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Regras para visitação  

aos mosteiros ortodoxos da Igreja Ortodoxa do Brasil 

1. As regras abaixo aplicam-se tanto aos mosteiros masculinos como femininos. 

2. As visitas deverão ser marcadas com antecedência com o Superior do mosteiro e com o conhecimento 

prévio dos nossos Hierarcas (S. Excl. Revma. Chrisóstomo, Arcebispo do Rio de Janeiro e Olinda Recife ou S. 

Excl. Revma. Ambrósio Bispo do Recife). 

3. Os mosteiros masculinos deverão hospedar exclusivamente homens e os femininos exclusivamente 

mulheres, exceto quando o mosteiro já dispuser de instalações adequadas e separadas para receber 

visitantes de ambos os sexos. Casos especiais deverão ser apreciados pelos Hierarcas. 

4. Os visitantes deverão vestir-se adequadamente durante todo o período em que permanecerem no mosteiro, 

não sendo admitido o uso de bermudas e camisetas sem manga e as mulheres deverão usar saias e vestidos 

bem recatados. 

5. Não serão admitidos fumo e bebidas alcoólicas dentro do mosteiro. 

6. As regras de alimentação no mosteiro deverão ser respeitadas (abstinência de carne vermelha todos os dias 

e de laticínios e derivados de animais às 2ªF, 4ªF e 6ªF). 

7. Não é aconselhável ao visitante fazer refeições em seu quarto. Caso o visitante queria contribuir trazendo 

alimentos e bebidas, os mesmos deverão ser entregues ao superior do mosteiro. Os casos de necessidades 

especificas deverão ser combinadas com o Superior. 

8. A regra do silêncio deverá ser respeitada, isto é, conversas apenas as indispensáveis e em voz baixa e 

assuntos de caráter religioso e adequado. 

9. O uso de equipamentos de acesso à Internet deverá ser limitado a assuntos indispensáveis e em caráter 

reservado. 

10. O número de visitantes e o período de permanência deverão ser previamente definidos. Possíveis 

prorrogações deverão ser comunicadas ao Superior. 

11. É aconselhável que os visitantes participem dos ofícios litúrgicos, sem que as entradas e saídas no templo 

atrapalhem as orações dos monges. 

12. Após as refeições noturnas haverá ainda um tempo livre, mas às 22h as luzes em comum serão apagadas 

para o recolhimento noturno em respeito ao silêncio monástico 

13. As refeições no mosteiro têm horários pré-determinados. Entretanto aquele precisar estar ausente à mesa 

deverá comunicar ao Superior, mas não poderá fazer esta refeição em outro horário e ao visitante que 

comunicar a sua ausência à mesa não será concedido alimentar-se em outro horário. As situações especiais 

poderão ter benção do Superior. 

14. Aos visitantes é indicado colaborar, caso o superior solicite, nos serviços rotineiros do mosteiro (limpezas, 

preparo das refeições, lavagem de louça, pequenos consertos, etc.) 

15 É necessário e bem aceito que os visitantes colaborem, com as necessidades materiais durante o período em 

que estiverem nos mosteiros. 

16 Também é indicado e bem aceitável que os visitantes contribuam financeiramente com donativos para as 

necessidades do mosteiro. 

17 As regras acimas foram debatidas, aprovadas e recomendadas pelos nossos santos Hierarcas. 
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