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Oração para obter graças
pela intercessão do Venerável

Alessandro Nottegar

Senhor Jesus, Tu chamaste Alessandro 
para seguir-te na vocação matrimonial, para 
ser esposo fiel e pai carinhoso e forte; Tu, 
através da sua missão, o chamaste para ser 
médico dos teus pobres e a testemunhar com 
a vida a Boa Nova da Salvação; Tu o chamaste 
a seguir-te em semplicidade, humildade e 
pobreza e a vender tudo para fundar, junto 
com a sua família, a Comunidade Regina Pacis.

Com coração de filhos, Te pedimos, se for 
conforme à tua vontade, que o glorifiques na 
terra para a tua glória e para o bem da Igreja.

Animados por uma grande esperança, 
Te suplicamos que nos concedas, pela sua 
intercessão, a graça que confiantes esperamos.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória
Maria, Rainha da Paz, rogai por nós
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Notas biográficas
Alessandro nasceu em Verona (Itália) em 30 de 

Outubro de 1943, em uma família camponesa que 
o enviou para estudar nos Servos de Maria quando 
cursava a quinta série. Depois de anos de estudo, 
oração e discernimento, compreendeu que era 
chamado ao matrimônio. Matriculou-se em medicina e 
em 1971 casou-se com Luisa, com a qual teve três filhas. 
Uma vez formado, Alessandro partiu com a sua família 
para o Brasil, onde trabalhou gratuitamente por quatro 
anos como médico dos pobres e dos hansenianos.

Convicto de que também os casais são chamados 
à santidade, decidiu com a esposa iniciar uma nova 
comunidade de vida, fundamentada na oração, na 
evangelização e no serviço aos pobres. Assim, resolveu 
vender a própria herança e colocar a renda, com todas 
as economias da família, à disposição desse projeto. 
A Providência multiplicou sete vezes essa soma: 
Alessandro pôde, então, comprar uma casa nas colinas 
de Verona; aí, em 15 de Agosto de 1986, teve início a 
Comunidade Regina Pacis. 

Apenas un mês depois, em 19 de Setembro 
de 1986, Alessandro morreu repentinamente aos 
42 anos, deixando sozinhas Luisa e as três filhas. 
Posteriormente, outros jovens juntaram-se a elas, 
para viverem sua pertença à Obra nos vários estados 
de vida (casais, religiosos, religiosas, sacerdotes e 
leigos). A Comunidade Regina Pacis foi reconhecida 
pelo Bispo de Verona e está presente em vários 
países, com missões em favor dos mais necessitados.



Pensamentos do Venerável
Alessandro Nottegar

“Senhor, faz com que toda a nossa vida seja uma 
resposta ao teu amor, com semplicidade e com 
generosidade, porque esta é a única coisa que nos 
interessa”.

Alessandro era uma pessoa serena, sempre 
sorridente. Diante das dificuldades, dizia à esposa: 
“Temos a fé e nos queremos bem: o que nos falta?”.

“Senhor, abre as estradas da tua vontade e 
fecha todas as outras”.

“O Evangelho? Precisamos vivê-lo radicalmente; 
se rasgarmos uma só página, então temos que 
jogá-lo todo fora”.

Viveu a sua missão no Brasil na mais profunda 
humildade: “Sinto-me indigno de servir Cristo 
Crucificado nos doentes. Vejo neles meu pai, 
minha mãe, meu irmão, os meus filhos”.

Alguns dias antes de morrer disse às filhas: 
“Meninas, eu não lhes deixo em herança campos, 
apartamentos, nem contas no banco. A herança 
que lhes deixo é o exemplo da escolha total pelo 
Evangelo e a possibilidade de estudarem até a 
formatura”.

Solicitamos comunicar eventuais graças à:
Comunidade Regina Pacis -  Feira de Santana - BA
tel. (075) 3224 5208 - reginapacisfeira@gmail.com

www.alessandronottegar.com


