
Preparando a Páscoa.

Principal festa do ano litúrgico cristão, a Páscoa comemora a ressurreição de Jesus Cristo no terceiro 
dia  após a sua crucificação e morte.  Suas origens remontam aos primeiros  tempos do cristianismo,  e é 
provavelmente  a  mais  antiga  comemoração  cristã  depois  do  domingo,  que  é  a  celebração  semanal  da 
ressurreição.

Antes de Cristo
O nome Páscoa vem do aramaico pasha, pelo hebraico pesach, de significado discutível: para uns, 

deriva do hebraico pasah (saltar, pular), originalmente referente a uma dança ritual; para outros, significa a 
passagem do sol por seu ponto mais alto numa certa constelação. No livro do Êxodo (  Ex 12:13-22) a 
palavra relaciona-se à noite em que Iavé feriu os primogênitos do Egito e poupou (ou “saltou”) as casas de  
israelitas, cujas travessas das portas estavam pintadas com sangue do cordeiro pascal.
Com Cristo

Como a Paixão e a morte de Jesus coincidiram com a Páscoa judaica, vários costumes e símbolos  
dessa festa foram incorporados às tradições cristãs. Na Epístola aos Hebreus, o autor ensina que ritos como a 
imolação do cordeiro são imagens de uma realidade que afinal se verificou: o cordeiro de Deus, imolado em 
sacrifício, foi o próprio Cristo, crucificado para pagar os pecados dos homens. (Hebreus 7ss)
Depois de Cristo

A festa cristã comemora a ressurreição no primeiro domingo após a lua cheia seguinte ao equinócio 
de março (por volta do dia 21). É uma data móvel, que varia de ano para ano entre 22 de março e 25 de abril. 
Precedem-na os quarenta dias da Quaresma e a semana da Paixão.

A Páscoa é preparada pelo tempo litúrgico, que a tradição católica chama de Quaresma (quarenta 
dias), onde, por meio da penitência, jejum, oração e a caridade, os filhos de Deus criam o clima necessário 
para celebrarem com Cristo a Páscoa. A última semana da Quaresma celebra os eventos culminantes da 
Salvação, inicia-se com o Domingo de Ramos, recordando a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Na 
Quinta-feira Santa tem inicio o Tríduo Pascal com a celebração da instituição da Eucaristia e do serviço 
sacerdotal (João 13, 1-11), modo pelo qual o Cristo permanece para sempre com os seus. A Sexta-feira Santa 
é marcada pela grande liturgia da Cruz (João 18-19), celebrada às 15:00, único dia no ano em que não se 
celebra a Santa Missa. Desde 1951, por determinação do Papa Pio XII, ao entardecer do Sábado, celebra-se a 
Grande Vigília da Páscoa.

Os católicos são convidados a realizarem anualmente a celebração da Páscoa, como um dever.

Poema: Sinal para Bandeira 

No boca de Ferro se anuncia:
Sinal Para a Bandeira!
É um chamado, um convite ...
todos se perfilam diante do mastro da Bandeira,
pois o momento é solene

A Prep sobe ligeira na adriça
e ali permanecerá atenta, olhando para sua senhora ...
Os filhos da Pátria rendem sua última homenagem do dia
Missão cumprida: à luz do sol, realizamos nosso dever!
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Descansa, oh! Mãe Gentil, juntamente com teus filhos
que em seus lares retornam para o descanso merecido.
Nós que permanecemos em serviço, velaremos nos faróis que se acendem
nos passadiços de nossos navios, nas guaritas de nossas unidades.

Antes, porém nos permita uma última saudação:
enquanto desces soberana do penol da carangueja,
te tributamos a nossa respeitosa continência
ao som dos sete vivas ditos pelo apito marinheiro

O sol se põe sobre o Comando do Oitavo Distrito Naval.
Do Litoral paulista às margens do Paraná
do Itararé ao Paranaíba a noite se faz ...
o povo se recolhe junto com o Pavilhão Nacional.
Repousa tranquilo! Cuidaremos de ti.

Autor: Capitão-de-Fragata (CN) Odécio

CAPELANIA DO COMANDO DO 6º DISTRITO NAVAL

O Primeiro-Tenente (CN) Sérgio realizou a Celebração 
da Santa Missa durante a Comissão  Aspirantex-2015,  realizada 
no  período  de  14  de  janeiro  a   2  de  fevereiro.  A celebração 
contou  com a  participação do Comandante do 6ºDN, Contra 
Almirante  Edervaldo,  dos  Aspirantes  da  Escola  Naval  e  dos 
demais militares que integraram a Comissão.

CAPELANIA DA BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
O Capelão-Chefe do SARM, Capitão-de-Mar-e-Guerra (CN) Emanuel,  e o Capitão-Tenente (CN) 

Fernandes realizaram a Celebração Ecumênica em Ação de Graças pelo Dia do Corpo de Intendentes da 
Marinha, em 3 de março, no auditório da BAMRJ. O evento contou com a participação do Capitão-Tenente 
(CN) Adilson e o Capitão-Tenente (CN) Moliterno.

CAPELANIA DO COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL
O  Capitão-Tenente  (CN) 

Dálvio José realizou a Celebração da 
Santa Missa em Ação de Graças pelo 
Dia Internacional da Mulher, em 8 de 
março.  Durante  a  celebração,  foram 
realizados  sorteios  de  brindes,  bem 
como,  homenagens  às  mulheres 
presentes,  oriundas  da  Vila  Naval  e 
da Base Naval do 3ºDN.
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CAPELANIA DO COMANDO DO 5º DISTRITO NAVAL
O Capitão-Tenente (CN) Alves realizou a Celebração Ecumênica em Ação de Graças pela Assunção 

do cargo de Capitão dos Portos de Rio Grande, Capitão-de-Mar-e-Guerra Alvarenga, no dia 11 de março. O 
evento contou com a participação do Pe. Giovanni e militares das demais Organizações Militares.

CAPELANIA DO COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL

A Capelania do Com8ºDN, por meio da coordenação do 
Capitão-de-Fragata (CN) Odécio, adquiriu 150 itens dos textos 
do  Magistério  e  Documentos  da  Conferência  Nacional  dos 
Bispos do Brasil  (CNBB),   para compor o acervo da Capela, 
disponibilizado à tripulação para estudo e reflexão.

  

O Capitão-de-Fragata (CN) Odécio ministrou aulas de Comportamento Social Militar e Ética Militar 
aos alunos da Turma I/2015 do Curso de Formação de Oficiais RM2.

REUNIÃO DOS CAPELÃES PADRES E PASTORES DA ÁREA RIO

O  Capelão  Chefe,  Capitão-de-Mar-e-Guerra 
(CN) Emanuel, presidiu uma reunião de coordenação 
dos Capelães Padres e Pastores da Área Rio, no dia 13 
de  março,  na  Chefia  do  Serviço  de  Assistência 
Religiosa da Marinha.
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CAPELANIA DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
O  Capitão-Tenente  (CN)  Rocco  e  o  Primeiro-Tenente  (CN)  Roberto  Ferreira  realizaram  uma 

Celebração Ecumênica em Ação de Graças  pelo 81º  Aniversário do HNMD, no dia  13 de fevereiro.  A 
celebração  contou  com  a  presença  dos  militares  da  OM.  Neste  dia,  o  Capitão-de-Fragata  (RM1-CN) 
Agostinho visitou a Capelania do HNMD, na qual, serviu por muitos anos.

CAPELANIA DA DIRETORIA DE HIDROGRAFIA NAVEGAÇÃO

O Primeiro-Tenente (CN) Francisco deu início ao 
Segundo Módulo da Escola da Fé, no dia 19 março, no 
auditório  da  DHN.   A iniciativa  visa  contribuir  com a 
Formação Religiosa dos Militares e Servidores Civis do 
Complexo  Naval  da  Ponta  da  Armação  (CNPA).  Os 
encontros acontecem sempre às quintas-feiras às 12h10.

O  Primeiro-Tenente  (CN)  Francisco  coordenou  a 
peregrinação do grupo Neriah (A Luz do Senhor), formado por 
jovens Militares do CNPA, ao Santuário Cristo Redentor, no dia 
21  de  março.  O  evento  contou  com  a  participação  de  45 
voluntários e com a celebração da Santa Missa. 
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Capelão Rocco, Agostinho e 
Roberto Ferreira

Celebração em Ação de Graças alusiva ao 
81º Aniversário do HNMD
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