
ANIVERSÁRIO DA   IRMANDADE SANTA CRUZ DOS 

MILITARES (ISCM) 

393 ANOS 

 

  Senhor Bispo, Senhor Provedor, Autoridades aqui 

presentes, Irmãos  

Senhores  

No dia 14 de setembro a nossa Irmandade completou 393 

anos, meus irmãos de  “Fé e de  Espada”, como dizia nosso antigo 

Provedor  Marechal Luis Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias 

com lucidez  e conhecimento da missão cristã a qual essa 

Irmandade  se destina, qual seja Cultuar a Cruz, propagar a fé e a 

doutrina da  Santa Madre Igreja, auxiliar os irmãos, viúvas e órfãos  

e principalmente fazer caridade.  

Senhores presentes hoje nesta Santa Missa comemorativa do 

aniversário de nossa digna Irmandade, olhem ao redor, vejam que a 

história da Irmandade se confunde com a História do Brasil, quase 

quatrocentos anos de historia e de fé, os contemplam aqui em 

momentos de dor e de gloria dos nossos ancestrais, que prestaram 

culto religioso à Sagrada Cruz, sepultaram seus irmãos e serviram 

de amparo à família militar. 

Neste local onde estamos, o Governador–Geral Martim de Sá 

fundou nossa Irmandade no ano de 1623. Neste lugar oficiais da 

nossa Marinha também estiveram presentes, tendo participação 

ativa em nossa Irmandade, Joaquim Marques Lisboa, Marquês de 

Tamandaré, era assíduo devoto.  Pela proximidade do Distrito Naval 

homens do Mar vinham neste templo exercer sua fé. O Duque de 

Caxias, que duas vezes foi nosso provedor foi velado neste templo 

quando partiu ao encontro do Pai. Aqui os Marechais Severiano da 

Fonseca, Candido Mariano da Silva Rondon, Eurico Gaspar Dutra 

orientaram as atividades da Irmandade. O príncipe Gastão de 

Orleans, o conde D’eu, também foi nosso provedor. Pelos bancos 

deste nosso Templo histórico perfilaram figuras épicas e anônimas 

da nossa História, nobres e plebeus, liberais e conservadores, 



monarquistas e republicanos, participaram da Santa Missa, 

receberam os Sacramentos, mantiveram a Fé, mantendo desde o 

início de nossa irmandade  o que exorta  a Constituição  Pastoral  

“Glaudium et Spes” “ O que une os fieis é com efeito muito mais 

forte do que aquilo que os separa. Nas coisas necessárias reine a 

unidade, nas duvidosas a liberdade, em tudo a caridade”. 

Senhores como parte integrante da Igreja de Cristo, a nossa 

irmandade é uma Irmandade Viva, e Vós irmãos aqui presentes 

nessa data festiva dos 393 anos de nossa Irmandade, tem o dever 

de travar o bom combate e de guardar a fé, mantendo seu deveres 

compromissórios, para com Cristo, com a Igreja Católica, com as 

obrigações de nossa Irmandade,  lembrando ainda que temos um 

dever com nosso antepassados que aqui estabeleceram as bases 

de nossa Irmandade, em uma série ininterrupta de quatro séculos,  

pois se chegamos aqui é porque caminhamos sobre os ombros dos 

Irmãos que nos antecederam, e tanto labutaram pela divulgação da 

fé, apoio aos necessitados e amor ao Brasil Como diria o teólogo 

Jacques Maritain “eles nos poupam o trabalho graças a  suas 

incontáveis experiências”. 

Irmãos, por fim aqui cabe uma exortação: Sobre a pena de 

sermos julgados pelos nossos sucessores caso falharmos na 

missão, portanto é nosso dever manter viva nossa Irmandade, para 

o bem de nossa fé, para servir a Santa Igreja, para a Gloria das 

Forças Armadas e do nosso Brasil. 

 

Feliz aniversário Irmandade Santa Cruz dos 

Militares, que permaneça viva cultuando a Cruz e 

Divulgando a Fé !!!!!! 

 

                   IRMÃO TENENTE-CORONEL 

Gilberto de Souza Vianna 


