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EDITORIAL

Uma das mais importantes atribuições do Serviço de Assistência Religiosa 

da  Marinha  é  criar  um autêntico ecumenismo que fomente maior  harmonia  e 

coesão na vivência da vocação militar. Se a boa qualidade da “vivência militar” é o 

efeito a ser desejado, o que vem a ser, então, “um autêntico ecumenismo”?

Indo  além  das  doutrinas  religiosas  específicas,  o  ecumenismo  autêntico 

pode ser abordado sob o ponto de vista da unidade na diversidade religiosa. Ao 

ensinar que "nas  coisas necessárias haja a unidade; nas duvidosas, a  liberdade; e 

em  todas,  a  caridade",  Agostinho  de  Hipona  (354-430)  deixa  uma  grande 

referência  para  se  refletir  sobre  o  tipo  de  relação  que  deve  existir  entre  os 

religiosos,  e  entre  esses  e  os  que  não  professam  uma religião.  Ratificando  tal 

direcionamento, tem-se, nos tempos atuais,  a “Declaração sobre a eliminação de 

todas  as  formas  de  intolerância  e  discriminação  fundadas  na  religião  ou  nas 

convicções”,  proclamada  pela  Assembleia  Geral  das  Nações  Unidas,  em  25  de 

novembro de 1981, a qual está convencida de que “a liberdade de religião ou de 

convicções deve contribuir também na realização dos objetivos da paz mundial, 

justiça social e amizade entre os povos [...]”. 

É neste sentido, que as práticas religiosas existentes, no âmbito da Família 

Naval, podem contribuir para o aprimoramento da qualidade da “vivência militar”. 

Na medida em que as atividades das Capelanias sejam facilitadoras de uma intensa 

experiência religiosa, a vivência militar (e familiar) poderá desfrutar de harmonia e 

coesão, capaz de gerar um ambiente de compreensão mútua, de reconciliação e de 

cooperação para o bem comum, tal como se espera de um autêntico ecumenismo, 

habilitado a formar integralmente o Pessoal  da Marinha do Brasil:  nosso maior 

Patrimônio.
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SARM ACONTECE
CAPELANIA DO CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO

O Capelão-Chefe do Serviço de Assistência Religiosa da Marinha,  o CMG 

(CN) PAIVA, presidiu a Cerimônia de Posse Canônica do Capelão do CIAA, o CT (CN)  

RIBEIRO, no transcurso da Santa Missa,  realizada na Capela Nossa Senhora dos 

Navegantes, no dia 6 de abril, às 14h30.
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CAPELANIA DA DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO

No  dia  13  de  abril,  às  12h,  a  Capelania  da  Diretoria  de  Hidrografia  e 

Navegação  realizou uma Santa Missa, presidida pelo Capelão-Chefe do Serviço de 

Assistência Religiosa da Marinha, o CMG (CN) PAIVA, por ocasião da Posse do seu 

novo Capelão, o 1ºTen (CN) Adelson.
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ACONTECEU NO SARM, ONTEM...
A Páscoa dos Militares do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, em 1981.

A Celebração do Sacramento da Crisma, no Arsenal de Marinha do Rio de 
Janeiro, em 1981.
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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.

Informes
Processos Matrimoniais

1 – Deve-se iniciar o Processo de Habilitação ao Sacramento do Matrimônio com, 

ao menos, três meses de antecedência da data da Cerimônia. Tal Processo pode 

ser  feito  junto  a  uma  Capelania  Naval,  realizando,  ou  não,  a  cerimônia  nesta 

própria Capelania. 

2 – Os  Militares da Ativa,  Servidores Civis e seus dependentes instituídos serão 

acompanhados pelo Capelão da OM onde servem ou pelo Capelão que apoia a 

OM,  sendo  este  o  responsável  pelo  organização  do  Processo  de  Habilitação 

Matrimonial, e também por assistir à celebração, se assim for o desejo do casal. No 

caso de OM da área do Rio de Janeiro, onde não há Capelão ou uma Capelania que 

preste  este  apoio,  o  Capelão  Subchefe  se  encarregará  de  fazer  o  Processo  de 

Habilitação Matrimonial. Se a Cerimônia Religiosa do Matrimônio for realizada na 

Capela da Casa do Marinheiro (CMN),  o evento será assistido pelo Capelão de 

Serviço  ou  por  outro  Ministro  Religioso  qualificado,  a  convite  dos  noivos.  O 

Capelão da CMN será responsável pela delegação deste Ministro, com o devido 

registro no Processo Matrimonial.
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SUGESTÃO DE VíDEO
- A História de Deus com Morgan Freeman – National Geographic Channel:
a) Episódio 1 – Para além da Morte: 
https://www.youtube.com/watch?v=zL_UMTVrqkk

b) Episódio 2 – Apocalipse:
https://www.youtube.com/watch?v=ih3Kd_kXHqk

c) Episódio 3 – Quem é Deus?
https://www.youtube.com/watch?v=iaiqNKpK4lQ

 

 

ANIVERSARIANTES DO MÊS
A) Ordenação:
- 13  de maio:  CT (CN)  ALEXANDRE  ALVES PEREIRA, Capelão do Comando do 5º 
Distrito Naval;
- 24 de maio:  CT (CN) GELCIMAR ANTÔNIO DE CARVALHO, Capelão do Centro de 
Avaliação da Ilha da Marambaia;

B) Natalício:
- 04 de maio: 1ºTen RENATO DA SILVA MACHADO, Capelão do Comando da Força 
de Submarinos;
- 11 de maio:  CC (CN) ALTAYR DOS SANTOS MARTINS FILHO, Capelão do Hospital 
central da Marinha;
- 24  de maio:  CT (CN)  ALEXANDRE  ALVES PEREIRA, Capelão do Comando do 5º 
Distrito Naval;

A Chefia do SARM parabeniza todos os aniversariantes do mês de março,  
orando a Deus que os abençoe com as mais preciosas graças celestes!
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REFLEXÃO
SEMPRE HÁ UMA SAÍDA

Conta  uma  lenda  da  tradição  sufi,  que  um  homem  fora  condenado 
injustamente e colocado diante de um júri.  Muitas coisas contavam contra ele, 
principalmente a indiferença daquele que iria julgá-lo. Quando o juiz perguntou o 
que tinha a dizer em sua defesa, o homem respondeu:

- Sou inocente!

Pois  bem,  disse  o  juiz,  falam  por  aí  que  és  um  sábio.  Vou  dar-lhe  a 
oportunidade de provar sua sabedoria e absolver a si mesmo. Escreverei em dois 
pedaços de papel os veredictos. Num pedaço de papel vou escrever inocente e no 
outro,  culpado,  e  vou  colocá-los  sobre  a  mesa.  Você  usará  sua  sabedoria  e 
escolherá um. Assim o veredicto dependerá de sua escolha.

Os presentes acharam justa a decisão do juiz. O que eles não sabiam é que 
o juiz escreveria culpado nos dois pedaços de papel. E assim foi feito.

O  juiz  colocou  os  dois  pedaços  sobre  a  mesa  e  pediu  ao  homem  que 
escolhesse um e que este seria o seu veredicto, escolhido por ele mesmo.

O sábio homem percebendo algo estranho no juiz que não lhe inspirava 
confiança, pegou um dos pedaços de papel, enfiou-o na boca e engoliu.

O juiz, atônito, perguntou: 

- O que é isso? O que fizeste? Como vamos saber agora o que estava escrito 
no papel que você engoliu?

O homem respondeu:

- Reconhecendo a grandiosidade de meu julgador, basta abrir o papel que 
restou sobre a mesa e lê-lo, uma vez que em um estava o veredicto de culpado e  
no  outro,  o  de  inocente.  Bastará  ler  o  que  restou  e  saberemos  que  engoli  o 
veredicto contrário daquele que não engoli. Se estiver escrito inocente, então sou 
culpado e, se no papel que restou estiver culpado, então engoli aquele que me 
inocenta.

Conta a lenda que o homem foi absolvido de todas as acusações.
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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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