
DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA
Serviço de Assistência Religiosa da Marinha

INFORMATIVO

ABRIL/2016



EDITORIAL
A ESPIRITUALIDADE NO MUNDO DO TRABALHO

Seria possível falar de cultivo espiritual,  em meio ao mundo corporativo, 
essencialmente identificado pelos processos produtivos? No contexto em que “só 
é gerenciável  o que é mensurável”,  haveria espaço, nas Organizações Militares, 
para a realidade intangível da Espiritualidade? 

Entendida como uma dimensão do ser humano - a mais profunda -,  que o 
capacita  a  transcender  (ir  além)  as  coisas  e,  sobretudo,  a  si  mesmo,  a 
espiritualidade não pode ser compreendida de modo reducionista. Não é possível 
largá-la em casa, quando se sai  para o trabalho, ou deixá-la na Sala de Estado,  
quando  se  chega  às  Organizações  Militares  para  cumprir  o  expediente.  Na 
perspectiva global, a espiritualidade aparece como um modo de ser da pessoa, e 
não como uma parte justaposta,  devendo ser  tratada somente em ambiente e 
tempos  específicos.  Pensar  que  é  possível  viver  no  mundo  corporativo  sem 
espiritualidade decorre do desconhecimento de que não há setor  da existência 
humana e etapas de sua vida, que não sejam influenciadas pela espiritualidade, 
seja para o bem, seja para o mal!

Ainda  que  esta  poderosa  dimensão  humana  não  seja  patrimônio  das 
religiões - tal como a saúde não o é da medicina -, as tradições religiosas sempre 
contribuíram para lhe dar um sentido. A autêntica experiência religiosa, ao focar a 
Divindade como Fonte Primordial de dinamismo espiritual, articula suas doutrinas, 
seus ritos e seus caminhos éticos para que potencializem uma harmonia tal, que 
garanta paz e domínio do medo, diante dos duros desafios da vida familiar, social e  
profissional,  que se apresentam diante do sujeito que crê. As práticas religiosas 
podem  até  ser  momentâneas,  contudo,  a  irradiação  que  delas  emanam,  ao 
atingirem  a  profundidade  espiritual  do  “crente”,  dá-lhe  a  certeza  de  estar 
envolvido por Deus e tal entusiasmo influência, muito positivamente, a qualidade 
de seu modo de ser, também, no trabalho. Não é à toa que empresas de sucesso 
internacional  têm  acolhido,  cada  vez  mais,  comportamentos  abertamente 
religiosos, entre seus funcionários, como atestou o Fórum Cristão de Profissionais:  
“na Boeing,  há pessoas  estudando o Alcorão,  na Microsoft os funcionários têm 
aulas  de Torá, na Intel grupos de estudos islâmicos se reúnem regularmente”.

Desta forma, o Serviço de Assistência Religiosa da Marinha está sempre se 
aprimorando,  em suas  práticas,  para  melhor  servir  à  espiritualidade da Família 
Naval, de modo que cada um tenha, cada vez mais, uma qualidade de vida integral  
no serviço à Pátria.
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SARM ACONTECE
ORDINARIADO MILITAR DO BRASIL

Os Capelães Navais  católicos da Área Rio participaram da Celebração da 
Santa Missa de renovação das  Promessas  Sacerdotais,  presidida pelo Arcebispo 
Militar do Brasil, Dom Fernando Guimarães, no dia 22 de março, na Igreja de São 
Pedro Príncipe dos Apóstolos.

O evento contou,  também, com a participação dos Capelães das demais 
Forças Armadas e Auxiliares, e buscou contribuir para o fortalecimento do espírito 
presbiteral que anima cada Capelão Militar Católico para cumprir sua missão, junto 
à parcela da Família Militar que lhe é confiada, pastoralmente.
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CHEFIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA DA MARINHA

O Capelão-Chefe do Serviço de Assistência Religiosa da Marinha,  o CMG 
(CN) PAIVA, no período de 10 a 12 de março, visitou os Capelães Navais que, por  
meio do Projeto “Capelania Operativa”, apoiaram o Corpo de  Fuzileiros Navais,  no 
Exercício “ADEST-EQ-FFE-2016”.

Tal  Projeto  tem  a  finalidade  de  familiarizar  os  Oficiais  Capelães  com  o 
contexto  operativo,  prestando  serviço  de  assistência  religiosa  e  espiritual  aos 
combatentes anfíbios que se adestram nas práticas de suas competências básicas 
de guerra. 

Coordenando  celebrações  religiosas,  atendimentos  pastorais,  visitas  aos 
baixados na Divisão de Saúde, palestras sobre cidadania, ação de presença entre 
Praças e Oficiais,  os Capelães Navais contribuíram para o fortalecimento moral da 
tropa,  a  fim  de  restabelecer  suas  forças  para  o  cumprimento  da  rotina  dos  
exercícios militares, em tal contexto operativo.
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CAPELANIA DO   COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL  

A Capelania  do  Comando  do 1º Distrito  Naval  realizou  uma Celebração 
Inter-Religiosa em Ação de Graças pelo 21º aniversário da Diretoria de Sistemas de 
Armas da Marinha, no dia 29 de março. Na ocasião, os Capelães Navais, CF (CN) 
JOSÉ PAULO e  1ºTen (CN)  JOSÉ ROBERTO, fizeram reflexões sobre a misericórdia 
de Deus e o espírito de gratidão. 
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Dia Internacional da Mulher

O Comando do 1º Distrito Naval comemorou o Dia Internacional da Mulher, 
homenageando-as com um café da manhã,  no seu Salão Histórico, no dia 8 de 
março. 

O evento contou com a presença das Oficiais,  Praças,  Servidoras  Civis  e 
funcionárias terceirizadas do Comando.

Na ocasião,  os Capelães Navais,  CF (CN) JOSÉ PAULO e  1ºTen (CN)  JOSÉ 
ROBERTO, proferiram algumas  palavras destacando as virtudes femininas.
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CAPELANIA DO   COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL  

O Comando do 3º  Distrito  Naval  promoveu durante  o mês de março,  a 
campanha “Sua Páscoa com gostinho de solidariedade” que arrecadou, junto aos 
Militares e à Família Naval, chocolates e ovos de páscoa para doação. 

As  doações  arrecadadas  foram entregues,  no  dia  23  de  março,  em três 
Unidades Assistenciais, vinculadas à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência 
Social,  por  meio  de  um  evento  que  promoveu  uma páscoa  solidária  para  225 
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

A entrega foi  revestida de muita emoção e alegria não somente para as 
crianças e adolescentes atendidos, mas também, para os Militares envolvidos na 
Campanha.
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Semana Santa

O Serviço de Assistência Religiosa do Comando do 3º Distrito Naval,  por 
meio  da  coordenação  do  seu  Capelão,  o  CT  (CN)  DÁLVIO,  promoveu  várias 
celebrações que marcaram a Semana Santa, no período de 20 a 26 de março. 

Com muita fé e espiritualidade, os eventos contaram com a participação de 
Militares, Servidores Civis e familiares, bem como, moradores das proximidades  da 
Capelania. 

Divulgadas em todas as Organizações Militares de Natal-RN, as Celebrações 
contaram com uma média de 120 pessoas.
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CAPELANIA DA EAMPE

O Capelão da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco (EAMPE), 
o CT (CN) ALEXSANDRO, realizou a Santa Missa de Páscoa do Hospital  Naval  de 
Recife, no Espaço Tapiri, no dia 29 de março. 

A celebração contou com a presença de cerca de 150 participantes, dentre 
eles,  o  Sr.  Diretor  CMG  (Md)  Rui  Guilherme  da  Gama  Cristo,  Oficiais,  Praças,  
membros do Grupo de Atenção à Terceira Idade.

O evento contribuiu para que os presentes refletissem sobre a Ressurreição 
de Cristo e, consequentemente, sobre a necessidade de renovação que todas as 
pessoas têm, na qual, deixando para trás o homem velho, faz ressurgir o homem 
novo com a força renovadora da misericórdia e do amor do Cristo Salvador.
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Semana Santa

O  Serviço  de  Assistência  Religiosa  da  EAMPE,  por  meio  do  CT  (CN) 
ALEXSANDRO,  promoveu várias  celebrações  que marcaram a Semana Santa,  no 
período  de  20  a  26  de  março,  tais  como:  Santa  Missa  de  Ramos,  Via-Sacra, 
Confissões, Santa Missa do Lava-pés, Ato litúrgico da Paixão, Santa Missa de Vigília 
Pascal e a Santa Missa do Domingo de Páscoa.

Os eventos contaram com a grande participação dos alunos da EAMPE, dos 
Militares, Servidores Civis da Vila Naval de Recife e dos moradores do seu entorno.

Tais  celebrações  contribuíram  para  que  todos  refletissem  a  respeito  da 
Misericórdia de Deus, revelada nos atos de amor da Paixão, Morte e Ressurreição 
de Jesus Cristo.
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Celebrações de Páscoa

A Capelania da EAMPE realizou,  no Auditório da Escola, o Culto de Páscoa 
para  os  Militares  Evangélicos,  dia  29  de  março,  e  a  Santa  Missa  de  Páscoa, 
presidida pelo Bispo Auxiliar  da  Arquidiocese de Olinda e Recife,  Dom Antônio 
Tourinho Neto, no dia 30 de março. 

As  cerimônias  contaram  com  a  presença  do  Comandante  da  Escola,  CF 
Fernando Pereira de Almeida, Oficiais, Praças e Alunos, e contribuíram para que 
toda  tripulação  pudesse  vivenciar  com  intensidade  a  solenidade  da  Páscoa  da 
Ressurreição do Senhor.
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ACONTECEU NO SARM, ONTEM...
Páscoa dos Militares realizada no Comando-Geral  do Corpo de Fuzileiros 

Navais, em 1980.
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AGENDA
A Igreja de Nossa Senhora Aparecida, situada na Área Recreativa Esportiva 

e Social de São Gonçalo, realiza a Celebração da Santa Missa aos domingos, às 11h.

Informe
Início do Processo de Canonização de Capelão Militar Católico, Herói de Guerra

O  Cardeal  Angelo  Amato,  Prefeito  da  Congregação  para  as  Causas  dos 
Santos, no Vaticano, recebeu no dia 09 de novembro de 2015, o Bispo de Wichita, 
Estados Unidos, Dom Carl A. Kemme, que lhe entregou o relatório sobre a vida, 
virtudes e fama de santidade do Capelão Militar Padre Emil Kapaun, capturado na 
Coreia do Norte em 1950 e falecido em um campo de prisioneiros no dia 23 de  
maio de 1951.

O relatório entregue pelo Bispo recebe o nome de "Positio" e tem uma 
extensão de 1066 páginas com a totalidade da investigação sobre o sacerdote, que 
recebeu uma Medalha de Honra Póstuma em 2013 e é considerado oficialmente 
como um Herói de Guerra. Os fiéis da Diocese de Wichita comemoram a memória 
do virtuoso sacerdote há muito mais tempo.  
Fonte: GAUDIUM PRESS, em < http://www.gaudiumpress.org/content/74405>
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SUGESTÃO DE LEITURA
- Exortação Apostólica Pós-Sinodal “A Alegria do Amor” do Papa Francisco sobre o 
Amor na Família:
 <http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa
-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html>; e

- Fórum Cristão de Profissionais, O Novo Mundo, e-book:
  <ibab.com.br/pdf/onovomundo.pdf> 

 

REFLEXÃO
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ANIVERSARIANTES DO MÊS
A) Ordenação:
- 1º de abril: CC (CN)  ROGERIO DOS SANTOS  MIRANDA,  Capelão do Centro de 
Instrução Almirante Alexandrino;
- 13 de abril:  CC (CN) ALTAYR DOS SANTOS MARTINS FILHO, Capelão do Hospital 
Central da Marinha;
- 16 de abril: CF (CN) JOSÉ PAULO BARBOSA, Capelão do Comando do 1º Distrito 
Naval; 
- 19 de abril: 1º Ten (CN): JOCIMAR DOMICIANO DE ARAÚJO, Capelão do Comando 
da Força Aeronaval; e
-  21  de  abril:  CT  (CN)  FÁBIO RENATO  BRAZOLIN  DE  CARVALHO,  Capelão  do 
Comando do 2º Distrito Naval.

B) Natalício:
-  1º de abril:  CC (CN) ANTONIO MARCIO ALVES RODRIGUES,  Capelão do Navio 
Escola Brasil;
-  7 de abril:  1º Ten (CN) RODRIGO FERNANDO DE SOUZA FIGUEIREDO;
-  15  de  abril:  CT  (CN)  FÁBIO RENATO  BRAZOLIN  DE  CARVALHO,  Capelão  do 
Comando do 2º Distrito Naval;
- 23 de abril: CF(CN)  JOSÉ PAULO BARBOSA, Capelão do Comando do 1º Distrito 
Naval; e
- 27 de abril: CMG (CN) ANTONIO DE  PAIVA LIMA, Capelão-Chefe do Serviço de 
Assistência Religiosa da Marinha.

A Chefia do SARM parabeniza todos os aniversariantes do mês de março,  
orando a Deus que os abençoe e os ilumine com as mais preciosas bênçãos do Céu!
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DUC IN ALTUM"
(Lema do SARM)

EXPEDIENTE:
SUPERVISOR

CMG (CN) ANTÓNIO DE PAIVA LIMA
REVISÃO GERAL

CC (CN) UBIRATAN DE OLIVEIRA ARAUJO
EQUIPE DE APOIO

CT (CN) CLAUDIO JACINTO DA SILVA
2ºSG-CN ANDRÉ DE SOUZA GERMANO

CONTATOS
sarm@dgpm.mar.mil.br

tel.: (21) 2104-5418
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