
7/21/12 3:05 PMMosteiro de São Bento do Rio de janeiro

Page 1 of 5http://www.artigonal.com/religiao-artigos/mosteiro-de-sao-bento-do-rio-de-janeiro-5139010.html

Home > Religião & Esoterismo > Religião > Mosteiro de São Bento do Rio de janeiro

1 TweetarTweetar 0 5Publicado em: 18/08/2011 |Comentário: 0 | Acessos: 183 |

Mosteiro de São Bento do Rio de janeiro
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Fundado em 1590 por monges vindos da Bahia, o Mosteiro beneditino do Rio de Janeiro foi construído a pedido dos próprios
habitantes da recém fundada cidade de São Sebastião. Em pleno Centro da grande metrópole, conserva-se aqui um lugar de
silêncio, paz, oração e trabalho, que se traduz em diversas atividades mantidas regularmente.

As duas principais são as celebrações diárias do
Ofício Divino e da Missa, com canto gregoriano.
Além disso, funcionam dentro da Abadia: o
Colégio de São Bento, as Edições Lumen
Christi, a Faculdade de São Bento, a Casa de
retiros de Emaús e a Obra Social São Bento. O
Mosteiro mantém também duas casas de retiro
e encontros: a Casa de São Bento, no Alto da
Boa Vista, e o Sitio Seio de Abrahão, em
Teresópolis.

 A história do mosteiro começou em 1590, quando foi dado aos monges beneditinos do
Rio de Janeiro um vasto terreno que inclui o atual Morro de São Bento. Residiam
antes, segundo o historiador carioca Vivaldo Coaracy explica em O Rio de Janeiro no
século 17, página 145, num hospício acanhado construído junto à ermida de Aleixo
Manuel.

Os planos do novo edifício foram traçados em 1617 pelo
engenheiro militar português Francisco Frias de Mesquita,
segundo a estéticamaneirista despojada (chã) vigente
em Portugal naquele período. As obras da igreja só começaram em 1633, pela capela-mor e, quando
era abade Frei Francisco da Madalena, por volta de 1651, prosseguiram com ênfase para terminar
aproximadamente em 1671. O projeto original foi alterado, durante a construção, pelo arquiteto Frei
Bernardo de São Bento Correia de Souza e a igreja passou de uma a contar com trêsnaves.

  
Detalhe de uma pintura de 1841 do francês Jules de Sinety mostrando o porto do Rio e o Mosteiro de São Bento sobre o morro
homônimo

A fachada é a do projeto original maneirista, com um corpo central com três arcos de entrada e um frontão triangular. Flaqueiam
a entrada duas torres coroadas por pináculos piramidais. Passando os arcos de entrada se encontra uma galilé com azulejos e
portões de ferro do século XIX. O mosteiro anexo à igreja só foi concluído em 1755, com a construção do claustro, projetado pelo
engenheiro militar José Fernandes Pinto Alpoim. 

O interior da igreja é riquíssimo, totalmente forrado com talha dourada que vai do estilo barroco de
fins do século XVII ao rococó da segunda metade do século XVIII. O primeiro escultor ativo na
igreja foi o monge português Frei Domingos da Conceição (c. 1643 - 1718) que desenhou e esculpiu
parte da talha da nave e capela-mor (a da capela foi substituída depois). São suas as magníficas
estátuas de São Bento e de Santa Escolástica e, no altar-mor da igreja, a Nossa Senhora do Monte
Serreado (titular da igreja), além de outras obras. A partir de 1714, seu projeto foi seguido pelos
entalhadores Alexandre Machado Pereira, Simão da Cunha e José da Conceição e Silva, que
entalharam a maior parte da talha da nave e várias imagens.
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Interior da Igreja de Nossa Senhora do Monte Serreado

Entre 1789 e 1800, trabalhou, na igreja, um dos grandes escultores do rococó
do Rio de Janeiro,Inácio Ferreira Pinto. Mestre Inácio refez a capela-mor (1787
- 1794), preservando, porém, detalhes anteriores, como as telas sobre a vida
de santos beneditinos, as quais haviam sido pintadas entre 1676 e 1684 pelo
monge alemão Frei Ricardo do Pilar. A bela capela rococó do Santíssimo
Sacramento (1795 - 1800) é também obra de mestre Inácio. Os lampadários
junto à capela-mor foram projetados e executados entre 1781 e 1783
por Mestre Valentim. Na sacristiado mosteiro, está a obra-prima do pintor Frei Ricardo, uma tela representando o Senhor dos
Martírios, pintada cerca de 1690.

Dentro da igreja, existem, ainda, sete capelas laterais de irmandade: Capela de Nossa Senhora da Conceição (Concepção), Capela
de São Lourenço, Capela de Santa Gertrudes, Capela de São Brás, Capela de São Caetano, Capela de Nossa Senhora do Pilar e
Capela de Santo Amaro.

Atualmente, existem visitas monitoradas à igreja, onde são apresentadas e explicadas as obras, imagens, talhas e estilos
arquitetônicos, entre outros.

Abades
O abade D. Roberto Lopes (OSB) renunciou ao cargo no dia 11 de agosto de 2010, durante visita canônica de Dom Emanuel D
´Able do Amaral (OSB), abade da Abadia de São Sebastião em Salvador. A partir de então, a Abadia de Montserrat é governada
pelo prior, Dom Paulo Henrique (OSB), até a eleição do novo abade.

Monges
- D. Roberto Lopes (Abade) - D. José Palmeiro Mendes (Antigo Abade) - D. Henrique de Gouvêa Coelho (Prior) - D. Basílio Silva
(Sub-Prior) - D. Anselmo Chagas de Paiva - D. Beda Gonçalves de Andrade Silva - D. Cipriano Cintra Chagas - D. Columba Firmino
Pinto - D. Eduardo de Souza Schulz - D. Emanuel Oliveira de Almeida - D. Gregório Pereira Lima - D. Ireneu Penna - D. Justino de
Almeida Bueno - D. Lourenço de Almeida Prado - D. Matias Fonseca de Medeiros - D. Paulo Soares de Azevedo Coutinho - D.
Plácido Lopes de Oliveira - D. Tadeu de Albuquerque Lopes - D. João Batista Estevo Ferreira (Diácono) - Ir. Adalberto Chalub - Ir.
Agostinho de Oliveira Martins - Ir. Cassiano Capelli Gastaldi - Ir. Daniel Rodrigues Marques - Ir. João Evangelista Martins Afonso
de Paiva - Ir. Mateus da Rocha - Ir. Mauro Victor Murilo Maia Fragoso - Ir. Miguel da Silva Vieira - Ir. Pascoal de Biase Quintão -
Ir. Policarpo Nascimento da Luz - Ir. Simeão Martins Santos - Ir. Vital Barbosa Fajardo 

Horários de Funcionamento
O mosteiro está aberto diariamente no horário das sete às dezoito horas.
Exige-se traje adequado para ingressar no templo, pois este é um lugar sagrado, casa de Deus.
A clausura do mosteiro não é aberta à visitação, com exceção de alguns dias, como Corpus Christi e Dia de Finados, quando os
fiéis têm acesso ao interior do mosteiro, porém somente ao claustro.

A missa dominical

A tradicional missa dominical do Mosteiro de São Bento, celebrada com órgão e canto gregoriano, única na capital fluminense,
atrai muitos visitantes. É um evento que faz parte do roteiro turístico da cidade; tão concorrido que se recomenda a chegada com
cerca de trinta minutos de antecedência. Também apresentam-se regularmente no mosteiro orquestras e grupos de música de
câmera. Cristiano Rizzotto Vidal Pessôa é o organista do mosteiro.

 

Informações, Horários e Atividades do Mosteiro 

Endereços do Mosteiro: 
Acesso pela rampa: Rua Dom Gerardo, 68 - Centro - Rio de Janeiro - RJ 
Acesso pelo elevador: Rua Dom Gerardo, 40, 5º andar 
Endereço para correspondência: 
Caixa Postal 2666 - CEP 20001-970 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 
Telefone: (21) 2206-8100 - FAX: (21) 2263-5679 
 

Visitas:

O Mosteiro está aberto diariamente no horário das 7:00 às 18:00 h. Exige-se traje adequado para ingressar no templo, pois este é
um lugar sagrado, casa de Deus. A clausura não é aberta à visitação, com exceção de alguns dias no ano, onde os fiéis em
procissão têm acesso ao claustro. Os setores em geral, incluindo o Colégio, funcionam no horário comercial. 

http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.artigonal.com/religiao-artigos/mosteiro-de-sao-bento-do-rio-de-janeiro-5139010.html%26hl%3Dpt%26client%3Dca-pub-5157679868954075%26adU%3Dwww.SweetIm.com%26adT%3DImageAd%26gl%3DUS&usg=AFQjCNEXzbevEuAe5kGpGqGbRcK5cy3MuQ


7/21/12 3:05 PMMosteiro de São Bento do Rio de janeiro

Page 3 of 5http://www.artigonal.com/religiao-artigos/mosteiro-de-sao-bento-do-rio-de-janeiro-5139010.html

Meio News RJ - Perfil do Autor:

www.meionews.com.br - A força da notícia local e global !
Visite nosso site e tenha um conteúdo diversificado e com informações úteis para o seu cotidiano.

Perguntas e Respostas

Como processar verdadeiramente com provas o ouvidor geral do
mp do estado do rio de janeiro,ja que o mesmo retirou 2 registros

 

Mapa:

                                                                                                                                
Mapa gerado pelo serviço MapLink (http://maplink.uol.com.br)

 

Horário das Missas:

Domingos:

10:00 h - Missa conventual solene com canto gregoriano18:10 h - Missas rezadas

Dias de Semana:

7:15 h - Missa conventual com canto gregoriano

Horários do Ofício Divino:

5:00 h - Vigílias

6:30 h - Laudes

11:45 h - Hora Meridiana (domingos às 11:45 h)

18:00 h - Vésperas com canto gregoriano (sábados às 17:00 h e domingos às 17:30 h)

19:15 h - Completas

 

           OBSERVAÇÃO:

As pessoas que desejarem intenção(ões) de missa(s), por seus entes falecidos ou outro motivo, deverão se dirigir pessoalmente à
Portaria do Mosteiro, tratando e acertando com os Porteiros, nos seguintes horários:

 

Segunda a sábado de 07:15 às 18:45
Domingo de 07:15 às 16:30
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200  Letras sobrando

aditados ao protocolo 68425 (70062 e 70063) referente a morte
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Será que o tráfico de drogas e o comando dos tráficos no Rio de
Janeiro terá fim?

Como vc já foi tecnico de necropsia pode será que poderia me
indicar um curso de necropsia aqui no estado do Rio de
Janeiro,pois não encontro nada.Obrigada pela atenção
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Confitos que temos
E uma mensagem que nós ensina a superar nossas dificuldades, onde nós mostra o verdadeiro sentido da dor e dos conflitos.

Por: vanderleia da silva l  Religião & Esoterismo >  Religião l  15/07/2012

Psicografias
São mensagens psicografadas que nos dão forças para continuar nosso aprendizado rumo a perfeição moral.

Por: vanderleia da silva l  Religião & Esoterismo >  Religião l  15/07/2012

Reunião do cristianismo
O DEUS DOS CRENTES E DOS CATÓLICOS É SÓ UM , SOMOS IGUAIS , JUNTAI-MOS!!!

Por: amlf l  Religião & Esoterismo >  Religião l  12/07/2012

As perversidades de deus
As religiões, principalmente o cristianismo, afirmam que deus é um ser de puro amor. Então vejamos se esta afirmação
contém algum fundo de verdade, pois entendemos que a pureza do amor não pode conter o mínimo de maldade. Se o amor
contém o mínimo que seja de maldade ou perversidade ele não pode ser puro. Se ele é direcionado a uns e não a outros, ele
é discriminativo e não pode ter nenhuma pureza.
Por: Lazaro Jose de Oliveira l  Religião & Esoterismo >  Religião l  30/06/2012  l Acessos: 25

Igrejas evangélicas (brasileiras) envolvidas com o narcotráfico?
No mês em que a Igreja Pentecostal Deus é Amor completa cinquenta anos (foi fundada no dia 03 de junho de 1962), novas
suspeitas de que traficantes de drogas e armas atuam por trás de denominações evangélicas veem à tona.

Por: Johnny Bernardo l  Religião & Esoterismo >  Religião l  27/06/2012  l Acessos: 69

Nascer, morrer e renascer
A reencarnação ou novo nascimento é uma idéia que sempre esteve em todas as épocas da humanidade, em pessoas
simples, religiões, indígenas, povos antigos e em todos os lugares, mostrando que esta idéia não teve a propagação de
ensinamentos em religião ou grupos.
Por: Luiz Tadeu vargas l  Religião & Esoterismo >  Religião l  26/06/2012

Ser Espírita
A religião espírita nos prepara para uma vida segura com paz e nos aproxima de Deus o nosso Pai Criador. A felicidade na
terra é passageira, pois tudo com o tempo apodrecem ou desaparece então é ilusão e ignorância espiritual procurar Deus
para pedir algo que não é definitivo.
Por: Luiz Tadeu vargas l  Religião & Esoterismo >  Religião l  26/06/2012  l Acessos: 15

A Festa de Antônio, Pedro e João
O mês de junho chegou e com ele as famosas Festas Juninas, que animam e mexem com a comunidade, seja na escola, ou
na Igreja. Muitas tradições estão relacionadas com estas festas e a Igreja católica festeja o nascimento de João.

Por: Denis Tierno l  Religião & Esoterismo >  Religião l  14/06/2012  l Acessos: 73
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