
Relatório da Capelania da UMESC

  RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAPELÂNIA NA ÀREA DA 2ªRPM  
  
  28/09 a 05/01/2012 -1º Sgt PM Pr. Mauro N. Almeida   
  Policial Atendido    Data    Local    Horário    Situação     Resultado
  VIAGEM A BELÉM-PA
  REPRESENTAÇÃO.    28/09
  a
  02/10    DESLOCAMENTO A BELÉM - PA         Capelânia evangélica de Santa
  Catarina foi representada no 
  XV Congresso da Umceb    Viagem feita a convite do Sr. Cel. Emil-
  son C. Souza , representando da Cape-
  lânia Evangélica SC.
  FORMATURA  DE SGTS
  E SDS. Fpolis .        ACADEMIA – FLORIANÓPOLIS    15:00h    Atos Religiosos de Formatura
   Tendo sido convidado pela turma de for-
  mandos o Capelão Evangélico deslocou-
  se a Capital para junto ao Capelão Cató-
  lico ministrar culto Ecumênico na Capela
  Ecumênica  onde deixou uma mensa-
  gem aos formandos.  
  SGT MACEDO    13/10    RESIDÊNCIA DO MILITAR     16:00h    Filha do referido Sgt em
processo
  de recuperação após ter sido acom-
  panhada durante internamento em
  hospital e agora já em residência.     Criança com problema crônico de enfer-
  midade que recebe apoio espiritual da
  capelânia  desde quando estava interna-
  da em hospital porém agora já apresen-
  tando melhoras e já retornou a residên-
  cia. Família manifesta gratidão a cape-
  lania da PMSC.   
  FORMATURA DE SOL-
  DADOS    26/10    6º BPM –LAGES     09:00h    Atos Religiosos de Formatura    Junto ao
Capelão Ten. Cel. Pd. Walde-
  mar, foi organizado culto ecumênico de
  ação de graças pela formatura de novos
  soldados . Capelão evangélico fez uso 
  da palavra durante os atos de formatura.   
  CULTO ECUMÊNICO    27/10    GUANIÇÃO ESPECIAL DE MAFRA -SC    17:00h    Momento
Devocional     Capelão da 2ª RPM deslocou-se a  Cida-
  de Mafra para junto a grupo de militares
  daquela região realizar culto, onde foi 
  apregoada a palavra de Deus e ministra-
  de louvores.  
  CULTO ECUMÊNICO    28/10    3º  BATALHÃO-CANOINHAS  -SC    18:00h    Momento
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Devocional     Capelão da 2ª RPM deslocou-se a  cida-
  de Canoinhas para junto a grupo de mili-
  tares daquela OPM realizar culto, onde 
  foi apregoada a palavra de Deus e minis-
  trado louvores.
  ATOS FÚNEBRES    31/10    IGREJA  E CEMITÉRIO DE PONTE 
  ALTA –SC     14:30h    Atos Fúnebres     Falecimento do Genitor do Ten. Cel BM 
  Egon . Foi levado condolências a família
  enlutada em nome da PMSC.
  
  Atos Fúnebres
  Genitora Sd Samuel
  Ponte Alta-SC    03/11    Igreja Ass. De Deus      15:00h    Cerimônia Fúnebre da genitora 
  do militar.     O Capelão esteve representando a PM
  nos atos fúnebres fazendo alocução
  de conforto ao militar e familiares.
  
  VISITA A FILHA DE MILITAR ENFERMA
  Sgt Macedo    14/11    RESIDENCIA DE MILITAR     16:00h    Visita feita a filha do Sgt
Macedo 
  Por solicitação da familia .    Foram ministradas palavras de ânimo a 
  esposa do militar que se empenha para
  dar qualidade de vida a filha com sindro-
  me.
  Visita residência do Sd.
  Misael    17/11    Visita de Comunhão     17:15h    Oração em Prol da família      Por
solicitação do Sd. PM Misael foi 
  realizada visita em sua residência no 
  sentido de abençoar a residência.
  
  
  ACOMPANHAMENTO
  Cb Muniz    18/11    Viagem a Florianópolis    06:00h    Hpm     Acompanhamento a militar 
para visi-
  ta médica no HPM . 
  Sd. P. Roberto    28/11    RESIDÊNCIA DO MILITAR     14:30h    Militar de luto por
falecimento de
  filha.     Foram ministradas palavras de confor-
  to por falecimento de filha , vítima de 
  disparo de  arma de fogo.
  Sd. Janaina    30/11    RESIDÊNCIA DA MILITAR     16:10h     Militar sofreu acidente     Após
cirurgia de nariz a militar recebeu 
  o Capelão em sua residência junto com
  seu esposo Sd Enoc, ambos receberam
  oração e ficaram gratos pela visita. 
  Sgt Macedo    05/12    RESIDENCIA DO MILITAR     17:00h    Filha do Sargento     Filha de
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13 anos com síndrome, por soli-
  citação da família foi realizada  visita
  na residência , onde foi ministrado pala-
  vras de encorajamento e oração com 
  unção com óleo conforme ensinamentos
  bíblicos.   
  
  6º. BPM    19/12    Interior do quartel – 6º BPM     18:00h    Culto Ecumênico finalização das
  Das atividades da capelânia em 
  2011.       Diversos militares(cerca de 80)  partici-
  param do culto ecumênico na sala de 
  recreação do Btl, com a presença de 
  alguns oficiais  Ten Cel Zinder , Mj Alfredo, 
  Mj BM  Tadeu, Cap Balduino , diversos 
  Sargentos , Cabos e Sds e Alunos Sds.
  Cb Darley    20/12    Residência do Militar     17:15    Militar atingido por arma branca em
  ocorrência.    Deslocamento feito a residência e foi
  constatado que o militar foi atingido 
  por lesão leve e se encontrava bem 
  de saúde. 
  Cb Muniz
      03/01    Visita a residência e condução ao Medi-
  co    15:25    Militar acometido de forte depres-
  são.    A capelânia foi informada que o militar
  em questão estava em dificuldades 
  psicológicas e tinha recaído em proces-
  so depressivo o que prontamente foi 
  ajudado e conduzido ao médico.  
  Sgt  Volni -Reformado    04/01    Visita a residência    16:15    Militar em estado vegetativo ,
víti-
  ma de acidente automobilístico.    Foi ministrada palavras de motivação a 
  família no sentido de dar continuidade
  aos cuidados com o militar. Foi feita 
  oração pelo enfermo com unção.
  
  
  
  
         1º Sgt  PR. Mauro N. Almeida
        Capelão  2ª RPM  Mat 920083-5
                    Fone:  (49) 99846549
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