
  Suas “duas asas” do telhado, dão-nos a ideia 

de acolhimento e intimidade. Quer ser RUAH 

(= sopro, Espírito) da Criação com as grandes 

asas que pairavam sobre as águas e geraram 

a vida. Essas asas são sinal de Maternidade. É 

também a Tenda Peregrina de um Deus que 

caminha conosco no deserto da vida rumo à 

Pátria Celeste. Por sua forma podemos fazer 

referência, ainda, à Arca de Noé e à Arca da 

Aliança.

O Cordeiro Pascal 
(vitral âmbar de 2,50m de diâmetro, 

sobre o pórtico de entrada)

Não mais o sol, nem as estrelas, mas o 
Cordeiro é a Luz e o guia da comunidade 

cristã (Ap 21,23). Ele é o Senhor 
imolado, mas vitorioso, digno de louvor 
eternamente. O âmbar, luz dourada, é a 

Luz deífica.

O Santuário 
(ou Presbitério)

Tem a forma sinagogal onde os 
fieis o envolvem em forma de 
U. Sua disposição está apta 

para os dois grandes 
momentos que aí se passam: o 

de Magistério e Louvor (1ª 
parte da Missa) e o de 
Sacrifício e Banquete 

Eucarístico (2ª parte da 
Missa).

Mosteiro

da Virgem

Nossa igrejaNossa igrejaNossa igreja

“Eis a tenda de Deus 
com os homens” 

(Ap 21,3)
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O Altar 
(de granito róseo de Salto/SP, 

pedra maciça de 3,5 toneladas)

O Altar é Cristo. O centro do edifício 

cristão e o centro do Cosmos. A rocha 

firme e inabalável, da qual fomos 

talhados (Is 51,1). A pedra angular do 

“edifício de pedras vivas” (I Pd 2,5-7). 

O Coração do Corpo Místico.

O Crucifixo
 (Cristo de bronze, 0,6m de 

altura e cruz de ferro batido)

A Cruz é sinal da Árvore da vida (Gn 2,9), 

que o Senhor nos conquistou com sua 

Morte e Ressurreição, abrindo-nos as 

portas da Jerusalém Celeste, do Paraíso, 

qual novo Adão (I Cor 15,21).

– Faz referência à serpente de bronze, 

conforme o livro dos Números (21,9).

– Solene, faz referência à “sua obediência 

até a morte e morte de cruz” (Fl 2,8), pela 

qual “Deus o sobreexaltou e o agraciou 

com o Nome que é sobre todo nome” (2,9-

11).

O Ambão 
(granito róseo)

É o lugar do “Verbum” (a Palavra) na Assembleia. 

Aí o Senhor guia com sua Palavra o dia monástico. 

Aí o Evangelho e as leituras são proclamados pelo 

próprio Senhor que nos fala. Ocupa o “meio” da 

Assembleia, lugar de destaque que convoca a 

assembleia à conversão e à reflexão, segundo o 

magistério da Igreja. Em forma piramidal, 

anuncia catolicamente aos 4 cantos do Cosmos, 

lembrando também o Monte Sinai, onde foi 

promulgada a Lei divina.



A Presidência

Cubos de granito róseo, 
dando destaque, no centro,
ao Celebrante, 
o “Alter Christus”.

Capela 
do Santíssimo

O Altar (granito róseo) é redondo como sinal 

de perfeição e unidade. É o lugar da 

comunhão de todos num só corpo com Cristo.

O Tabernáculo (bronze e latão) – sua forma 

lembra-nos, mais uma vez, “A Tenda de Deus 

conosco” e a Arca da Aliança. Possui 8 placas 

de bronze, com as seguintes incisões:

KYRIOS: O Senhor

Dominando todo o painel e a Igreja, o Cristo 

Pantocrator é o Senhor (Ap 1,8). A vida monástica e 

cristã é cristocêntrica. Ele nos revela o Pai e d’Ele nos 

vem o Espírito Santo. Ele é o Senhor do Cosmos e de 

toda a Igreja Universal, simbolizada pelas 7 estrelas 

em sua mão direita e as 7 lâmpadas que O rodeiam (Ap 

2,1). Ele é o Verbo Encarnado: Deus e Homem. Como 

na visão do Apocalipse, Ele aparece ora sentado no 

Trono (3,21), ora como o Cordeiro – vitral (5,6).
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