
Paróquia Militar 
do Espírito Santo 

Capelania Católica do CBMDF 



                  

               Programação: 

 



           Representação dos Militares: 
           Bombeiros, Aeronáutica, Polícia Militar, Marinha e Exército  

2017 



             Objetivo: 
             Homenagem dos Militares à Nossa Senhora Aparecida 

Desde 2007 os militares do Brasil prestam homenagem a Nossa 
Senhora Aparecida em seu Santuário Nacional. 
 
 
Trata-se de uma iniciativa da Arquidiocese Militar do Brasil, que 
também é responsável pela organização do evento. 
 
 
Cabe à Capelania Católica do CBMDF a organização de excursão 
própria. 
 
 



              Santa Missa na Capelania antes da viagem 



 

        Deslocamentos:  
        Três ônibus modelo “Panorâmico Double Decker” superluxo, ano 2018. 
 
 
 



           

          Deslocamentos: 
        Catequese, filmes edificantes, shows e depoimentos 
 
 
 



 
           

              Kit Lanche e Kit religioso 
 
 
 



 
           

                 Camiseta alusiva ao evento 
 
 
 



          

             Hospedagem no melhor hotel de Aparecida: 
             Hotel Rainha do Brasil 
 
 
 



 

               Total de peregrinos da Capelania: 176                         
             101 (57,4%) Bombeiros militares e seus familiares. 
 



 

              75 (42,6%) paroquianos civis. 
 



 
 

                  Acolhida da Imagem de Nossa Senhora Aparecida 
                              

 



 
 

          Entrada nas Basílicas de Nossa Senhora Aparecida (Velha e Nova)  
                              

 



 
 

                    Santa Missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida 
                              

 



 

              Locais visitados:  
             Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida 
 



          

              Basílica de Nossa Senhora do Rosário, Caieiras/SP 
 

 
(Arautos do Evangelho) 



          

              Basílica de Nossa Senhora do Rosário, Caieiras/SP 
 



          

              Basílica de Nossa Senhora do Rosário, Caieiras/SP 
 



 
           

                 Santuário de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Campinas/SP 
 
 
 



 
           

             Mosteiro da Sagrada Face, Roseira/SP 
 
 
 



 
           

                 Convento das Irmãs Beneditinas, Campos do Jordão/SP 
 
 
 



 
           

                 Convento das Irmãs Beneditinas, Campos do Jordão/SP 
 
 
 



 
           

                Cidade de Campos do Jordão/SP 
 
 
 



 
           

                Cidade de Campos do Jordão/SP 
 
 
 



 
           

                Complexo de Frei Galvão, Guaratinguetá/SP 
 
 
 Catedral de Santo Antônio 



 
           

            Complexo de Frei Galvão, Guaratinguetá/SP 
 
 
 

Museu de Frei Galvão 

Casa de Frei Galvão 

Pílulas de 
Frei Galvão 



 
           

             Santuário da Mãe Peregrina, Atibaia/SP 
 
 
 

1º Santuário no Brasil, da Mãe Rainha e 
Vencedora Três Vezes Admirável de 

Schöenstatt. 



 
           

                 Santuário da Mãe Peregrina, Atibaia/SP 
 
 
 



 
           

                 Santuário da Mãe Peregrina, Atibaia/SP 
 
 
 



                    
 

               Depoimentos: 
 
 

    “Foi muito gratificante e edificante representar essa briosa corporação em meio a tantos militares de 

todo o Brasil. O orgulho de vestir a farda e de ouvir o nome do CBMDF foi muito emocionante. Lembrando 

que um dos muitos objetivos dessa peregrinação foi a oração por toda corporação, desde o comando até o 

soldado combatente. Confiantes de que Deus ouviu nossas preces sentimos gratos por essa proteção. 

     Em particular, mais uma vez, gratidão à Deus por essa peregrinação que tanto me edificou.” 



 
           

                Depoimentos: 
 
 
 

    “A excursão foi uma experiência única. Muito bem organizada, militares muito unidos. Foi muito bonito 

ver os bombeiros do DF em meio a tantos soldados do exército. 

     A presença do padre foi muito especial, percebemos que o atendimento em todos os lugares que 

chegávamos era diferenciado, sempre alguém esperando para dar explicações.” 



 
           

                Depoimentos: 
 
 
 

    “Achei organizada, em destaque para as catequeses. As visitas bem escolhidas com o poder de nos 

renovar na fé ou até mesmo a conversão. 

      Foi um momento de oração e emoção. Destaco em especial a visita à Basílica com as homenagens 

aos militares. Para mim a viagem foi perfeita. Espero ano que vem poder fazê-la com minha família.” 



 
           

                Depoimentos: 
 
 
 

    “A peregrinação desde o princípio foi algo relevante para mim. Mencionar o aprendizado e a 

organização representados na pessoa do Pe. Fernando é dizer Parabéns, pelo cuidado que teve com 

os peregrinos, incluindo desde o espiritual como o pessoal. Muito obrigado” 



 
           

                Depoimentos: 
 
 
 

    “Uma verdadeira bênção, foram 4 dias os quais me senti muito próxima de Deus e Nossa Senhora. 

Aprendi com o que foi catequizado pelo Pe. Fernando, dúvidas que eu tinha foram sanadas.            

Oportunidade ímpar de ver os milagres de Nossa Senhora e de conhecer pessoas de grande fé e 

determinação para dar continuidade aos trabalhos de amor, caridade, fé ao próximo. Uma bênção. 

Obrigado Pe. Fernando, Obrigado Cel. Mário. Obrigado Jesus e Nossa Senhora.” 



 
           

                Depoimentos: 
 
 
 

    “ Ficamos satisfeitos por esta oportunidade que nos foi dada pelo Senhor, palestras que nos farão 

refletir, clima de muita oração e bons exemplos de família, uma graça estar com a mãe e com cada 

um dos participantes, com o diretor espiritual passando muito conhecimento, excelente.” 



 
           

                Depoimentos: 
 
 
 

"Aprendizado de itens que desconhecia da nossa igreja católica de muito valor. Os valores pregados 

nos templos e seu funcionamento vão mudar a forma de interagir com os templos católicos, e 

valorizar mais as orações.” 

"Bons frutos de fé, primeira vez em uma peregrinação e aprendi muito com o exemplo das outras 

pessoas e com seus testemunhos. Mudarei minha relação com o compromisso diário da oração.” 

"Quero levar os conhecimentos adquiridos para a minha comunidade. Estou convicta de que minha fé 

foi renovada e, com certeza, produzirá frutos e, principalmente, haverá mudança na minha caminhada 

na igreja.” 



 
           

                Equipe da peregrinação 
 
 
 

Coordenação e Direção Espiritual:  
Ten. Cel. QOBM/Cpl Fernando Airton de Macedo Rebouças 
 
Secretaria: 
Subten. Silvano Martins de Sousa 
Sgt. Rivailton Gomes de Araújo 
Sgt. Kleber Pinheiro de Araújo 
Sgt. Fabrício Marcos de Araújo 
Gilberto Cotta de Figueirêdo, voluntário civil 
Ana Rita Speziali Ladeira Cotta, voluntária civil 
 
Tesouraria: 
Maj. Cleudemar dos Santos Felinto 
 
Apoio durante a viagem: 
Maj. Cleudemar dos Santos Felinto (ônibus 2270) 
Diác. Sgt. Célio de Souza Gonçalves, Sgt. Rivailton Gomes de Araújo e 
Sgt. Fabrício Marcos de Araújo (ônibus 2280) 
Diác. Edson Ronaldo Batista (ônibus 2290). 



 
           

                Promoção: 
 
 
 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

Diretoria de Saúde 
Centro de Assistência Bombeiro Militar 
Seção de Assistência Religiosa Católica 


