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ROTEIRO PARA FORMATURA
– INAUGURAÇÃO DA CAPELA DE SÃO FRANCISCO –
1. FINALIDADE
Esta cerimônia tem por finalidade inaugurar a Capela de SÃO FRANCISCO DE ASSIS,
padroeiro da Arma de Engenharia, do Exército Brasileiro.
Encontram-se presentes o Sr Maj ABÍLIO SIZINO DE LIMA FILHO, Comandante da 4ª
Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada – Companhia "Tenente-Coronel
Juvêncio" –, o Reverendíssimo Sr D. BRUNO PEDRON, Bispo da Diocese de JARDIM, o
Sr Ten FLÁVIO, Capelão da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada – Brigada Guaicurus,
pessoas da comunidade, militares da reserva e Amigos da Companhia.
2. LEITURA DE TRECHOS SOBRE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
O Sr 2º Sgt EDMILSON fará a leitura da Súmula Biográfica e do Retrato de
FRANCISCO DE ASSIS. O Sr Cap DA CÁS a leitura do Cântico do Irmão Sol, uma das
mais lindas páginas da poesia cristã.
3. BÊNÇÃO DA IMAGEM
O Sr Ten FLÁVIO, Capelão Militar da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, fará a
bênção da imagem de SÃO FRANCISCO DE ASSIS.
4. GUARDA DA IMAGEM NA CAPELA E DESCERRAMENTO DA PLACA DE INAUGURAÇÃO
Neste momento, a imagem de FRANCISCO DE ASSIS será colocada no interior da
capela e o Sr Maj ABÍLIO descerrará a placa comemorativa, inaugurando oficialmente o
conjunto arquitetônico da capela de SÃO FRANCISCO DE ASSIS, padroeiro da Arma de
Engenharia.

5. CANTO DA ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO
Ouviremos a seguir a oração de SÃO FRANCISCO, pela Equipe de Música da Paróquia
de Santo Antônio.
6. ENCERRAMENTO
Está encerrada a cerimônia. O Comandante da Companhia agradece a presença de
todos, que com suas ilustres presenças, juntos, escrevemos um capítulo a mais no
histórico desta querida Unidade de Engenharia, do Exército Brasileiro.
EXÉRCITO BRASILEIRO - BRAÇO FORTE, MÃO AMIGA!
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– SÚMULA BIOGRÁFICA DE FRANCISCO DE ASSIS –

Giovanni di Pietro di Bernardone, nome verdadeiro de Francisco de Assis, nasceu
em 26 de setembro de 1182 em Assis, região italiana da Úmbria, cidade então integrada
ao território do ducado de Spoleto. Seu pai, rico negociante de tecidos e que estava na
França quando o filho nasceu, rebatizou-o com o nome de Francesco, isto é, "francês".
Sua mãe chamava-se Maria Picallini. O futuro fundador da Ordem dos Frades Menores
passou a infância na cidade natal e sua juventude foi alegre e despreocupada. Cordial,
expansivo e de uma vitalidade exuberante, destacava-se entre seus jovens companheiros.
Aos vinte anos alistou-se no exército de Gualtieri de Brienne que combatia pelo
papa. Lutou na guerra entre Assis e Perugia e, em 1202, foi capturado e mantido
prisioneiro por quase um ano. Em 1205, em Spoleto, teve uma visão que o fez regressar
a Assis para tomar um rumo muito diferente do que lhe indicavam as armas. Entregouse a um severo ascetismo e, um dia, no outono de 1205, ouviu do crucifixo da igreja de
São Damião de Assis a ordem de reformar a igreja, que estava quase em ruínas.
Francisco concentrou todos os seus esforços e toda sua fortuna a essa tarefa. Entrou em
choque com o pai e, na presença deste, renunciou a seus bens e fez voto de pobreza
absoluta.
Outros jovens logo se juntaram a Francisco, que, por volta de 1210, foi a Roma com
11 companheiros para pedir ao papa que aprovasse sua regra de vida, no que Inocêncio
III assentiu, autorizando-lhe a pregar a penitência e a adotar a designação de "Irmãos
Menores". Dois anos depois (1212) fundou, com Clara de Assis, o ramo feminino da
mesma Ordem. Para os leigos que viviam no mundo, mas desejavam ser fiéis ao espírito
de pobreza e participar das graças e privilégios da espiritualidade franciscana, fundou a
Ordem Terceira. A nova comunidade religiosa pregava a pureza espiritual, o
desprendimento dos bens terrenos e a identificação com os sentimentos de paz e alegria.
De volta a Assis, o grupo instalou-se em Porciúncula, primeiro convento da ordem
franciscana, situado fora dos limites da cidade.
Em 1215, o IV Concílio de Latrão reconheceu canonicamente a ordem.
Entrementes, seu fundador, que não pudera levar avante seu desejo de pregar na Síria e
no Marrocos, pôde ir ao Egito, durante o sítio de Damieta pelos cruzados. Pregou ante o
sultão dos sarracenos, que, segundo a lenda, de tão impressionado, autorizou Francisco
a visitar os santos lugares (1219-1220).
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Em 1223 o papa Honório III aprovou a regra franciscana e, no ano seguinte, deu-se
a "estigmatização" de São Francisco: apareceram-lhe nas mãos, pés e costas chagas
semelhantes às de Cristo na cruz, marcas que ele tudo fez para esconder até a morte. A
partir daí, ficou quase cego, devido a uma doença oftalmológica contraída no Oriente.
Uma estada em Rieti para tratamento de nada lhe valeu e, depois de uma temporada em
Siena, Francisco foi levado de volta a Assis. Morreu em Assis, serenamente, ao pôr do sol
do dia 4 de outubro de 1226, com 44 anos de idade. Sepultado temporariamente na
igreja de São Jorge, em 1230 seus restos foram trasladados para a igreja inferior da
basílica edificada em sua memória na mesma cidade. São Francisco foi canonizado em
1232 por Gregório IX, e é festejado a 4 de outubro.
O amor de Francisco tem um sentido profundamente universalista. Ninguém como
ele irmanou-se tanto com todo o universo: foi irmão do sol, da água, das estrelas, das
aves e dos animais. O "Cântico do Irmão Sol", em que proclama seu amor a tudo que
existe, é uma das mais lindas páginas da poesia cristã.

–4–

– "O CÂNTICO DO IRMÃO SOL" –
(O CÂNTICO DAS CRIATURAS)

I
Altíssimo, onipotente, bom Senhor
Teus são o louvor, a glória, a honra
E toda a bênção.
Só a ti, Altíssimo, são devidos;
E homem algum é digno
De te mencionar
Louvado sejas, meu Senhor
Com todas as tuas criaturas,
Especialmente o senhor irmão Sol,
Que clareia o dia
E com sua luz nos alumia.
E ele é belo e radiante
Com grande esplendor:
De ti, Altíssimo, é a imagem.
Louvado sejas, meu Senhor,
Pela irmã Lua e as Estrelas,
Que no céu formaste as claras
E preciosas e belas.
Louvado sejas, meu Senhor,
Pelo irmão Vento,
Pelo ar, ou nublado
Ou sereno, e todo o tempo,
Pelo qual às tuas criaturas dás sustento.
Louvado sejas, meu Senhor
Pela irmã Água,
Que é muito útil e humilde
E preciosa e casta.
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II
Louvado sejas, meu Senhor,
Pelo irmão Fogo
Pelo qual iluminas a noite,
E ele é belo e jucundo
E vigoroso e forte.
Louvado sejas, meu Senhor,
Por nossa irmã a mãe Terra,
Que nos sustenta e governa
E produz frutos diversos
E coloridas flores e ervas.
Louvado sejas, meu Senhor,
Pelos que perdoam por teu amor,
E suportam enfermidades e tribulações.
Bem-aventurados os que as sustentam em paz,
Que por Ti, Altíssimo, serão coroados.
Louvado sejas, meu Senhor,
Por nossa irmã a Morte corporal,
Da qual homem algum pode escapar.
Ai dos que morrerem pecado mortal!
Felizes os que ela achar
Conformes à tua santíssima vontade,
Porque a morte segunda não lhes fará mal!
Louvai e bendizei ao meu Senhor,
E dai-lhe graças,
E servi-o com grande humildade.
(Francisco de Assis)

Acesse reflexões em:

http://www.suaaltezaogato.com.br/arq/Gavetao/O_Cantico_das_Criaturas.pdf
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– RETRATO DE FRANCISCO –

Como era bonito, atraente e aspecto glorioso na inocência de sua vida, na
simplicidade das palavras, na pureza do coração, no amor de Deus, na caridade fraterna,
na obediência ardorosa, no trato afetuoso, no aspecto angelical! Tinha maneiras simples,
era sereno e de trato amável, muito oportuno quando dava conselhos, sempre fiel a suas
obrigações, prudente nos julgamentos, eficiente no trabalho e em tudo cheio de
elegância. Sereno na inteligência, delicado, sóbrio, contemplativo, constante na oração e
fervoroso em todas as coisas. Firme nas resoluções, equilibrado, perseverante e sempre o
mesmo. Rápido para perdoar e demorado para se irar, tinha a inteligência pronta, uma
memória luminosa, era sutil ao falar, sério em suas opções e sempre simples. Era
rigoroso consigo mesmo, paciente com os outros, discreto com todos.
(Tomás de Celano, Vida de São Francisco de Assis, página 54)
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– REGISTRO HISTÓRICO –

Capela de São Francisco de Assis – Inauguração
Na manhã do dia 22 Abr 02 (502º aniversário do Descobrimento do Brasil), este
Comando, juntamente com o 2º Sgt EDMILSON LIMA DE SOUZA e o Cb EP PAULO
SÉRGIO PAES, escolhiam o local para a construção da Capela de SÃO FRANCISCO DE
ASSIS, padroeiro da Arma de Engenharia. Após a aprovação do projeto em maquete, no
dia 29 Abr 02, o Cb PAES, habilidoso pedreiro, que esteve à frente do projeto, iniciava
sua construção. Atravessando períodos de meio expediente, logo a partir do mês de julho
e, posteriormente, o licenciamento de grande parte do Efetivo Variável, no dia 19 Ago 02,
o conjunto arquitetônico, Praça e Capela de SÃO FRANCISCO DE ASSIS, estava
concluída e em condições de ser entregue à Unidade.
Na tarde do dia 21 Ago 02, dentro da programação da Semana do Soldado e após a
realização de emocionante missa, organizada pelo Maj WILSON LEAL PEREIRA, foi
inaugurada a Capela de SÃO FRANCISCO DE ASSIS, padroeiro da Arma de Engenharia.
Contando com as presenças deste Comando, do Reverendíssimo Sr D. BRUNO PEDRON,
Bispo da Diocese de JARDIM, do Padre DOMÊNICO ROTUNNO, da Igreja de Santo
Antônio, dos militares católicos da Unidade, militares da reserva e pessoas da
comunidade, ao término da leitura da Súmula Biográfica, do Cântico do Irmão Sol e do
Retrato de Francisco, o Sr Ten FLÁVIO SILVEIRA DE ALENCAR, Capelão Militar da 4ª
Bda C Mec - BRIGADA GUAICURUS, realizou a bênção da imagem de SÃO FRANCISCO.
Após a colocação da imagem no interior da capela, este Comando juntamente com o
Reverendíssimo Sr D. BRUNO PEDRON, descerrou a placa comemorativa, inaugurando,
assim, oficialmente, o conjunto arquitetônico, Praça e Capela de SÃO FRANCISCO DE
ASSIS, e dessa forma, entregando à Companhia, um cantinho de tranquilidade,
destinado à reflexão e à meditação.
A placa comemorativa, confeccionada em metal, medindo 0,30m x 0,24m, possui a
seguinte inscrição: "[Símbolo da Arma de Engenharia] SÃO FRANCISCO DE ASSIS –
Padroeiro da Arma de Engenharia – [Distintivo Histórica da Unidade] – Santo da Igreja
Católica, nascido a 26 de setembro de 1182, em Assis, região italiana da Úmbria.
Fundador da Ordem dos Frades Menores, pregava a pureza espiritual, o desprendimento
dos bens terrenos e a identificação com os sentimentos de paz e alegria. Morreu em Assis,
ao pôr do sol do dia 4 de outubro de 1226, com 44 anos de idade. [Frase] 'Senhor, concedeme a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar; coragem para modificar
aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença'. (Francisco de Assis) –
Jardim, MS, 21 de agosto de 2002 – ABÍLIO SIZINO DE LIMA FILHO – Maj – Cmt da 4ª Cia
E Cmb Mec."
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Naquela oportunidade, os militares da Cia e convidados foram presenteados com
um "Pequeno Livro Digital" – uma coletânea sobre a vida de SÃO FRANCISCO DE ASSIS
e de SANTA CLARA DE ASSIS, produzido pelo 2º Sgt EDMILSON LIMA DE SOUZA.
O conjunto arquitetônico ora construído, geometricamente no centro de 5 (cinco)
eucaliptos, apresenta uma figura hexagonal medindo 8m (oito metros) de circunferência,
tendo em 4 (quatro) de seus lados, 1 (um) banco de concreto, para jardim, cada. Em um
dos lados, situa-se a pequena capela no estilo "gruta" e na outra extremidade encontrase a rampa de acesso, medindo, esta, 7,15m de comprimento por 1,50m de largura, com
as figuras do símbolo do Exército e do Distintivo Histórico da Unidade desenhados em
sua extensão. Todo o piso foi coberto com pedras "petpavê", doadas pelo Sr WILSON
CASANOVA, da Firma Mineração Casanova, de BONITO-MS.
No centro da figura hexagonal, desenhado pelo Cb EP ADRIANO SALES DE
OLIVEIRA, encontra-se o Castelo Lendário, símbolo da Arma de Engenharia, medindo
4,05m de altura por 3,85m de largura por 0,10m de espessura, revestido por pedras do
Rio MIRANDA e preenchido por 5m2 de grama esmeralda.
A capela no estilo "gruta", medindo 1,50m de frente por 2,35m de altura e 1,50m de
profundidade, possui sua frente voltada para o lado esquerdo do Pavilhão de Comando,
de concreto e revestida de pedras recolhidas do Rio MIRANDA, com iluminação e porta
de vidro. Essa porta de vidro, com espessura de 8mm foi doação da Loja TAINHA
MÓVEIS, de AQUIDAUANA-MS, na pessoa do Sr FLÁVIO JOSÉ DE ALMEIDA.
Os bancos construídos pela ACIMBEN (Artefatos de Cimento Benfica), de JARDIM–
MS, foram doados por esta Unidade e pelos seguintes militares: Maj WILSON LEAL
PEREIRA, St ADEMAR SOARES DA LUZ, 2º Sgt EDMILSON LIMA DE SOUZA e 1º Sgt R1
WALMIR DE OLIVEIRA.
A imagem de SÃO FRANCISCO DE ASSIS, em estilo barroco, medindo 0,80m, com
base de madeira de 0,08m, possui olhos de vidros e pintura à óleo. Foi adquirida através
da Firma MENDONÇA e MARIANO LTDA, da J. V. TOLEDO PRESENTES, na cidade de
PEDREIRAS - SP, loja especializada em imagens sacras. O valor da imagem, R$ 265,00
(duzentos e sessenta e cinco reais) foi custeado pelos militares católicos voluntários da
Unidade e pelo Clube dos Subtenentes e Sargentos de Jardim.
É oportuno salientar que, devido à constante exposição às intempéries, nestes mais
de 9 (nove) anos, a estrutura da primeira imagem foi comprometida com uma significante
fissura, a partir da cabeça da estátua, não sendo possível, dessa forma, infelizmente,
utilizar essa antiga estátua de SÃO FRANCISCO DE ASSIS, na recente capela, ora
construída. Tal imagem ocupava lugar no centro do Pavilhão de Comando, doada pelo
então Cmt da Cia, o Sr Maj FERNANDO DOS ANJOS SOUZA, em janeiro de 1993.
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Em consequência:
a. A 1ª Seção faça constar do Registro Histórico da Unidade;
b. Seja incluída na área de manutenção pela Guarda do Quartel, diariamente, o
conjunto Praça e Capela de SÃO FRANCISCO DE ASSIS;
c. A 3ª Seção elabore o Plano de Manutenção do conjunto Praça e Capela.

– Se você leu este texto a partir do Menu "Biblioteca – Gavetão", assista também em
apresentação (pps) a história da construção da Capela de São Francisco de Assis, na 4ª
Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, na guarnição de Jardim, MS.
– Disponível em
http://www.suaaltezaogato.com.br/apt/2012/014_2012_Homenagem_Capela_Sao_Francisco.pps
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