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Editorial 
 

 
 

Saudações, paz e bênção no Senhor! Em setembro, 
com a graça de Deus, celebraremos juntos o segundo 
aniversário de minha ordenação diaconal. 
Conto desde já com as preciosas orações de todos os 
irmãos que seguem nosso informativo. E como 
sabemos, o primeiro domingo do mês em nossa 
Capela Militar é, por excelência, o Domingo da 
família. Aprecie essa edição e nós o esperamos nas 
celebrações, com seus amigos e familiares. Deus o 
abençoe. 

Dc Julio 
Diácono da Capelania  
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Celebrações Especiais 
 

 
 
 

02/09 – Domingo 
19h – Celebração com bênção especial às FAMÍLIAS.           

05/09 – Quarta-feira 
19h30 – Celebração de Ação de Graças pelo 
Aniversário de Ordenação do Dc Julio. 
 

       * Todas as celebrações especiais na Capela Militar são 
abertas à comunidade. 
 
 

Secretaria: novo horário! 
 
 

 
 

- Para certidões, agendamentos de celebrações e 
atendimentos a secretaria fica aberta diariamente, de 
segunda a sexta, de 14h às 17h. (27) 3636-8809. 
 

- A Capela Militar está de portas abertas diariamente 
para oração pessoal dos militares, de 14h às 17h.  

Acontecendo na Capela Militar 
 

 
 

Domingo – 02/09  
19h –  Celebração das Famílias. 

 Sábado, 01/09, NÃO HAVERÁ celebração. 
 

3ª feira – 04/09, 11/09, 18/09 e 25/09  
14h às 17h – Atendimento e aconselhamento aos 
militares (direção espiritual) 
 

18h – Oração do Terço dos militares 
 

4ª feira – 05/09*, 12/09, 19/09 e 26/09 
9h às 11h – Atendimento e aconselhamento aos 
militares (direção espiritual) 
 

12h – Celebração/Missa dos militares 
 4ª feira, 05/09, tendo em vista a Celebração de 

Ação de Graças do Aniversário de Ordenação do 
Dc Julio às 19h, não haverá a celebração das 12h. 
 

6ª feira – 14/09, 21/09 e 28/09 
14h às 17h – Visita aos doentes com o viático. 
 

Sábado – *, 15/09, 22/09 e 29/09 
17h30 – Oração do Terço  
18h - Celebração/Missa 

 Sábado, 08/09, NÃO HAVERÁ celebração. 
 

Aniversário de Ordenação! 
 

 
 

No dia 08 de setembro de 2010 a Arquidiocese de 
Vitória ordenava seus primeiros diáconos 
permanentes, pela oração da Igreja e pela imposição 
das mãos de Dom Luiz Mancilha Vilela, arcebispo 
metropolitano. Hoje parece não ser mais possível 
pensar nossa Capela e nossas comunidades sem estes 
servos da Caridade, da Palavra e do Altar. Homens 
casados e ao mesmo tempo ministros ordenados, 
marcados pela dupla sacramentalidade, conforme 
registra o documento de Aparecida. Nesse mês de 
setembro, nossas orações e nossos parabéns aos 
pioneiros Dc Alberes, Dc Edísio e ao nosso querido 
reverendo Dc Julio, diácono desta Capelania Militar. 
Como é linda a nossa Igreja!!! 

 

Eventuais dúvidas, críticas e sugestões, textos para publicação 
ou novos e-mails para recebimento de O DIACONAL poderão ser 
encaminhados ao Serviço de Assistência Religiosa/SAR: 
capela@pm.es.gov.br  


