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É com muita alegria que mais uma vez a nossa comunidade entra 
em vosso lar para testemunhar as maravilhas do Senhor que 
age em nosso meio, como também para lhes desejar um feliz 
Natal e um próspero ano novo.
Sabemos que a celebração do Natal não nos propõe somente 

exemplos a imitar, como a humildade e pobreza do Senhor, sua bondade 
e amor para com os homens, mais que tudo, é um convite a deixarmo-nos 
transformar totalmente por Aquele que veio em nossa carne, por isso São 
Leão Magno exclama: “o Filho de Deus, se juntou a nós e uniu-nos para 
si de tal modo que o rebaixamento de Deus à condição humana se torna 
a elevação do homem às alturas de Deus”. A manifestação de Deus é o 
Seu propósito para a nossa participação na vida divina, para a realização 
em nós do mistério da sua encarnação. Tal mistério é o cumprimento da 
vocação do homem.
O Natal é uma festa em que me faz sempre sentir tocado pelo Senhor, por ver 
que na humildade do presépio, como também nas palavras do Evangelho, 
ainda hoje Jesus nasce, e ainda hoje muitos corações se infl amam neste 
amor, como também o nosso espírito mergulha no mistério da Encarnação 
e da Natividade do Senhor, do Verbo feito carne, que quer também se 
fazer carne em nossa vida, que quer tomar a nossa carne. Louvo e agra-
deço a Deus, por ver esta palavra de Deus, concretamente se fazer carne 
diante de nossos olhos, com novos membros que chamados pelo Senhor, 
sentiram-se atraídos por este ideal da vida contemplativa. Contemplando 
este mistério de amor, no meu coração vem o enorme desejo de proclamar 
como o Anjo: “Anuncio-vos uma grande alegria, que será para todo o 
povo: hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o 
Cristo Senhor”, pois o Senhor continua a nascer, e basta aceita-lo com a 
simplicidade daqueles que não tem a sua confi ança nem em sí mesmos e 
nem nas coisas do mundo...  
Neste ano, tivemos a entrada em nosso Mosteiro de quatro rapazes, 
e uma moça, como também os votos solenes do Irmão João Maria e 
o juramento do Oblato João dos Santos, no dia 12 de Outubro, dia de 
Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Quero partilhar convosco 
um pouco da vida e da alegria do nascimento do Senhor em seus corações, 
com os testemunhos de vida destes jovens.
Irmão João Maria, 27 anos: Não era um jovem da Igreja, por volta 
dos dezesseis anos, busquei a vida no mundo, as baladas e a busca dos 
prazeres de forma não muito sadia, porém neste tempo o que me marcava 
muito era a fi gura da minha mãe com o terço na mão, orando esperando 
a minha chegada, e via no meu pai a fi gura de um homem justo e claro 
naquilo que fazia. No carnaval de 1998, fi z uma experiência de oração com 
o Movimento da Renovação Carismática Católica em Santos, e naquela 
ocasião encontrei pessoalmente o Senhor Jesus, que mudou a minha vida 
em um antes e um depois do encontro. Não havia a intenção de ser padre 
e nem monge após aquela experiência, mas queria seguir Jesus de todo 
coração, então bu squei participar mais da paróquia, do grupo de oração, 
orar mais, ler a sagrada escritura e os documentos da Igreja, encontrei 
muitas pessoas que me acolheram e tiveram paciência no meu processo 
de conversão. No grupo de oração da Paróquia São João Batista, partici-
pava a minha madrinha, certa vez ela propôs a minha mãe de ir com ela 
a uma Missa de Cura, presidida pelo Pe. Eugenio Maria, ocasião em que 

ela se sentiu tocada e vendo o estilo de vida do Mosteiro achou que eu 
me encontraria aqui. Após ter escutado a minha mãe, senti o desejo de 
entrar em contato e ir ao Mosteiro para fazer uma experiência. Chegando 
ao Mosteiro, embora não soubesse nem o que era ser um monge, vim por 
desencargo de consciência e me encontrei na espiritualidade. E o resulta-
do todos já sabem, fi z a experiência, me senti feliz, fi z todo o caminho, e 
agora após nove anos de Mosteiro professei os votos solenes. Sinto-me 
completamente livre e realizado.
João dos Santos, 32 anos: Após ter feito a experiência da vida profi ssio-
nal, como chefe de cozinha em restaurantes e shopping, pude conhecer 
o Senhor, e fazer uma experiência profunda Dele no Grupo de Jovens 
‘Dom Bosco’ do Mosteiro, e assim ingressar na comunidade no dia 29 de 
Outubro de 2009, e por graça de Deus, entrei no noviciado no dia 08 de 
Setembro de 2010, e agora no dia 12 de Outubro deste ano, fui consagrado 
Oblato Interno do Mosteiro. Sinto-me realizado, pois toda a felicidade que 
busquei no mundo só me trouxeram mesquinhes e infelicidade, já aqui no 
Mosteiro encontrei Deus, a verdadeira paz e felicidade que o mundo não dá, 
encontrei tudo isso na simplicidade da oração do rosário e da adoração ao 
Santíssimo. Estando aqui a minha vida se tornou concreta e tenho como 
objetivo ser sempre mais de Deus, ter com ele intimidade e ser fi el a Ele 
que é fi el a mim. Agradeço a Maria por seu chamado e seu amor, e espero 
corresponder a este projeto de amor em minha caminhada.
Rodolpho Concurde Netto, 23 anos: Entrei no Mosteiro dia 25 de 
maio e no aspirantado dia 06 de Agosto deste ano. Depois de uma expe-
riência no mundo como Hacker Ético (Consultor/Analista em segurança 
de informação), tive um grande encontro com o Senhor, mas este, depois 
de uma vida de muitos pecados e de grande remorso. Pude pela graça 
de Deus, escutar a voz do Senhor que me falava por meio da voz da 
Igreja e me fez questionar entre a vida vivida segunda a carne ou a 
vida vivida segundo o espírito. Na verdade, o Senhor entrou na minha 
vida quando fui consertar um computador na casa de um rapaz, no caminho 
pude perceber que o Senhor me chamava, assim, decidi por Deus e tive a 
confi rmação por meio do mesmo rapaz, que me disse que eu era diferente 
e que Deus tinha um plano em minha vida, desde aquele dia a minha vida 
mudou. Conheci o Mosteiro por meio da Internet e estou feliz por estar 
aqui, respondendo ao chamado de Deus e da Gospa. Quero entregar-me 
de corpo e alma a vontade de Deus, a Igreja, buscando a salvação das 
almas e por consequência trilhar o caminho da santidade. Hoje dou graças 
a Ele, porque no mundo tudo passa, enquanto estar com Ele é algo eterno.
Luiz Antônio Pereira, 32 anos: Entrei no Mosteiro dia 1 de Março e no 
aspirantado dia 21 de maio deste ano, vésperas de Santa Rita de Cássia. 
Após ter feito várias experiências religiosas, embora já conhecendo a espiri-
tualidade de Medjugorje e desejando-a sempre, não tinha conhecimento da 
existência do Mosteiro Regina Pacis. Contudo, vivia em outra comunidade, 
e através de um amigo, que tendo o conhecimento da minha insatisfação 
religiosa, me falou do Mosteiro, e escutando-o fi quei impressionado, pois 
não imaginava que havia um lugar em que se busca viver as mensagens 
da Gospa. Tive maior aproximação do Mosteiro primeiramente por meio 
da internet, e depois entrando em contato por e-mails e telefone, vim fazer 
uma experiência de uma semana e pude perceber que era isto mesmo 
que eu queria abraçar em minha vida. Agora já estando aqui, me sinto 
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realizado e percebo claramente que Nossa Senhora não me abandonou, 
mas pelo contrário, me preparou e demonstra a cada dia que está comigo 
me conduzindo a santidade por meio de suas mensagens e testemunhos 
vivos dos que aqui vivem, enfi m, deixo o meu agradecimento a Ela e a seu 
Filho, como também aos que me acolheram de forma especial, Pe. Eugenio 
Maria e o meu formador Pe. Martinho Maria. 
Ricardo Messias Moura da Silva, 24 anos: Entrei no Mosteiro dia 
17 de Julho e no aspirantado no dia 08 de Outubro deste ano. Como um 
jovem “normal” – segundo a mentalidade mundana -, fi z a experiência da 
vivência das coisas do mundo, droga, prostituição, baladas, querendo sem-
pre gozar das coisas do mundo. Em 2003 recebi o Sacramento da Crisma, 
namorava, e pela graça de Deus fi z uma experiência nova na minha vida, 
conheci o Senhor, assim tendo este primeiro encontro com Jesus, queria 
servi-lo de alguma maneira, deixei os prazeres da carne e senti o chamado 
para o sacerdócio. Fiz o acompanhamento vocacional e realmente aquele 
sentimento foi confi rmado pela Igreja, fui convidado a entrar no seminário 
religioso de uma antiga comunidade religiosa, onde lá pude concluir a 
fi losofi a e fazer a experiência de vida comunitária. Contudo ao ingressar 
no noviciado daquela comunidade, não me sentia feliz e preparado, como 
também, não percebia a vivência da vida religiosa entre os meus confrades, 
assim, resolvi deixar aquela comunidade e voltar para a casa de meus pais. 
Após um período de 4 meses na casa paterna, vim trazer como motorista 
um grupo de retirantes ao retiro que foi pregado pelo Pe. Mateus Maria, sem 
a intenção de participar, contudo, escutando a pregação porque não tinha 
outra coisa para fazer, o meu coração se ardia com palavra anunciada, 
e sentia novamente o Senhor a me falar e a me chamar, procurei o 
padre para me confessar, me senti acolhido, amado, em casa, e me 
senti chamado a dar continuidade àquilo que havia perdido e deixado 
para trás. O Pe. Mateus me convidou a fazer o caminho novamente, me 
apresentou o Pe. Martinho, então resolvi reiniciar um caminho vocacional, 
renunciei novamente aos prazeres do mundo e pela graça de Deus fui 
convidado após um período de três meses de acompanhamento a entrar 
no Mosteiro. Hoje me sinto livre nos braços do Senhor, feliz por caminhar 
e estar aprendendo com os irmãos a verdadeira vida religiosa. Agradeço a 
Nossa Senhora de Medjugorje o seu chamado e o seu amor.
Camila Custódio de Jesus Silva, 20 anos: Entrei no aspirantado 
no dia 05 de Fevereiro deste ano. Participava do Grupo de Jovens ‘Dom 
Bosco’ do Mosteiro, quando me senti chamada para a vida religiosa, de um 
modo especial vendo o testemunho da Madre Rosa Maria, fi quei edifi cada 
e isto me fi sgou, assim, fi z um acompanhamento vocacional com a Irmã 
Cecília, e graças a Deus entrei no Mosteiro. Agora, desejo crescer na escola 
de oração e santidade, como também testemunhar aos jovens a felicidade 
em que sinto em servir ao Senhor e ter recebido Dele um grande tesouro.
 
Caros leitores, vemos com estes testemunhos que Jesus continua a nascer 
em muitos corações, que a festa do Natal continua fascinando mais do que 
qualquer outra celebração da Igreja. Continua fascinando porque nela se 
intui de alguma forma que o nascimento de Jesus está relacionado com as 
aspirações e esperanças mais profundas do nosso coração e nos mostra 
claramente que temos sede de Deus e de sua presença viva em nós. 
Outro dado importante que ocorreu este ano em nosso Mosteiro, foi à co-

memoração dos 30 anos de aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz 
em Medjugorje, ocasião na qual, fi zemos um dia de oração, unidos aqui 
no Mosteiro com centenas de fi éis. Neste dia houve pregações, oração do 
santo rosário em cinco línguas diferentes, adoração como em Medjugorje, 
mas o momento forte foi antes da Santa Missa, a procissão com a imagem 
de Nossa Senhora que caminhava no meio do povo, exatamente no mesmo 
horário da sua aparição em Medjugorje. Neste momento o sino tocava e a 
Mãe como sempre não poderia deixar de nos abençoar. Sentimos de um 
modo vivo a sua presença entre nós!

Termino este texto agradecendo a Deus por ter nos dado não só o seu Filho 
Unigênito, mas também por ter nos deixado como Mãe a sua própria Mãe, 
que daquela terra longínqua de Medjugorje, nos conduz e nos convida a 
sermos pessoas realizadas fazendo a vontade de Deus, nos fazendo refl etir 
que o homem da era tecnológica se encaminha para uma atrofi a espiritual 
e para um vazio do coração, o qual só pode ser superado com a abertura 
do coração e da mente a Jesus, por meio da oração, sendo Deus Menino, 
o único capaz de imprimir a verdadeira alegria, a renovada esperança e a 
paz em todo o nosso ser. 
Que este Natal e Ano Novo não sejam centrados no consumismo, o qual 
pode nos desviar do verdadeiro bem, que é acolher o Menino Deus em 
nossos corações. 

Rodolpho

Luiz

João

mino este texto agradecendo a Deus por ter nos dado não só o seu Filho



Tudo na vida passa! As coisas terrenas não tem valor.
O rico na verdade é como um mendigo. O mendigo faz 
um belo sonho, sonha que ganhou na loteria e fi cou milio-
nário, que agora tem empregados e vários bens materiais, 
mas depois se acorda e descobre que ainda é o mesmo 
pobretão de sempre, que tudo foi um sonho, que passou e 
que não era real. Assim é o rico quando acaba esta vida e 
se acorda no além, na frente de Jesus percebe que tudo 
o que tinha não serviu de nada para chegar ao Reino 
do Céu, perdeu tempo, a riqueza não serve para o Reino 
do Céu.
Vemos constantemente pessoas que eram riquíssimas, 
que deixaram o Deus verdadeiro de lado e colocando o di-
nheiro em primeiro lugar em suas vidas fi caram escravos 

do mesmo e a certo momento perderam tudo, porque Deus não estava mais com 
elas, não é que Deus não queria estar, cada um de nós faz a sua escolha! Jesus 
disse, “Não podeis servir a Deus e ao dinheiro...”, isto é muito claro na Bíblia, não 
podemos esconder.
Portanto, devemos questionar-nos, o que estamos escolhendo? Estamos fazendo 
este caminho de Amor para a vida eterna?
Este é um tempo de graça para a nossa alma.
Nossa Senhora continua dizendo em salvar a nossa alma, nós geralmente fazemos 
de tudo para salvar o nosso corpo e não fazemos nada para salvar a alma.
Maria deseja conduzir-nos para as coisas eternas, para o seu Filho Jesus e é o 
que o nosso coração almeja, pois nós desejamos a eternidade. Nada neste mundo 
nos dá tanto prazer! Uma vez que eu receba o objeto do meu desejo eu passo a 
desejar outra coisa, isto porque dentro de nós está o desejo da eternidade, de Deus. 
Portanto, devemos começar a desapegar-nos de tantas coisas inúteis que não 
servem para a vida eterna, devemos procurar voltar ao essencial, às coisas divinas 
e eternas.
Irmãos, a decisão é nossa! Sou eu quem decido escolher Deus na minha vida, 
ninguém pode escolher por mim e também não é um sentimento, mas sim uma 
decisão. E infelizmente hoje há tantas pessoas que buscam as coisas do mundo, 
mas depois se frustram, pois tais coisas não podem alegrar a alma.
Então procuremos o que é verdadeiro e que nos trará a plena alegria da alma, Deus, 
para dizermos com o salmista:
- Uma só coisa eu peço ao Senhor e esta só eu quero, morar na casa do meu 
Deus!
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Acolhamos este presente de Deus para nós, busquemos dar este presente 
a todos àqueles que vivem conosco, pois Nele está contida a novidade 
de Deus que veio para nos dar a vida em sua plenitude. Que em nossos 
lares, não brilhem somente as luzes da decoração de Natal ou do presépio, 
mas brilhe sobre tudo o refl exo da Presença da Luz do mundo em nossos 
corações, dissipando assim as trevas.
Nós da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, lhes agradecemos por toda 
contribuição que nos ajuda a levar este grande projeto de amor de Maria, 
para frente, (diria até, não somente nós, mas todas as crianças do Sopão, 
das creches que ajudamos, das casas de acolhida aos dependentes quí-
micos), como também lhes desejamos um Feliz Natal e um Próspero Ano 
Novo, cheio de Paz, Felicidade, Perdão, União e Amor.
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 RETIROS ESPIRITUAISRETIROS ESPIRITUAIS

Os retiros espirituais em nosso Mosteiro voltarão a ocorrer em fevereiro 
de 2012. O cronograma dos retiros estarão disponíveis nos próximos 
informativos.

Mensagem da Rainha da Paz
25 DE NOVEMBRO DE 2011

Queridos fi lhos! Hoje desejo dar-lhes esperança e alegria. Tudo 
o que está ao redor de vocês, fi lhinhos, os conduz para as 
coisas terrenas, mas Eu desejo guia-los para o tempo de 
graça, para que neste tempo estejam sempre mais próximos 

ao meu Filho, para que Ele possa guia-los para o seu amor e para a 
vida eterna a que cada coração almeja. Vocês, fi lhinhos, rezem e este 
tempo seja para vocês o tempo de graças para a sua alma. Obrigada 
por terem respondido ao meu chamado.

Maria quer dar-nos esperança e alegria, porque tudo ao nosso redor nos 
conduz as coisas terrenas. As pessoas quando conversam, sempre falam 
das coisas do mundo, do trabalho, do dinheiro, da doença, de algo que 
aconteceu, como uma forte chuva ou terremoto, mas nunca sabemos 
falar de coisas espirituais, parece que na nossa vida Jesus não está 
presente. E quando me preocupo demasiadamente com essas coisas 
materiais, fecho-me a voz do Espírito.
O fi losofo Pascal, tinha divido as pessoas em 3 níveis:
As pessoas carnais, que são as que dão importância máxima ao seu 
corpo, essas pessoas são preocupadas com as coisas materiais, por 
exemplo, a beleza.
O segundo nível de pessoas, são as das pessoas inteligentes, para 
um cientista ser belo ou ser feio é relativo, para ele o que conta é a sua 
cultura, o que ele estuda e quer se aprofundar ou a descoberta científi ca 
que faz.
Mas, ainda há um terceiro nível de pessoas que é o nível espiritual, e 
Jesus nos coloca neste terceiro nível, que é o nível que Nossa Senhora 
quer nos conduzir e que é o nível que conta.
Por que a santidade é boa? Porque se eu tenho bastante fé não a tiro 
de ninguém, aliás, se tenho bastante fé, os outros a vendo podem 
ter a própria fé acrescentada. Portanto, somente nas coisas espirituais 
se cresce e está é a preocupação de Nossa Senhora quando diz nesta 
mensagem, “...tudo que está ao vosso redor...”, fala das coisas terre-
nas, mas estas passam.

 ATUALIZE SEU CADASTRO ATUALIZE SEU CADASTRO

Não esqueça!
Se você mudou de endereço, entre em contato conosco, pelo tel. 5526-
2047 ou e-mail: informativo@mosteiroreginapacis.org.br , e atualize o 
seu cadastro, assim sua correspondência chegará no lugar certo!

Faça a sua doação espontânea
Banco/ Itaú/ Agência/ 0192/ Conta/ 18160-0
Banco/ Bradesco/ Agência/ 0499-5/ Conta/ 0149800-2 

 AJUDE-NOS AJUDE-NOS

MISSAS DE FIM DE ANOMISSAS DE FIM DE ANO

Missas Natalinas:
24/12/2011 - 0:00
25/12/2011 - 11:00

Missas do Ano Novo:
31/12/2011 - 0:00
01/01/2012 - 11:00


