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

INFORMATIVO

AGOSTO/2016



EDITORIAL
As Luzes de Hanukah

O  objetivo  de  cada  competição  é  a  vitória,  ganhar  aos  adversários  e  ser  o

primeiro. Nos jogos olímpicos dos gregos não existiam medalhas de prata nem de bronze,

apenas o primeiro lugar. Nas competições só há duas classes de pessoas: os vencedores e os

vencidos. Temos de ser bons pais e dizer aos nossos filhos: “não importa que ganhem ou que

percam,  o  importante  é  competir”.  Porém  eles  rapidamente  apercebem-se  (geralmente

vendo os próprios pais) que não é assim que se passa no mundo. Ganhar é muito importante,

mas muito mais importante é ser aceito na universidade certa, progredir na profissão.... 

Luzes preciosas

A Menorá de Hanukah representa a ideia oposta ao conceito de êxito que se

obtém ao ganhar ao outro. O judaísmo ensina-nos que todos podem ser vencedores, que

cada indivíduo é capaz de ser uma fonte única e preciosa de luz.

A nossa tradição recorda um diálogo fascinante entre D’us e o Povo Judeu: Povo

Judeu:  D’us  Tu  que  iluminas  todo  o  mundo  pedes-nos  para  acender  a  Menurá?

D’us: As pequenas luzes da vossa Menurá são mais preciosas para Mim do que as luzes de

todas as estrelas que pus no céu.

Povo Judeu: Como podem as nossas luzes, que são tão pequenas, serem comparadas a um

mundo com biliões de estrelas?

D’us: Para ser uma fonte brilhante de luz não tens de ser mais brilhante que todas as estrelas.

Não desvalorizes a beleza e a radiação da tua luz interna comparando-a com a dos outros,

senão contigo mesmo. Na realidade espiritual não há competição, mas sim lugar para um

mundo cheio de vencedores, para um mundo cheio de luzes preciosas.

Luzes familiares

A competição incuta-nos o hábito de dar valor a uma coisa comparando-a com

outra. Na dinâmica isto pode ser algo muito destrutivo. O marido que sente que a sua mulher

compara o seu salário com o de outros pode-se ressentir. Semelhantemente a mulher que

sente que o seu marido a compara com outras também se ressentirá. Mais grave quando os
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pais  querem que os  seus  filhos  sejam iguais  aos  filhos  dos  seus  amigos,  privando-os  de

desenvolver um sentimento real de autoestima.

Hanukah é a época ideal para que as famílias deixem de lado as comparações e

se foquem na beleza de cada um.

Um exercício familiar

Tenta pensar nos membros da tua família como “Menorot” (Candelabros), e cada

noite acende e aprecia outra chama. Antes de Hanukah, compra um caderno especial que

será chamado “caderno das luzes familiares”. Cada noite, antes de acender a Menurá, dá a

cada membro da família uma folha de papel para que escrevam uma resposta às seguintes

perguntas que respeitam aos outros membros da família:

1- Trazes luz à minha vida quando…

2- Amo-te de uma forma que…

3- Quando te vejo lembras-me o especial que eras…

4- Tu fazes que a família seja muito especial pois tu…

Cada noite de Hanukah guarda estas “páginas de luz” no caderno familiar e na

oitava noite de Hanukah verás que as preciosas chamas da tua família brilharão com uma luz

singular.

Uma  luz  mais  forte  que  as  estrelas,  uma  luz  para  iluminar  o  mundo.

Hanukah Sameach

Rabino Shlomo Vaknin

(Fonte: <http://www.cilisboa.org/sections/tikva_03/bu_3_29_rab.htm>)
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SARM ACONTECE
CHEFIA DO SARM

Reunião das Equipes de Praças das Capelanias
O Capelão-Chefe da Marinha, o CMG (CN) PAIVA, realizou uma reunião com as

Praças e Servidores Civis que compõem as Equipes das Capelanias, no dia 6 de julho, das 9h
às 11h30, nas instalações da Chefia do SARM.

Este  evento  teve  como  propósito  aprimorar  os  conhecimentos  técnicos  dos
participantes, atinentes aos processos das atividades da Assistência Religiosa, realizadas nas
diversas Capelanias da Marinha do Brasil.
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Reunião de Capelães Navais Subchefes

No dia 19 de julho, o Capelão-Chefe do Serviço de Assistência Religiosa da
Marinha dirigiu a reunião de Capelães Navais Subchefes, em seu gabinete, das 9h
às 12h. 

Na ocasião, foram tratados assuntos referentes ao Estágio de Aplicação dos
Capelães  Navais  alunos,  à  análise  dos  Relatórios  Trimestrais  das  Atividades
Religiosas e às abordagens específicas para uma nova revisão da DGPM-502 (3ª
Revisão).
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Palestra de Formação para os Capelães Navais

No  dia  21  de  julho,  o  Capelão-Chefe  do  SARM  promoveu  uma  palestra  de
formação para os Capelães Navais  da Área Rio,  às  9h,  no auditório do Mosteiro de São
Bento, com o tema: “Conscientização para a Percepção da Ameaça Terrorista”. A palestra foi
coordenada pelo 1ºTen (T) RENAN do Comando do 1º Distrito Naval.

O evento contou, também, com a presença de Diáconos Permanentes e Militares
das demais Forças Armadas e Forças Auxiliares.
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Cerimônia em Memória aos Mortos da Marinha em Guerra

O Capelão-Chefe  do Serviço  de  Assistência  Religiosa  da  Marinha dirigiu  uma
oração, na Cerimônia aos Mortos da Marinha, em Operações de Guerra no Mar, realizada no
dia 20 de julho, no Monumento Nacional aos Mortos da 2ª Guerra Mundial.

Trata-se  de  um  evento,  no  qual,  reverencia-se  a  memória  daqueles  que
cumpriram  seu  dever  com  o  sacrifício  da  própria  vida  e  se  reflete  sobre  os  muitos
marinheiros que, no curso da História do Brasil,  tombaram nos conveses dos navios das
Marinhas  de  Guerra  e  Mercante,  em  diversos  conflitos  travados  no  mar,  na  defesa  da
integridade nacional, das Águas Jurisdicionais Brasileiras e do transporte marítimo nacional.
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CAPELANIA DA CASA DO MARINHEIRO

Festa Julina
O Capelão da Casa do Marinheiro, o CT (CN) OLIVEIRA, coordenou a realização

de uma comemoração julina,  no dia  03 de julho,  que constou de brincadeiras,  sorteios,
comidas típicas e muita animação. Várias famílias que frequentam a capela abrilhantaram a
festa com suas presenças. 

Este evento possibilitou à Família Naval um momento de união, confraternização
e lazer.
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CAPELANIA DA DHN

Capelão ministra palestra sobre Ética, Moral e Religiosidade 
Nos  dias  14  e  26  de  julho,  o  Capelão  da  Diretoria  de  Hidrografia  e

Navegação (DHN), o 1ºTen (CN) ADELSON, ministrou palestras para os alunos do
Curso  de  Especialização  e  Aperfeiçoamento  da  Superintendência  de  Ensino  da
DHN. 

Na primeira palestra, dia 14, foi abordado o tema a respeito da ética e da
moral partindo de uma bordagem histórica dos termos até a proposta de Jürgen
Habermas e Karl-Otto Apel  sobre uma ética de consenso.

No dia 26, abordou-se o tema a respeito da Religiosidade, considerando os
seguintes  aspectos:  a  diferença  entre  religião  e  religiosidade,  o  diálogo  inter-
religioso,  tolerância  religiosa,  extremismo  religioso,  perseguição  aos  cristãos  na
África e a intolerância no Brasil com religiões de matriz africana.
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Santa Missa em Ação de Graças

O Capelão da DHN presidiu a Santa Missa em Ação de Graças pelos 30 anos
de trabalhos prestados à Marinha do Brasil  pelo SO-EF CORDEIRO. A celebração
ocorreu,  no  dia  26  de  julho,  na  Políclinica  Naval  de  Niterói.  Sendo  Diácono
Permanente, este militar irá se estabelecer em sua Arquidiocese de origem, Natal-
RN, aonde continuará a exercer seu ministério diaconal.

Após  a  cerimônia  religiosa,  foi  realizada  uma  confraternização  de
despedida, na qual, o  SO-EF CORDEIRO expressou seu agradecimento a Deus “pela
honrosa missão de servir em nossa Marinha, e de forma especial,  na Policlínica
Naval de Niterói”.
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CAPELANIA DO COM2ºDN

Posse Canônica
Durante a Missa solene, realizada no dia 03 de julho, na Capela da Vila

Naval da Barragem, ocorreu a Posse Canônica do CT (CN) ÉRICO, como Capelão do Comando
2º Distrito Naval. 

A celebração contou com a grande participação da Família Naval, a qual,
na ocasião, parabenizou seu novo Capelão pelo 17º Aniversário de Ordenação Sacerdotal,
celebrado no mesmo dia.
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Páscoa dos Militares

A Marinha do Brasil coordenou a Páscoa dos Militares 2016 na Bahia. 
No dia 22 de julho, ocorreu a celebração da Páscoa Protestante, dirigida pelo

Capelão Pastor Major PM GILDÁSIO e realizada na Igreja Batista de Sião. 
No  dia  26  de  julho,  foi  celebrada  a  Missa  solene  de  Páscoa  dos  Militares

Católicos, na Igreja Basílica da Conceição da Praia, presidida pelo Arcebispo Militar do Brasil,
Dom FERNANDO GUIMARÃES, e concelebrada por todos os Padres Capelães Militares. 

No dia 28 de julho, ocorreram pela manhã as celebrações das Páscoas para os
Espíritas no auditório da Capitania dos Portos da Bahia; e à tarde a Páscoa para Religiões de
Matrizes Africanas e Indígenas.

 Ao  final  das  celebrações  todos  parabenizaram  a  Marinha  do  Brasil  pela
organização empregada nos eventos religiosos.

Páscoa dos Militares Protestantes do Com2ºDN

12



Páscoa dos Militares Católicos do Com2ºDN
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Páscoa dos Militares Espíritas do Com2ºDN
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Páscoa dos Militares de Religiões de Matrizes Africana e Indígena do Com2ºDN
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CAPELANIA DO COM3ºDN

Cerimônia alusiva à Memória dos Marinheiros Mortos em Guerra
O  Comando  do  3º  Distrito  Naval  realizou,  na  tarde  do  dia  21  de  julho,  a

cerimônia alusiva à Memória dos Marinheiros Mortos em Guerra. O evento ocorreu a bordo
do Rebocador de Alto-Mar “Triunfo”, que desatracou do cais da Base Naval  de Natal, em
direção à Boca da Barra do Rio Potengi, local da cerimônia. Após a Leitura da Ordem de
Serviço, o Capelão Naval CT (CN) DÁLVIO JOSÉ fez um momento de oração pelos mortos.
Logo após, foram lançadas flores ao mar.

O evento foi  presidido pelo Comandante do 3º Distrito Naval,  Vice-Almirante
AFRÂNIO  DE  PAIVA  MOREIRA  JÚNIOR,  e  contou  com  a  presença  de  Autoridades  Civis,
Militares e do ex-combatente 2ºSG (Refº-TL) JOSÉ FLORÊNCIO CÂMARA.
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CAPELANIA DA EAMPE

Páscoa dos Militares de Recife
No dia 18 de Julho, foi celebrada a Santa Missa de Páscoa dos Militares Católicos

na Paróquia Militar de Nossa Senhora de Loreto, em Boa Viagem, na cidade do Recife. 
A  cerimônia  foi  presidida  pelo  Arcebispo  Militar  do  Brasil,  Dom  FERNANDO

GUIMARÃES, e concelebrada pelos Capelães Militares da Área Metropolitana do Recife. 
Nesta mesma data, foi celebrado o Culto Evangélico de Páscoa na Paróquia do

Espírito Santo da Igreja Episcopal Anglicana em Jaboatão dos Guararapes.
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Passeio Cultural

Os  filhos  dos  Militares  da  Escola  de  Aprendizes-Marinheiros  de  Pernambuco
(EAMPE), da Capitania dos Portos de Pernambuco e do Hospital Naval de Recife participaram
de um passeio cultural ao Museu Cais do Sertão e ao Centro Histórico de Recife.

Este  evento,  inserido no conjunto das  atividades da IV  Colônia de Férias,  foi
organizado pelo Núcleo de Assistência Social  da EAMPE e contou com a participação do
Capelão, o CT (CN) ALEXSANDRO, o qual teve a oportunidade de interagir com as crianças e
com os pais presentes, vivenciando um momento de recreação e laser.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS
A) Ordenação:
1º de agosto: CC (CN) ADILSON MANOEL DA SILVA, Capelão da Base de Abastecimento da
Marinha no Rio de Janeiro;

1º de agosto: 1º Tenente (CN) MÁRCIO JOSÉ QUEIROZ DE MIRANDA, Capelão Do Comando
Da Tropa De Reforço;

15 de agosto: CC (CN)  UBIRATAN DE OLIVEIRA ARAÚJO, Capelão do Serviço de Assistência
Religiosa da Marinha;

17 de agosto: 1º Tenente (CN) HÉLITON MARCONI DANTAS DE MEDEIROS, Capelão da Escola
Naval; e

29 de agosto: 1º  Tenente (CN)  SÉRGIO NASCIMENTO DA  COSTA,  Capelão Do Centro De
Instrução Almirante Sylvio De Camargo.

B) Natalício:
11 de agosto: 1º  Tenente (CN)  FIRMINO WAGNER GOMES DA SILVA,  Capelão Centro de
Instrução e Adestramento de Brasília;

15 de agosto: CT (CN) GELCIMAR ANTÔNIO DE CARVALHO, Capelão do Centro de Avaliação
da Ilha da Marambaia;

15 de agosto: 1º Tenente (CN) MÁRCIO JOSÉ QUEIROZ DE MIRANDA, Capelão Do Comando
Da Tropa De Reforço;

25 de agosto: 1º Tenente (CN) JOCIMAR DOMICIANO DE ARAÚJO, Capelão do Comando da
Força Aeronaval;

26  de  agosto: CT  (CN)  PAULO  ROBERTO  MOLITERNO DA  COSTA,  Capelão  da  Fragata
Independência; e

30 de agosto: 1º Tenente (CN)  ARYSON ANTÔNIO DA COSTA PAIVA, Capelão da Escola de
Aprendizes-Marinheiros do Ceará.

A Chefia do SARM parabeniza todos os aniversariantes do mês, orando a Deus que os
abençoe com as mais preciosas graças celestes!
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Informe
“A misericórdia no Cristianismo e no Islã”: é o título de um seminário organizado em Lahore,
por  ocasião  do  Ano  jubilar,  pelo  “Conselho  para  o  Diálogo  inter-religioso  no  Paquistão”,
coordenado pelo Frei Francis Nadeem OFM Cap e administrado pelo líder islâmico sufi Pir
Shafaat Rasool. O seminário, realizado nas últimas semanas, foi centrado nos valores comuns
presentes no Islã e no Cristianismo.

Como  comunicado  à  Fides  pelo  Conselho,  Pe.  Qaisar  Feroz,  um  dos  líderes
cristãos  participantes,  citou  diversos  passos  do  Antigo  e  do  Novo  Testamento  sobre  a
misericórdia, recordando que “Deus é misericordioso e nos pede para ser misericordioso”.
Enquanto nos detemos demasiadamente nos fatos que “acendem o ódio e as diferenças, há
uma desesperada  necessidade  de  criar  situações  de  paz,  de  tolerância,  de  perdão  e  de
misericórdia”, disse, frisando que “o Ano da misericórdia proclamado pelo Papa Francisco é
de extrema importância para o mundo inteiro” e é um “convite a construir  a cultura da
misericórdia, valor comum para o Islã e o Cristianismo”.

Pir Shafaat Rasool descreveu também a perspectiva do Islã sobre a misericórdia,
referindo-se a muitos versículos do Alcorão. “Ninguém tem o direito de converter à força um
fiel  de outra  religião”,  disse.  “A  misericórdia  é  o  único canal  que  atrai  seres  humanos  a
‘abraçar’ a religião”, recordando que Islã e Cristianismo têm origem comum. “A misericórdia é
o fator chave em ambas as religiões e ouvindo o apelo do Papa Francisco, devemos difundir a
misericórdia em nossa sociedade”, concluiu.

Os conferencistas muçulmanos presentes expressaram grande apreço pelo gesto
do Papa Francisco de celebrar 2016 como "Ano da Misericórdia", auspiciando que isso possa
servir  para  promover  a  harmonia  inter-religiosa  e  extirpar  o  extremismo  dos  corações.
"Continuaremos a difundir a mensagem da Misericórdia no Paquistão, esperando que a paz
possa prevalecer na nossa sociedade". Os participantes aprovaram por unanimidade uma
resolução que pede aos líderes religiosos, aos políticos, aos educadores e à imprensa que
contribuam para promover valores como misericórdia, perdão e tolerância, fazendo apelo
aos fiéis de todas as religiões que difundam a mensagem de paz e harmonia. 
(Fonte: Agência Fides, 16/5/2016) 
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Reflexão
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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
1ºSG-CN ANDRÉ DE SOUZA GERMANO

CONTATOS
sarm@dgpm.mar.mil.br

Tel.: (21) 2104-5418
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