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A IMPORTÂNCIA DA CAPELANIA 
 

THE IMPORTANCE OF CHAPLAINCY 
 

 
     Eliêne Rodrigues Cordeiro 1 

 
 

RESUMO 
 

O presente artigo visa apresentar um estudo sobre a Importância da Capelania. O estudo está dividido em quatro 
seções; Capelania, missão em todo o lugar, Princípios de organização, Capelania Militar e Capelania Hospitalar. Onde 
vemos que o papel da capelania é criar o ambiente de reflexão e acolhimento com o princípio o cuidado espiritual, 
emocional e social, visando a restauração da alma, a promoção da esperança e a qualidade de vida. Confrontando 
com sabedoria e estando com o ser humano nos vales escuros da existência, atento às oportunidades de reconciliação 
consigo, com os outros, com o meio ambiente e com Deus. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Capelania; Hospitalar; Militar. 
 
 

ABSTRACT 
 
This article aims to present a study on the Importance of Chaplaincy. The study is divided into four sections; 
Chaplaincy, Mission Everywhere, Principles of Organization, Military Chaplaincy and Hospital Chaplaincy. Where we 
see that the role of the chaplaincy is to create the environment of reflection and reception with the principle of 
spiritual, emotional and social care, aiming at the restoration of the soul, the promotion of hope and the quality of 
life. Confronting with wisdom and being with the human being in the dark valleys of existence, attentive to 
opportunities for reconciliation with oneself, with others, with the environment and with God. 
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INTRODUÇÃO 

 

A gênese da capelania está no meio militar. A 

presença de sacerdotes e figuras religiosas junto às 

forças militares e ao grupo de conselheiros reais é uma 

prática muito antiga.  

O Velho Testamento, com os hebreus, egípcios 

e demais povos do Oriente Médio, e também o Novo 

Testamento, com os judeus e romanos, confirmam isso. 

Todavia, os termos capela, capelão e capelania 

originam-se um pouco mais adiante, com a Lenda do 

Manto de São Martinho de Tours. A história ocorreu por 

volta de 338 D.C. Martinho, com 22 anos, era um 

soldado do Exército Romano e ainda novo convertido. 

Em um dia de forte inverno, Martinho saiu para uma 

ronda noturna nas redondezas da cidade de Amiens, na 

França.  

Às portas da cidade encontrou-se com um 

mendigo praticamente nu e tremendo de frio. Diante 

disso, o soldado cristão cortou sua própria capa de lã ao 

meio e envolveu o mendigo.  

Após a morte de Martinho, propagaram-se 

histórias de supostos milagres realizados por ele e se 

difundiu a Lenda do Manto, uma crença de que a capa 

de São Martinho poderia trazer a vitória ao exército que 

a portasse. Tornou-se hábito em acampamentos 

militares franceses o estabelecimento de uma tenda 

onde era posta a relíquia – a capa de São Martinho. Esse 

local passou a se chamar capela e o sacerdote que a 

guardava e realizava as atividades religiosas junto à 

tropa passou a ser denominado capelão. 

A prática de se manter capelas particulares se 

alastrou pela Europa de sorte que, na idade média, era 

muito comum que os senhores feudais mantivessem 

uma capela e um capelão que atendessem a ele a seu 

grupo. Com o tempo, a prática se firmou nas 

Instituições Militares e passou a ser adotada por outros 

grupos particulares como hospitais, escolas, etc. 

Como o exemplo inspirado pelo caráter cristão 

do jovem Martinho, temos explicitado a missão daquele 

que faz capelania: alegrar com quem se alegra, sofrer 

com quem sofre, amar quem precisa, estender a mão, 

ou seja, o exercício da compaixão.  

Somos desafiados a vivermos uma vida 

compassiva de todas as formas e em todos os lugares, 

“... para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o 

vosso pai, que está nos céus.” (Mateus, 5.16) 

 

PRINCÍPIOS DE ORGANIZAÇÃO 

 

A Capelania é, portanto, um serviço de apoio 

espiritual centrado nos princípios bíblicos, 

comprometido com a formação intelectual e emocional 

do ser, como também, no resgate dos valores 

construtivos sociais e espirituais, transmitindo palavras 

de orientação e encorajamento no cotidiano e, 

especialmente, em momentos de crise. 

Ainda que se trate de uma prática religiosa, ela 

não é denominacional.  O serviço da Capelania é leve e 

não caminha por um viés de obrigação. O foco é 

trabalhar valores universais como respeito, caráter, 

socialização, entre outros.  

Como pessoa devidamente habilitada nesta área, 

o capelão geralmente integrará a comissão 

interdisciplinar da instituição, atuando no mesmo pé de 

igualdade com médicos, enfermeiros, psicólogos, 

assistentes sociais, nutricionistas, terapeutas e 

ouvidores, e sempre deverá ter posições imparciais.  

 

CAPELANIA, MISSÃO EM TODO O LUGAR 

 

Capelania é a assistência religiosa organizada e 

especializada, adequada à cultura e linguagem do 

público-alvo de sua Missão. Apoiada na Palavra de 

Deus, a Capelania oferece o cuidado espiritual, 

emocional e social, visando a restauração da alma, a 

promoção da esperança e a qualidade de vida. 

A Capelania serve em um contexto pluralista, 

indo ao encontro das pessoas no ambiente onde estão. 

Presta assistência a pessoas de diferentes crenças, 
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identidades culturais, políticas e educacionais, 

identificando suas necessidades e comunicando-se com 

estes com o intuito de lhes apresentar o Evangelho de 

maneira contextualizada, interessante, prática e 

integral.  

 

CAPELANIA HOSPITALAR 

 

A Capelania Hospitalar, iniciada séculos atrás, 

através do cuidado integral dos religiosos para com os 

enfermos, pobres e idosos, fundando Santas Casas e 

Instituições de saúde ligadas a igrejas cristãs, teve seu 

impacto maior como resultado da Reforma Protestante 

na Europa do século XVI.  

A Capelania hospitalar atua em instituições de 

saúde, como hospitais e clínicas, prestando assistência 

religiosa e espiritual aos pacientes, familiares e 

funcionários, bem como ajuda na área da assistência 

social e humanitária relacionadas ao público-alvo 

assistido, quando necessário. Seu objetivo é contribuir 

para saúde integral e a qualidade de vida de seus 

assistidos, propiciando a eles a vivência da fé e o 

incremento de suas condições de enfrentamento da 

enfermidade, do sofrimento e de crises relacionadas a 

essa situação. 

 

CAPELANIA MILITAR 

 

As peculiaridades de cada área de atuação da 

capelania estão intrinsecamente relacionadas aos 

objetivos da instituição ou às necessidades do segmento 

social ao qual é prestado o serviço.  

Uma das principais áreas de atuação é a 

Capelania militar. De que maneira atua em instituições 

militares? Atua na prestação de assistência religiosa e 

espiritual bem como na educação moral dos militares, 

cumprindo uma função estratégica na formação ética e 

moral dos militares. 

A capelania por meio de princípios éticos e 

morais, como: companheirismo, harmonia, amizade, 

cortesia, bondade, respeito, honra pessoal, dignidade, 

comportamento padrão ético, obediência, disciplina, 

entre outros, contribuem exponencialmente para 

diminuição de infração militar e do crime militar.  Nesse 

sentido, a capelania militar trabalha como orientadora e 

formadora do caráter dos militares, pois não se espera 

outra coisa dos militares, senão um elevado nível de 

conduta que condiga com as Forças Armadas. 

A Capelania militar trabalha, não apenas com o 

militar, mas também com os seus familiares, nas 

campanhas educativas, no estreitamento das relações 

entre as corporações e a comunidade, nas situações 

pós-desastre e ações assistenciais humanitárias em 

geral.  

Seu objetivo primordial é contribuir para que 

os militares estejam no máximo de seu potencial para 

cumprir com sua missão de segurança nacional e 

segurança pública, desenvolvendo um convívio 

harmonioso em seu ambiente de trabalho, familiar e 

comunitário, compreendendo os desígnios divinos para 

sua vida profissional, superando crises existenciais e 

outras que possam advir de sua experiência de trabalho 

ou pessoal, provocando a melhoria de sua qualidade de 

vida, bem como cultivando o ânimo e os valores morais 

imprescindíveis ao bom cumprimento de seus serviços.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao pensar em capelania militar, precisamos ter 

em mente que o Policial Militar é um ser humano como 

todos os demais.  

O diferencial é que eles sentem na pele o 

aumento crescente da violência, especialmente nos 

grandes centros urbanos. Poucas pessoas sabem que 

até mesmo em suas horas de folga, o policial tem, por 

vezes, o dever legal de agir e adotar todos os cuidados, 

pois continua sendo policial nas 24 horas do dia. 

Algumas pesquisas tem colocado a atividade 

policial entre as profissões mais estressantes do mundo. 
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A convivência diária com o perigo, a proximidade da 

morte e da dor e o envolvimento com misérias e crises 

humanas das mais variadas, afetam a estrutura 

emocional desse profissional, o qual, não obstante, 

precisa mostrar ser forte e manter o equilíbrio a fim de 

bem desempenhar sua missão. 

Somado a essa realidade, o policial, como 

qualquer outro ser humano, ainda precisa administrar 

seus próprios conflitos pessoais, relacionais e 

profissionais, não podendo, contudo, permitir que eles 

interfiram em seu controle emocional e em seus valores 

éticos e morais, os quais são indispensáveis para o bom 

exercício profissional e que poderiam, quando afetados, 

trazer riscos a sua própria vida, a de seus companheiros 

ou até mesmo a do cidadão que depende dele para sua 

segurança. Superar esse cenário de violência e manter o 

equilíbrio durante todo o tempo é uma tarefa muito 

árdua. 

Essa exposição constante a toda espécie de 

miséria humana muitas vezes o torna embrutecido, 

desconfiado, insensível e menos propenso a falar de 

seus conflitos pessoais, profissionais e dificuldades mais 

íntimas.  

A todo custo, buscar qualquer tipo de ajuda, 

pois lhe parece um paradoxo ter que, em determinados 

momentos, ser ou parecer tão forte e em outros expor 

suas fragilidades e fraquezas, por isso sofre sozinho. 
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