
            Apostolado do Mar – Stella Maris 

 

Há em nossa arquidiocese um trabalho pastoral que não é muito conhecido. Ele é 

realizado a partir da Paróquia Santa Cecília e São Pio X, em Botafogo, e coordenado 

pelos padres scalabrinianos. Este trabalho está espalhado pelo mundo todo e é ligado ao 

Pontifício Conselho para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes.  

 Diz-nos João Paulo II em sua carta apostólica de 1997: “Stella Maris é desde há 

muito tempo o apelativo preferido, com que a gente do mar se dirige Àquela em cuja 

proteção sempre confiou: a Virgem Maria. Jesus Cristo, seu Filho, acompanhava os Seus 

discípulos nas viagens de barca (cf. Lc. 8, 22-25), ajudava-os nas suas fadigas e aplacava 

as tempestades (cf. Jo. 6, 16-21). Assim também a Igreja acompanha os homens do mar, 

cuidando das peculiares necessidades espirituais daqueles que, por motivos de vários 

tipos, vivem e trabalham no ambiente marítimo. Estando a par das exigências da peculiar 

assistência religiosa, de que têm necessidade os marítimos do comércio e da pesca, as 

suas famílias, o pessoal dos portos e todos os que empreendem uma viagem por mar.  

 O Apostolado do Mar é a organização que promove o cuidado pastoral da gente do 

mar e visa sustentar o empenho dos fiéis, chamados a dar testemunho neste ambiente 

com a sua vida cristã. 

 À‘gente do mar’ pertencem os navegantes, que se encontram em navios mercantis 

ou de pesca, e aqueles que, por qualquer motivo, empreenderam uma viagem de navio; 

Os marítimos, que, em razão do seu ofício, se encontram habitualmente nos navios; os 

que trabalham nas plataformas petrolíferas e os aposentados provenientes destes ofícios; 

os alunos dos institutos náuticos; os que trabalham nos portos e ainda  o cônjuge, os 

filhos menores e todas as pessoas que moram na mesma casa de um marítimo, mesmo se 

atualmente não seja navegante, e também aqueles que colaboram de modo estável com a 

Obra do Apostolado do Mar.  

 O esforço do Apostolado do Mar realizado pelos seus capelães e demais 

autoridades é para que a ‘gente do mar’ tenha suficientemente os meios necessários para 

levar uma vida santa, e reconhecer e promover a missão que todos os fiéis, e em 



particular os leigos, segundo a sua específica condição, exercem na Igreja e no mundo 

marítimo. 

 Conheça o trabalho, colabore. 

 

Côn. Manuel Manangão 

   

 


