto, essa festa foi descristianizada, foi comercializada, desde a invenção do Papai 

Noel maçônico, da Revolução Francesa, obra dos pérfidos judeus. 
Porisso é preciso dizer: o Natal de Jesus. 
Celebramos o nascimento do Filho de Deus feito homem, concebido de Maria Virgem e 

por obra do Divino Espírito Santo. 
Nasceu em Belém de Judá e foi reclinado numa mangedoura. 
Eis o grande mistério: a Encarnação do Verbo Eterno, Humanado. Eis o mistério da mater

nidade virginal de Maria Santíssima. Eis o mistério da realeza de Jesus escondido na pobreza 
daquele presépio. 

Os pastores de Belém são os primeiros que vão adorá-lo, depois do anúncio angélico: 
GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS E PAZ NA TERRA AOS HOMENS DE BOA" VONTADE. 

É preciso primeiro dar a glória que é devida a Deus Eterno e Onipotente, nas alturas de 
sua divindade. E para os homens de boa vontade então haverá paz. Portanto, o novo nome da paz 
não é desenvolvimento, como dizia Paulo VI na ONU (governo judeu). O novo nome da paz é 
simplesmente "glória a Deus nas alturas". 1: adoração ao Menino Jesus, é o reconhecimento do 
Filho de Deus. Sem isso, jamais haverá PAZ. 

Neste Natal, nada mais façamos senão adorar esse Deus-menino, primícia da humanidade, 
Deus encarnado, Deus Redentor. 

DEZEMBRO 

Jesus Cristo completa a sua Paixão e Morte 
na Igreja, que é o seu Corpo Místico, ou seja, 
em nós, que somos seus membros. 
Meu Pai, meu Pai, por que me abandonaste? 
Jesus está abandonado na apostasia do papa, 
dos bispos e padres, na heresia geral que sufo
cou a fé dos cristãos, na divisão das seitas 
protestantes, nos pecados em que vivem tantos 
cristãos. 
Imitemos o exemplo de S. FRANCISCO OE 
ASSIS. 

AMEMOS JESUS NESSA CRUZ 
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ESTRELA MISSIONARIA 

História: Foi Idealizada em janeiro de 1966 pelo Pe. Nicolau Sérvulo da Cunha SVD. e pelo Pelo Valdlr 

Aos. Dia 31 de Maio de 1968 formou-se o IEM. em Urubicl • SC. mediante a adoção do Docu

mento de Urubici. Em egosto do mesmo ano deu-se a transferência do IEM para Nova Iguaçu. 

Ola 31.05.1977 foi feita o ereção canônica. Ola 22.08.1979 constituiu-se o IIEM. 

Ola 06.01.1981 constituiu-se a SEM. Dia 08.12.1982 constituiu-se a CE BEM. 

Deflnlçlo: 1: um novo movimento que se organiza na Igreja Católica. em forma de cruz. ou seja, 

IEM - Cabeça (Instituto Estrela Missionária) 

IIEM - Braço esquerdo (Instituto das lrmSs da Estrela Missionánal 

SEM - Braço direito (Sociedade Estrela Missionária) 

CE BEM - Corpo e coração (Comunidade Eclesial de Base da EM) 

FlnalidaCMS: A EPIFANIA da Virgem Maria 
A EPIFANIA da Igreja 
A EPIFANIA de CRISTO 

Ãmblto: A evangellzaçSo do Mundo através da AnimaçA"o Missionária da América Latina. 

Slmbolo: A cruz: A haste vertical indica a dimensfo divina do AMOR e a horizontal. a oimensfo humana 

do mesmo AMOR. 

Pedroei.,.: NOSSA SENHORA RAINHA DAS MISSÕES. 

Nome: A Estrela Missionária Inspirou-se na Epifania de Jesus. 

A Estrela de Belém é s(mbolo da misslonariedade da Igreja. 

A obra missionária contínua a ser a Epifania de Cristo. ou seja. a sua manifestação aos povos. 

VoOII está convidado a integrar a nossa Comunidade. 

Estrele MisslonflrM: Caixa Postal 77121 - 26000 · Nove Iguaçu • AJ. Fone (0211 767-5770. 

1985 - CALENDÁRIO ESTRELA MISSIONÁRIA 1985 

JANEIRO 

o s T a a s s

1 2 3 4 6 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
2 28 29 30 31 

ABRIL 
1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 26 26 27 
28 29 30 

JULHO 
1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 
14 16 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 

OUTUBRO 
1 2 3 4 6 

6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 

FEVEREIRO 
D S T O O S S  

1 2 
;3 4 6 6 7 8 9  

10 11 12 13 14 15 16 
11 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 

MAIO 
1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 

AGOSTO 
1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

NOVEMBRO 
1 2 

3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 26 26 27 28 29 30 

MARÇO 
D S T O O S S  

1 2 
3 4 6 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 

JUNHO 
1 

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 

SETEMBRO 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 

DEZEMBRO 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 

FELIZ ANO 

NOVO 

DESEJA-LHE 

A ESTRELA 

MISSIONARIA 

/EM 

//EM 

SEM 

CEBEM 
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1984-1985 

Fim do ano. Muitas graças recebidas da Providência Divina. Cabe-nos render graças à San· 

tlssima Trindade, adorando o Deus Uno e Trino. 
Um ano Novo começa - 1985. Cabe-nos confiar e pedir. Pedir a Deus a luz para perseverar 

na ftJ em Jesus, para prosseguir na fidelidade cristã ao Evangelho. 

Amigo leitor, por esta página quero, como sacerdote, invocar as bênçãos divinas sobre 
quantos lerem estes escritos de amor verdadeiro, estes brados de alerta. Portanto, invoco as Mn

çãos divinas sobre você, amado irmão em Cristo. 
Que a Virgem Maria nos cubra a nós todos com seu manto maternal. Que a Virgem Maria 

nos dê a todos nós a confluência de amor e de ação, de pensamento e de vontade, no oceano in
finito de Amor e de Verdade, que tJ o Coração Sagrado de seu Divino Filho Jesus. 

Não esqueça, leitor amado, de substituir este calendário de 1984 pelo novo de 1985. Conti

nuaremos invisivelmente unidos na realidade do Corpo Mlstico de Cristo, e nesta comunhão de 
pensamentos. Se você nos escrever, essa comunhão será mais plena. 

Desejo-lhe um Feliz Ano Novo de 1985, sob a luz da Estrela Missionária, que anuncia radiosa 
a Aurora da Epifania de Jesus. Que Deus o abençoe, que Maria o proteja. Com minha bênção 
sacerdotal. 

Pe. Valdir Ros 

Fundador e Superior Geral da EM. 

Redator do Calendário 
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