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Editorial 
 

 
 

Saudações, paz e bênção no Senhor! Não esqueça: o 
primeiro domingo do mês em nossa Capela Militar é, 
por excelência, o Domingo da família. E estamos 
às portas do Ano da Fé (11/10/2012 a 24/11/2013) 
proclamado pelo Papa Bento XVI para comemorar os 
50 anos do Concílio Vaticano II e o 20º aniversário 
do Catecismo da Igreja Católica. 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 
 

04/10 – Quinta-feira 

 

12h – Celebração da memória do Diácono SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS.  

 Quarta-feira, 03/10, NÃO HAVERÁ celebração. 
 

07/10 – Domingo 

 

19h – Celebração com bênção especial às FAMÍLIAS. 
 

10/10 – Quarta-feira 

 

12h – Celebração dos militares da solenidade de 
NOSSA SENHORA APARECIDA, Padroeira do Brasil. 
         

       * As celebrações especiais são abertas à comunidade.  
 

Parabéns prá você...  
 

 
 

A capela militar está radiante! Nossos parabéns ao 
queridíssimo casal que em outubro está em festa. 
Deus cubra de bênçãos as vidas de nosso reverendo 
Dc Julio, em seu aniversário natalício no dia 14 de 
outubro e também à sua esposa Néia, que 
comemora aniversário no dia 24 de outubro          
“...  muitas felicidades, muitos anos de vida ”. 
FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 

SANTA MISSA na Capela Militar 
 

 
 

A partir de outubro, todo 3º Sábado do mês será 
dia de celebrar a SANTA MISSA na Capela Militar, às 
18h. A Eucaristia será sempre presidida pelo 
reverendo Pe Estêvão, Capelão do Exército Brasileiro, 
que agora habita em terras capixabas e que pronta e 
gentilmente atendeu a esse  convite muito especial 
feito pelo Diácono Julio. Deus seja louvado!!! 
   

Acontecendo na Capela... 
 

Domingo – 07/10  
19h –  Celebração das Famílias. 

 Sábado, 06/10, NÃO HAVERÁ celebração. 
 

3ª feira – 02/10, 09/10, 16/10, 23/10 e 30/10  
14h às 17h – Atendimento e aconselhamento aos 
militares (direção espiritual) 
 

18h – Oração do Terço dos militares 
 

4ª feira – 10/10, 17/10, 24/10 e 31/10 
9h às 11h – Atendimento e aconselhamento aos 
militares (direção espiritual) 
 

12h – Celebração/Missa dos militares 
 
 

6ª feira – 05/10, 19/10 e 26/10 
14h às 17h – Visita aos doentes com o viático. 
 

Sábado –  13/10, 20/10 e 27/10 
17h30 – Oração do Terço  
18h - Celebração/Missa 
 
 

Reunião do CMOVC 
 

 
 

A convite da Comissão Nacional dos Diáconos (CND) 
e da Comissão para os Ministérios Ordenados e Vida 
Consagrada da CNBB (CMOVC), nosso Diácono 
Julio participará da 10ª Reunião Ampliada do 
CMOVC em Brasília de 15 a 18 de outubro, cujo tema 
será o estudo dos textos conclusivos dos 
Congressos Vocacionais do Brasil. Na 
oportunidade, o Dc Julio e seus pares da Equipe 
Nacional de Assessoria Pedagógica (ENAP) da CND 
pretendem ultimar o documento final do XII 
Encontro Nacional de Diretores e 
Formadores das Escolas Diaconais ocorrido em 
Manaus em agosto passado. Diácono, conte desde já 
com nossas orações! 
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Dia de Finados 
 

 
 
 

“Se a nossa esperança em Cristo se limita 
apenas a esta vida, somos os mais infelizes de 
todos os homens” (I Cor  15,19). 
 
No dia 02 de novembro a Igreja celebra todos os 
fiéis que já realizaram sua Páscoa, isto é, já passaram 
para a eternidade, plenamente felizes, já estão na 
Casa do Pai. Todos nós fomos criados para vivermos 
eternamente a felicidade, amando a Deus e sendo 
amados por Ele. É um momento de reflexão sobre o 
sentido da existência humana, de onde vem e para 
onde vai. 
 

É uma ocasião em que a arrogância e a prepotência 
devem ceder lugar à humildade e o ser humano 
reconhecer que, apesar de sua grandiosidade é finito. 
Teve início e terá fim, basta olhar para aqueles que 
nos cercavam e agora não mais estão ao nosso lado. 
Também deveremos pensar em nós, em nosso futuro, 
em nosso destino definitivo. Mais cedo ou mais tarde, 
isso acontecerá. 
 

Exatamente por causa dessa certeza, devemos viver 
bem, em harmonia com todos e preparando nossa 
morada definitiva. Se a morte é certa, quando ela 
ocorrerá e de que modo, é uma incerteza. Com ela 
acabam disputas, vanglórias, riquezas, partidarismos 
políticos, ideologias, classes sociais, tudo. Só 
permanece aquilo que foi realizado por amor e com 
amor porque o amor é eterno, o Amor é Deus, Deus é 
Amor!  
 

Mesmo o homem mais inteligente e mais rico só 
levará para o além túmulo aquilo que fez por causa do 
Amor. O mais se tornará cinzas e irá, com o passar do 
tempo, para o esquecimento, como nos mostra o que 
restou de tantos que se julgavam influentes e que até 
o nome esquecemos. 
 

Este é certamente um dia marcado pela saudade, pela 
presença da ausência de tantos entes queridos. Mas 
essa saudade é um sentimento doce, sofrido, mas 
doce. Recordamos, isto é, trazemos ao coração, a 
lembrança de pais, filhos, irmãos, avós, amigos, 
vizinhos, colegas, conhecidos que marcaram com 

suas presenças nossa vida, nosso dia-a-dia. Se o 
nosso relacionamento com eles foi bom, dentro do 
amor, do carinho, dentro da compreensão e do 
perdão, este será um dia consolador. Será grato fazer 
essa recordação. Sofremos a saudade, é verdade, mas 
não nos desesperamos, porque não desperdiçamos a 
oportunidade de bem conviver e de amar. 
 

Sabemos que um dia nos reencontraremos e juntos, 
viveremos a eternidade com Deus. O Céu é realidade 
definitiva de encontro, onde nossos entes queridos 
nos aguardam para a vida feliz, em Deus, para 
sempre amando e sendo amados!  
 

Continuemos fazendo o bem, vivendo os 
ensinamentos cristãos. Eles são o passaporte para 
chegarmos à Pátria definitiva. Jesus Cristo, Maria e 
todos os que já nos precederam aguardam por nós. 
Não os decepcionemos! 
 
 

Pe. Cesar Augusto dos Santos 
 

Diretor do Programa Brasileiro da Rádio Vaticano 
 

 
 

 
 

 
Celebração dos Militares 

dos Fieis Falecidos 
 

Dia 31 de Outubro 
às 12h,  

na Capela Militar. 
 

Vinde, benditos de meu Pai (Mt 25, 34) 
www.capeladapm.blogspot.com  

 

 
 

Eventuais dúvidas, críticas e sugestões, textos para publicação 
ou novos e-mails para recebimento de O DIACONAL poderão ser 
encaminhados a capela@pm.es.gov.br  


