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Dom Bosco

O VALOR DA O VALOR DA 
JUVENTUDEJUVENTUDE

TESTEMUNHO

A cada dia que passa se torna mais difícel a vivência 
do Evangelho em nosso meio. Mas apesar disso, 
existem jovens, cuja ousadia os faz assumir um 

compromisso sério com Deus e com nossa Senhora.
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Especial - Testemunho

VÓS NÃO SOIS 
DO  MUNDO!!!

artigo deste mês irá 
ressaltar os vários 
t e s t e m u n h o s 
d e  v i d a ,  p a r a 
justamente nos 
q u e s t i o n a r  s e 
t a m b é m  n ó s 
temos a ousadia 
de assumir  um 
compromisso sério 
com Deus e com 
nossa Senhora, 

ou se a nossa fé é morta, baseada apenas 
em palavras; digo isto, pois muitos jovens que 
participam de grupos de oração hoje estão 
descomprometidos com a santidade.
Hoje, vivemos dois polos em guerra: “O 
mundo nas mãos de satanás e a proposta 
de felicidade do Evangelho, e no meio destes 
dois extremos, está cada um de nós”.
Muitas pessoas olham o mundo e dizem que 
não possuem mais esperanças, porque tudo vai 
de mal a pior, mas quando vemos jovens que 
querem ser de Deus, vemos a ação do Espírito 
Santo no mundo!
João Paulo II disse certa vez aos jovens: “Não 
tenhais medo de serem os santos do novo 
milênio e, alguns de vós, sentir que Jesus 
vos convida a segui-lo mais de perto e vos 
pede tudo. Não tenhais medo e dai-lhe tudo, 
se ele o pedir, dai-lhe o vosso coração e a 

vida inteira. Não tenhais medo de abrir vosso 
coração e deixar que Cristo vos fale. Dedicai 
habitualmente tempo à oração e à meditação do 
Evangelho. Abri, arrombai as portas do coração 
para Cristo entrar, ele não vos tira nada do que 
tens, ao contrário ele vos dá tudo.” (João Paulo 
II).
Que belo é ver jovens que escolheram o caminho 
da “santidade”, que tendo escutado o chamado 
pessoal e materno de nossa Senhora, a “Rainha da 
Paz”, feito daquela terra longínqua de Medjugorje, 
dizem seu sim a Deus. O testemunho abaixo é 
uma resposta contra a maré do mundo, uma 
vida proposta pela mídia que só escraviza e rouba 
a verdadeira alegria de ser jovem.

Cristiane L. Souza 
Comecei a ir no grupo “Dom Bosco” há mais de 
um ano atrás, após um retiro do silêncio que eu fi z, 
em um momento muitíssimo delicado da minha vida; 
um problema de saúde que me impossibilitava de 
fazer o menor esforço sem me sentir totalmente mal 
e não podia fi car mais do que 2 horas sem ingerir 
algum alimento. Um sofrimento que me custou muita 
paciência e meses a fi o sem conseguir dormir e 
fazer absolutamente nada. A cada oração e cada 
adoração e formação, além do apoio dos outros 
jovens, fui sentindo uma grande melhora e creio 
que logo estarei totalmente curada! Já participei de 
muitos grupos e movimentos da Igreja, mas aqui 
encontrei pessoas que lutam pelo mesmo ideal 

que eu e se esforçam para serem melhores a cada 
dia, por mais limitações que tenham! A experiência é 
grandiosa de viver como irmãos na fé e saber que se 
tem um lugar e pessoas com quem contar, pois estão 
ali com você, rezando, sofrendo juntos, incluindo o 
nosso diretor espiritual Pe. Mateus Maria, que nos 
conduz tão bem e nos estimula a manter a chama da 
fé sempre acesa e a lutar para que seja instaurado o 
“Reino de Paz”. Agradeço muito a Jesus e Maria por 
poder participar desta dádiva que é o Grupo “Dom 
Bosco”. Como disse certa vez o nosso querido papa, 
e agora também beato João Paulo II, “incendiar o 
mundo com o amor de Deus!” Dom Bosco rogai 
por nós!

Daniele de Jesus Ferreira
O grupo de jovens “Dom Bosco” é um sorriso de 
Deus para mim através de cada irmão, que me ajuda 
a lutar contra as propostas demoníacas deste mundo. 
Ele não é um grupo qualquer,  e sim uma família que 
se une para aprender e ensinar a viver uma vida 
com Deus e por Deus. A cada encontro é um “SIM” 
meu para Jesus e um “NÃO” para as baladas, as 
festas e a prostituição. O grupo de jovens é uma 
verdadeira “escola de santidade”, que nos ensina 
a amar a Deus sobre todas as coisas, seguir os 
mandamentos de Deus e ser a face de Cristo para o 
mundo, com a paz, o amor, a esperança e a oração.                                                                                                                                          
Antes de conhecer o grupo de jovens, há quatro anos, 
a minha vida era sem Deus e principalmente no meu 
relacionamento familiar e com o meu noivo, mas Jesus 
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Em julho de 2008, 
doze jovens do 
nosso grupo Dom 
Bosco ─ jovens 
que trabalham, 
estudam, namoram 
─ consagraram suas 
vidas nas mãos de 
Nossa Senhora, 
prometendo a ela: 
rezar o Rosário 
completo todos os 
dias; iniciar o seu 
dia se consagrando 
ao seu Imaculado 
Coração e ao 
Sagrado Coração de 
Jesus...
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nos resgatou e com a direção espiritual, o jejum e a 
oração do santo Terço, hoje tudo é diferente, porque 
aprendemos a nos amar em Cristo de verdade.                                                                                                                 
No meu relacionamento com o meu noivo, Jesus 
nos abraçou e não largou mais de nós, porque a 
nossa missão é de testemunhar que é possível viver 
de forma casta e santa com Deus e hoje o nosso 
maior desejo é receber Jesus na Eucaristia e o nosso 
prazer é viver na “Casa de Deus”. É possível sim, 
começar o céu aqui na Terra, graças ao Mosteiro 
que nos ama, nos ensina e nos acolhe como Jesus.

Janine Mendes do Prado
“Olha por ti e pela instrução dos outros. E 
persevera nestas coisas. Se isto fi zeres, salvar-
te-ás a ti mesmo e aos que te ouvirem”. (1 Tim 
4, 12-16)
Começo este testemunho com  o trecho bíblico 
em que convida os jovens a não desprezar a sua 
juventude. Infelizmente, há jovens que acreditam que 
a Igreja é lugar de velho e doente, que não precisam 
de Deus. “Alguns acreditam que ser cristão é 
ser tristão”. Enganam-se! Deus quer uma juventude 
alegre. Como poderia Deus querer tristeza se ele é 
amor? Dá para ser feliz sem precisar beber, sem se 
drogar, sem ter a companhia das más infl uências. 
Participei até agora de apenas três encontros, porém 
foi o sufi ciente para perceber que a alegria do Senhor 
Jesus arde o coração dos jovens e, em uma  bonita 
convivência, existe a força do Espírito Santo que os 
conduz a viver santamente neste mundo. O beato 
João Paulo II dizia que “os jovens são o futuro 
da Igreja...” Que bonita responsabilidade! Que 
Deus abençoe este grupo de jovens para que seus 
membros sempre sejam sal da terra e luz do mundo.

Kate Lemos
O grupo de jovens “Dom Bosco” é o sustento que  
tenho para superar as minhas tribulações contra 
o  mundo, é  a força que tenho para lutar pela 
minha santidade, aqui é o lugar onde podemos nos 
encontrar com Deus  e Maria. Aqui foi onde eu  me 
encontrei com Deus de verdade, a partir daí decidi 
ter uma vida nova, buscando a Deus acima de tudo, 
mesmo se eu cair, eu sei que aqui me reerguerei 
novamente. Pude reconhecer-me como pecadora 
caída, mas também como fi lha amada e querida, 
graças a Deus! Hoje tenho certeza que foi Maria 
que me chamou para participar do grupo e para 
me consagrar a ela, foi ela que me tirou das mãos 
imundas do maligno e do mundo, porque sei que se 
não estivesse lá, hoje estaria caída no mundo do 
álcool, das baladas, bebedeiras, prostituição, etc. 
“Mas Maria como mãe e Deus como Pai me deram 
uma nova chance, me deram luz para enxergar 
o caminho para eu encontrar a verdadeira 
felicidade”, e essa felicidade não está no mundo, só 
está em Deus. Peço a Deus que o grupo de jovens 
“Dom Bosco” sempre continue e que ele dê muita 
paciência ao Pe. Mateus...

Luciana Cunha
Participar do grupo de jovens “Dom Bosco” 
foi, desde o começo, descobrir a alegria de ser 
diferente... É descobrir o desejo de não ser apenas 
um jovem cristão, mas descobrir na partilha com 
os irmãos o desejo de ser santo. É descobrir 
que em Cristo, não apenas estamos juntos, mas 
caminhamos juntos na fé e na esperança que nos 
une. Estar no grupo “Dom Bosco” é saber que ainda 
que você esteja na correria da semana, no trabalho, 
na faculdade, em casa, na rua, no ônibus, no carro, 
você nunca está sozinho, porque tem alguém 
unido a você em oração. Lembro-me de um casal 
que certa vez veio a uma reunião do grupo dar um 
testemunho, e me lembro quando o esposo disse, 
impressionado, que quando nos viu pela primeira 
vez, reunidos num sábado a noite, ele pensou: “O 
que é que eles estão fazendo aqui?!? Por que não 

estão lá fora como os outros jovens?!?” Quando 
penso nisto, não consigo me achar nem melhor nem 
pior que os outros jovens, apenas diferente, e esta 
diferença é fortalecida na união com os irmãos. É 
possível estar no mundo e não ser do mundo! Ah, 
tenho a resposta para a pergunta daquele esposo... 
O que nós fazemos aqui nos sábados à noite?!? Nós 
damos nosso “SIM” a Deus, nós damos as costas 
para o mundo e escolhemos fi car com Maria amando 
Cristo...para depois levarmos ele lá fora, de onde ele 
mesmo nos tirou para que tivéssemos uma vida toda 
nova, diferente, livre e cheia da verdadeira alegria 
que só vem dele e para que, onde quer que ele nos 
envie, sejamos suas testemunhas!!!

Simone Bonfi m 
O grupo de jovens “Dom Bosco” é para mim 
sustento em minha caminhada, força nas minhas 
derrotas e forças para caminhar na batalha fi nal, 
seguir Jesus. Sinto-me amada pelos meus irmãos, 
unida a eles em íntima oração com Cristo, signifi cado 
em minha alma por ser tão especial em minha vida, 
grupo formado por pessoas tão intensas com Deus 
e transparente em sua caminhada. Sou feliz em 
dizer que através do grupo me consagrei a nossa 
Senhora, agora sou inteiramente dela, aprendendo 
a cada dia ser melhor, que através de minha 
consagração consegui entender a oração, que é 
arma contra o pecado, o santo Rosário. Jovens 
que buscam a mesma direção, que não param nos 
obstáculos, mas que desejam avançar e  evoluir em 
sua santidade, unidos ao próprio CRISTO...

Suzana Eduardo
Quando morri para mim mesma, entendi que só 
viveria se morresse, que a única marca que fazia 
diferença em mim não se comprava, e sim se 
buscava, pois essa marca se chama “santidade”, e 
essa nenhum tesouro compra, pois o maior tesouro 
para alcançá-la nós o buscamos e Ele se sacrifi ca 
constantemente num altar, somente para que se 
possa ter vida; vida esta que, para ter, precisa-se 
morrer e quando morri, entendi que valia nada 
menos que o Sangue de Cristo.
Ao me tornar do grupo de jovens “Dom Bosco”, 
pude ver nitidamente o querer de Deus em 
minha juventude e hoje muito mais que fi lha, sou 
consagrada inteiramente ao coração da Mãe, onde, 
sem porém saber, tento ser um pouquinho do que 
ela é, ao rezar meu rosário, meditar nas sagradas 
escrituras, ao lutar contra meus pecados, jejuar, ao 
lutar pela pureza do meu corpo e do meu coração, 
no meu silenciar, ao esperar em Deus...
E minha vida mudou completamente desde que me 
decidi verdadeiramente por Cristo, por intermédio do 
grupo de jovens, onde em tantas situações posso ver 
a manifestação da graça de Deus em minha vida, 
não em milagres espetaculares, mas na simplicidade 
do dia a dia, pois o meu viver é Cristo e me sinto 
honrada em ser do grupo de jovens “Dom Bosco”...
Sou feliz por encontrar o único e verdadeiro amor e 
por ter a honra de dizer: “Totus tuus ego sum Mariae!”

Willy Robson
No grupo de jovens “Dom Bosco”, eu descobri 
o verdadeiro sentido do amor, da amizade e da 
adoração a Cristo. Em outras palavras do que é 
ser cristão. Nem sempre foi assim, pois eu, que 
sou músico, durante muito tempo, convivi com 
diversos grupos de jovens, músicos, ministérios, 
bandas e confi rmo: “Nunca em toda a minha vida, 
encontrei um grupo de jovens tão centrados em 
Jesus Cristo”. Um grupo que realmente quer ser 
diferente neste mundo. Um grupo que quer fazer 
a vontade de Deus. Tudo isto começou, desde a 
1ª vez que ouvi falar sobre Medjugorje, onde fi z a 
experiência de Maria. Aquela que apareceu para os 
jovens, imperfeitos como eu; jovens que fi zeram a 
vontade de Deus, pelo pedido de Maria. Isto, todos 

nós do grupo, devemos ao nosso querido Pe.Mateus, 
que acreditava em cada um de nós. No rosto de 
cada membro, podemos perceber a sinceridade do 
coração ao dizer: “Te quero bem”. Como isto me 
alegra o coração! Aqui aprendi o signifi cado do que 
é ser “Amigos em Cristo”. Amigos em Cristo é 
aquele que, mesmo se um dia vier a se decepcionar 
com o irmão, é capaz de perdoá-lo, pois em Cristo 
fi zeram sua amizade e esta amizade só tende a 
crescer cada vez mais.

Eriky William
O que é ser grupo de jovens “Dom Bosco” e o 
que mudou em minha vida?  Para mim o grupo de 
jovens é reunião entre amigos. Amigos que tem 
paz e amizade entre si e em cada reunião do grupo 
de jovens todos eles me ensinam a amar a Deus e 
ao meu próximo. O que mudou em minha vida foi 
pela primeira vez, quando eu fi quei superanimado, 
ao falar: “Nossa, eu vou para o Mosteiro”. 
Eu tenho prazer de convidar todas as pessoas 
interessadas, para entrar no grupo de jovens e 
também tenho prazer de falar “estamos unidos e 
permaneceremos unidos”.

Solange Aparecida Apolinário
Não dá para falar do grupo sem citar essa data, 
dia esse em que o grupo de jovens “Dom Bosco” 
fez sentido em minha vida e creio que para vida 
da Tânia, pois foi através de uma ex-integrante 
do grupo, a Marinês, que foi perseverante e nos 
apresentou o caminho e o encontro com Jesus 
Cristo: no dia 28 de outubro de 2007, dia da nossa 
1ª Eucaristia. Eu senti o que nunca, nunca mesmo, 
havia sentido em toda minha vida, eu recebendo 
Jesus pela primeira vez aos trinta e cinco anos, 
me sentindo uma criancinha de colo, foi algo 
maravilhoso, foi como se eu estivesse nascendo 
novamente. É inexplicável, uma sensação de 
felicidade, um calor que tomou conta de todo meu 
ser, do meu coração,corpo e alma. Muitas lágrimas 
se derramaram; nossa, pensei num momento destes, 
eu sentindo todas essas sensações ao mesmo 
tempo, e foi neste encontro com Jesus que eu me dei 
conta “do quanto Deus é maravilhoso em nossas 
vidas e o quanto Ele nos ama e muitas vezes 
não nos damos conta disto”. No grupo de jovens 
tudo é diferente, eu encontro amor, oração, atenção, 
abraço amigo e sincero, palavras de conforto: “Te 
quero bem”; “A Paz”; “Coragem”; “Jesus te 
ama”. No encontro de jovens, sinto a presença de 
Cristo e de nossa Senhora e a cada encontro eu, 
particularmente, saio com um aprendizado, uma paz 
e uma nova esperança de vida, pois se estamos 
juntos, foi através de um chamado deste Deus 
maravilhoso e Eterno. 

Tania Maria da Silva
O grupo de jovens “Dom Bosco” para mim é 
como uma família, onde encontro amigos, irmãos 
em Cristo, amor e alegria. Minha vida mudou a 
partir do dia 28 de outubro de 2007, dia da minha 
1ª Eucaristia, eu senti muita alegria de receber o 
Senhor pela primeira vez em minha vida, nunca 
havia sentido tamanha felicidade, pois ser de 
Deus para mim é a melhor coisa do mundo; 
outro momento importante em minha vida foi 
meu retiro no deserto, eu me vi mais uma vez 
frente a frente com Jesus, entre o silêncio de meu 
coração, meus pensamentos e orações. No dia 
12 Julho de 2008, dia em que eu fi z a promessa e 
consagração a nossa Senhora, foi uma experiência 
muito gratifi cante sentir o grande amor de Deus 
e de nossa Senhora por mim, e por cada um dos 
jovens que estavam ali presentes. 

 PARA CONTATO - INFORMAÇÕES
 Mosteiro Menino Jesus - Tel. (11) 5527-5329   
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Mensagem da Rainha da Paz
25 DE JUNHO DE 2011

 CONVITE

 MISSA DE CURA NO RIO DE JANEIRO
Na quarta feira, dia 17 de agosto às 15h, na igreja de nossa Senhora de Copacabana,                                                
será celebrada a Missa de Cura presidida pelo Pe. Eugenio Maria.
Local: Paróquia Nossa Senhora de Copacabana
Praça Serzedelo Correia / Rua Hilário Gouveia, 36 / Rio de Janeiro - R.J. / 
Cep. 22040020 / Tel.: (21) 2548-5095

ATUALIZE 

NÃO ESQUEÇA
Caso você tenha mudado de endereço, entre em 
contato conosco, pelo tel. 5526-2047 ou e-mail: 
informativo@mosteiroreginapacis.org.br  e atu-
alize o seu cadastro, assim sua correspondência 
chegará no lugar certo!

Informação e Formação

ueridos fi lhos! Agradecei comigo ao Altíssimo pela 
minha presença convosco. Alegre está o meu coração 
ao ver o amor e a alegria que tendes ao viver as minhas 
mensagens. Em muito tendes respondido, mas espero 
e procuro todos os corações adormecidos, a fi m de 
que acordem do sono da incredulidade. Aproximai-
vos ainda mais, fi lhinhos, do meu coração Imaculado 
para que eu possa guiar-vos todos para a eternidade. 
Obrigada por terdes respondido ao meu chamado.

A mensagem deste mês, neste trigésimo aniversário das aparições é de 
alegria! É o resumo destes 30 anos, nos quais Maria vem e nos chama 
a uma conversão, não só de cada um de nós, mas de toda a Igreja. 
Maria traz até os nossos corações, palavras de vida eterna e nos mostra 
Cristo Ressuscitado, que transforma a vida do homem e de onde brotam 
todas as graças. Maria nos fala de todos aqueles que se nutrem de suas 
palavras, mostrando que suas mensagens são comentários simples, 
profundos e concretos do Evangelho. E como tal, é o nutriente espiritual 
para os pequenos do Reino de Deus. Estas mensagens são, com certeza, 
a maior obra de evangelização da Igreja Católica atualmente. Vemos os 
milhares de sites na internet que falam das mensagens de Medjugorje, 
onde Maria reforça a fé e a esperança e nos guia com uma mão fi rme 
e segura, mostrando-nos os valores dos sacramentos e da comunhão 
eclesial. Maria nos convida a agradecer ao Altíssimo, junto com ela, pela 
sua presença no meio de nós! Também em outra aparição, Maria disse 
que o Altíssimo lhe havia enviado e dado a graça de estar tanto tempo em 
meio a nós e, ainda, ela estaria todos os dias com alguns videntes, até 
o cumprimento dos segredos. Assim, é Maria que quer estar presente e 
ela se utiliza de Jesus para estar em meio a nós nestes tempos difíceis, 
com a aparição cotidiana até o cumprimento do décimo segredo. Por isso 
que Maria diz: “Agradecei comigo ao Altíssimo pela minha presença 
convosco”. Depois, Maria fala para olharmos em nossos corações e 

em muitas de suas mensagens, repete que estamos longe do seu coração. Mas 
desta vez Maria diz: “Alegre está o meu coração ao ver o amor e a alegria 
que tendes ao viver as minhas mensagens”. Assim, o coração de Maria 
está feliz, por aqueles que estão na graça, mas que também chora lágrimas de 
sangue por aqueles que estão no pecado! Também Maria vê os números, assim 
como os justos do Antigo Testamento, mesmo encontrando poucos justos, Deus 
salva a cidade, assim também nas mensagens, Maria está feliz se ainda poucos 
seguem as mensagens e pede para estes que  intercedam pela humanidade. 
E o grande castigo da humanidade não virá do céu, mas é o próprio homem 
que o está preparando devido ao progresso colocando o mundo em risco de 
se autodestruir. Maria já disse uma vez, no dia 25 de janeiro de 1991, que o 
demônio quer aproveitar para destruir o planeta onde nós vivemos. Mas Maria 
está feliz, pois muitos responderam às mensagens nestes 30 anos e, por isso, 
na humanidade, por causa destes que responderam às mensagens, haverá um 
tempo de prosperidade e paz. Mas, ao mesmo tempo, Maria não pensa somente 
no futuro aqui da Terra, mas também do Céu que é a coisa mais importante, a 
salvação eterna da alma. Assim, Maria frisa duas palavras: “espero”, que 
nos mostra que Maria tem uma paciência infi nita e ainda, “procuro” todos 
os corações adormecidos no sono da incredulidade. O coração adormecido é 
símbolo do coração que não acredita, do coração que está frio, no pecado, que 
segue os falsos profetas, e que se acha inteligente; na verdade, é sonâmbulo. 
“Em muito tendes respondido, mas espero e procuro todos os corações 
adormecidos, a fi m de que acordem do sono da incredulidade”. Pensemos 
quantas pessoas em nossa sociedade atual 
vivem nesta situação e estão dormindo no 
sono da morte espiritual, estão nas trevas 
do sono da morte, como Maria diz “os 
corações adormecidos” e ela espera e 
procura esses corações que não estão 
caminhando para eternidade, que é a meta 
desta vida, mas para a perdição eterna, a fi m 
de que acordem do sono da incredulidade.  
Maria, maravilhosamente, nos mostra ainda 
uma vez o fi m último de sua presença no 
meio de nós: conquistar a meta da salvação 
eterna, o Céu, adquirida por Jesus Cristo.

RETIROS 
PROMESSAS DO 
SENHOR
Próximo retiro, será no 
mês de agosto no dia 21 
a partir das 9 horas, com 
o Pe. Serafi m Maria. 
Tema: “Eu creio nas 
promessas de Deus!”
Maiores informações 
pelo telefone (11) 5527-
5329 ou pelo e-mail: 
retirocmj@terra.com.br, 
falar com 
Irª. Raquel Maria. 

bana,                                               

Parada gay
O arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer, classifi cou como 
“infeliz, debochada e desrespeitosa” a colocação de cartazes com 
imagens de santos católicos em postes da avenida Paulista, durante a 
“Parada Gay”, realizada no dia 26 de junho  em São Paulo. “Vamos 
refl etir sobre medidas cabíveis para proteger nossos símbolos e 
convicções religiosas. Quem deseja ser respeitado também tem de 
respeitar”, afi rmou dom Odilo. Para o cardeal, a organização do evento 
pregou os cartazes “provavelmente” para atingir a Igreja Católica. 
“Porque a Igreja tem manifestado sua convicção sobre essa questão 
e a defende publicamente.” O cardeal também voltou a manifestar 
posição contrária ao slogan escolhido pela organização da parada, 
“Amai-vos uns aos outros” (parte de versículo do Evangelho de São 
João). Jesus recomenda: ‘Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei’, disse ele. O uso de somente parte dessa recomendação, fora 
de contexto, em uma “Parada Gay”, é novamente um uso incorreto, “instrumentalização da palavra de Jesus”, afi rmou Dom Odilo.
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