Sent: Wednesday, July 11, 2012 10:12 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Louis de Pé !!!

Caros amigos e amigas,
Em nome de todos os moppistas quero agradecer vocês por suas mensagens de
amizade e carinho, e sobretudo pelas suas orações constantes e perseverantes. Vocês
nos confortaram muito, todos nós da MOPP, durante a doença de Louis.
“ Deus lhe paga”, escutei tanto isso no Brasil que não encontrei outra coisa para
dizer-lhes quanto vocês estão perto de Deus, de Louis e de nós todos, aparentemente
bem longe uns dos outros, mas bem pertos dentre do nosso coração.
Como ultimas noticias de Louis, aguardando um boletim da sua recuperação, estou
mandando em anexo umas fotos que falam melhor ainda !
Estou lhes mandando também um resumo das suas mensagens em anexo para que
sentem como esta corrente de oração faz a volta da terra !
Com um abraço muito carinhoso
Seu irmão Cláudio

Mensagens recebidas em Português
23 de Abril Em sintonia e orações com os Irmãos da MOPP, viemos abraçá-lo
carinhosamente e falar de nossas orações em Joinville pelo querido Louis. Na certeza
que Deus nosso Pai, na sua infinita bondade está ao lado de nosso irmão. Confortandoo e aliviando suas dores. A comunidade São Pedro Apóstolo, todos numa corrente de
orações pelo Louis. Conte conosco, juntos pela mesma intenção, Abraços Mattiola
Olá Naoto, Obrigada pelas notícias, infelizmente não são boas mas também vou rezar
para que ele saia dessa, e como o Dá disse, pra Deus nada é impossível. Vamos fazer
uma corrente de oração,Um abraço Margareth (Irmã de Renato)
Eu também estou rezando pela plena saúde do Louis. T'sé ( Irmão de Renato)
Cláudio, caro irmão, recebi noticias tristes de Luis, parece estar hospitalizado e em
situação limite.. Será que voce pode me informar melhor? Estou unido a voces nas
oraçoes por Luis. Paz e saude. Elias
27 Avril Caros irmãos e irmãs de caminhada, Paz! Aqui è Alèx, amigo de Frei Manu,
da Itália, Acabei de falar por telefone com Giuliano, pedindo noticias sobre o caro
irmão Louis. Ele disse que continua sofrendo, tendo os olhos fechados. Vou rezar meu
amado Sto Antonio Maria Zaccaria para que interceda à Deus para clivia as dores e
recuperar o Louis. Alèx
Claudio, Esteja certo das minhas orações... hoje estou preparando um retiro de 12
jovens em classe preparatória para este fim de semana na Abadia de Tournay... vou
pedir aos jovens de me acompanhar na apresentação desta prece à Deus... Que Maria
protega Luis, que dê também à todos os irmãos MOP do mundo muita paz, confiança e
força... que Deus proteja Luis e toda a familia MOPP e coloque novos jovens na

dinâmica de vida que vocês lançam Aquele abraço Graciêne ( Mineira, casada com
francês aqui em Toulouse)
Através dos amigos e da família que Louis adotou no Japão estou ciente gravidade e
dos sofrimentos que ele está passando. Louis sempre falou na participação dos
sofrimentos de Cristo, que o próprio Jesus esteja com ele, e traga alívio e saúde para
nosso irmão querido. Que Deus interceda em favor de todos que nesta corrente se
unem pelo Louis. Minha família também está do oração. Renato
Cláudio também o gamopp está em oração pela saúde do padre louis. Elzi
Estamos desoladas com essa notícia de Louis. Há poucos dias recebemos uma
mensagem dele dizendo que havia rezado uma missa pela alma de meu pai falecido
neste último dia 14. Minha sobrinha neta ao saber disso me disse : "tia o vô era
famoso assim para receber uma missa do Japão"?.....Unidos na oração. Esperamos mais
notícias. Um abraço de todas nós Ir. Ana Maria (Mosteiro do Encontro)
Quero amigo Claudio pode contar com minhas orações um grande abraço saudades.
Méri
Cláudio, caro irmão, obrigado pelas noticias breves de Luis. Quando ele veio aqui a
gente se encontrou e pudemos conversar bastante. Ele acolheu minhas palavras, meu
sofrimento naquele momento, me lembrou coisas importante ligadas ao perdão e ao
sentido do vida em Deus, a beleza da natureza... enfim, o olhar de Luis. Sai
reconfortado do papo com ele. Mas sempre me fortaleceu a idéia seguinte: esse
homem quer ir embora, quer ir viver noutra dimensão, quer não estar aqui...Ele é um
grande irmão e tem uma atitude profética no mundo. Te agradeço pela preocupação
comigo e pelas revistas que mandará. Estou me preparando para concursos na area da
educação em BH e na assistencia social de BH. Tenho provas no dia 05 e 06 de maio.
Reze por mim, pra que eu tenha uma performance boa o suficiente. Conto com suas
orações. Grande abraço fraterno e saudoso pra ti e Gaspard. Fique com Deus e Nossa
Senhora. Elias
2 de Maio
Na mesma oração e união pela saúde do Ir. Louis! Tides e Irmãzinhas da Assunção,
Juntos estaremos rezando por Louis. Com a certeza que Deus na sua infinita bondade
nos atenderá, ou fará o melhor ao Louis. Mattiola
Estarei, juntamente com minha comunidade, unida em oração a vocês pelo nosso irmão
Louis. Que o Espírito de Deus o assista e lhe conceda a graça dviver e Estarei,
juntamente com minha comunidade, unida em oração a vocês pelo nosso irmão Louis.
Que o Espírito de Deus o assista e lhe conceda a graça de viver este momento na
presença do Senhor. Ir.Rosana BH
Estarei orando pela saúde do Louis e Todos os irméaos da MOPP Grande abraço. Nudy
É com preocupação, mas também com fé que recebi a notícia sobre Pe. Louis. Rezo
para que Deus o ilumine e tenha breve recuperação. Nadja (ex aluna de francês)
Todos de Joinville, estamos irmanados e em orações. Alimentados pela esperança e
firmes na misericórdia do Pai. Nos mantenha informado, pois as famílias de Joinville
caminham juntos nesta via dolorosa. Paz e Bem Carlos (Filho de Iracema, Joinville)

Queridos, Gratidão por nos permitir "sentir" a sintonia com esta fraternidade
encarnada da mistica do "cristo sofredor". Lindo ver a percepção entre vocês..
"ouvindo e entendendo", o coração de Louis. Isto é graça ! Toda ternura, Zuza
Os olhos do Senhor estão sobre seus filhos aqui na terra e ele só faz o melhor para
nós. Que Ele, pois nos dê força, paciência e discernimento para entender a Sua
vontade. Ele é o Deus dos impossíveis. Vamos continuar a orar e confiar em nosso
bondoso Pai, descansar nEle e o mais Ele fará. Estou com uma tia também na UTI
(Unidade de Tratamento Intensivo) e o que nos resta é orar e confiar em Deus.
Que Ele pois nos abençoe. Abraços da amiga e irmã baiana, Graça Seixas (Salvdor)
Nosso querido irmão Louis, desde o dia em que soubemos estamos entregando-o ao
sagrado coração de Jesus e Maria, na certeza que nossas preces elevadas por eles ao
Pai Celeste o Espírito Santo o revestirá. Deus é o Deus do possível e do impossível e
não abandona aquele em que nele confia. Ele mesmo Louis, assim o testemunhou na sua
vida e temos esta certeza que aí aonde está, no leito de dor, a sua alma e todo o seu
ser em silêncio proclama: Meu Senhor e Meu Deus, em ti confio, venha em meu
socorro. Se possível ao visitá-lo diga a Louis, pois tenho certeza que ele ouvirá, que:
Claudete, João, Jersi, Ivonete, Zenaide, José, Mattiola, Vanir e toda comunidade São
Pedro Apóstolo que o ama manda-lhe um forte abraço de irmãos para irmão. A todos
queridos irmão da mopp um abraço fraterno da Claudete
9 de Maio
Caríssimo Cláudio, Reze por nós e pela nossa irmã Amazonense que fará sua profissão
no dia da Ascensão. Estamos de coração com a MOPP e com nosso queridíssimo Pe.
Louis Um abraço Ir. A. Maria, osb (Mosteiro do Encontro)
13 de Maio
Que bom, Claúdio receber seu boas noticias de Louis. Aqui em casa
estamos todos em oração. Existe sempre uma luz no fim do túnel!! (Eu acredito nisso)
Esse ano, eu e Matheus vamos ser crismados no dia 17 de novembro de 2012.
Sarah( flha de Luzia e Tino)
Grata pelas notícias de Louis, tenho fé de que pouco a pouco ele se recuperará. Nadja
(Joinville).
Com certeza ele vai vencer esse poço porque estou pedindo muito a intercessão de
Irmã Dulce para que ele volte logo. Francisco e Celita. (Salvador)
Continuo rezando e pensando muito nele. Abraços Simone (hotel Germania)
24 de Maio
Queridos Cláudio e Giuliano, Obrigada por suas notícias ! Eu já sabia, Deus é feminino.
eh,eh Zuza
Caro Claudio, obrigado pelas noticias. Vou imprimì-las e faxà.las para Manu. Alèx
Trabalho aqui na comunidade, percebo quanto bem recebemos da MOPP durante a
nossa mútua convivência, pois vejo hoje que muitas dos trabalhos que desenvolvo ou
que são solicitados em nossa comunidade aprendi com a missão. Desejo que, por esta
ocasião da Festa de Pentecostes, o Senhor Deus envie suas copiosas bênçãos sobre a

missão(e neste momento especial, sobre o Louis), que tanto bem tem feito aos que tem
a graça da convivência mútua. Abraços fraterno, Antônio e Inês Pereira
Muito, obrigado ao nosso bom Deus. Tenho certeza que com os poderes de Deus, Louís
estará em breve dando prosseguimento à sua caminhada com as mesmas alegrias
Francisco de Assis (Salvador)
Que notícia boa! Rezamos pelo Louis este tempo todo e muito nos alegra saber que ele
está resistindo e voltando a vida. Isto significa que a sua missão aqui na terra não
terminou. Aqui em Contagem, passamos por situação semelhante, com um amigo que
está no CTI: Márcio. Peço que rezem também por ele. A Deus nada é impossível! T'sé,
Irmão de Renato
Parabéns "cuidadores do amor".....toda ternura para esta pequena equipe... Louis as
palavras de Claudio me dizem..." te vemos e ouvimos Louis"....Isto que dizer.... estamos
contigo. Abraço para todos. Zuza
31 de Maio
É bom agradecer ao Senhor e tocar para o teu nome, ó Altísimo; anunciar pela manhã o
teu amor e a tua fidelidade pela noite, com a lira de dez cordas, com a cítara, e as
vibrações da harpa. (sl 92, 2-6) Forte e fraterno abraço ! Elzi
Obrigado pelas noticias sobre o estado de saúde do Louis. Estarei orando por todos
vocês. Grande abraço Nudy
Graças a Deus boas noticias mesmo, sempre estive confiante na sua melhorar mesmo
o quadro médico dizendo o contrario, Graças a Deus novamente isso é um milagre.
Obrigada pela noticia maravilhosa. Pax abraço meu amigo. Meri
Claudio estou muito feliz pelas noticias do Luis e por voces. Abraço para todos.
Ernestina.
Ficamos felizes em saber das melhoras de LOUIS, é muito bom saber que DEUS
nunca esquece dos seus SERVOS , e que no tempo de DEUS á graça já está
acontecendo ,fique na paz Elizangela.
Com imensa alegria recebemos as boas noticias a respeito da recuperação do nosso
querido irmão Louiz, é, e será sempre a mais pura verdade: a quem Deus confia, não
será decepcionado, pois Ele sabe tudo e o por que de tudo; continuaremos unidos e
confiantes em orações, agradecidos, demos graças a Deus, pelas vitórias de cada dia.
Claudette.
Estamos rezando e com certeza vamos continuar cada vez mais unidos a todos os
irmãos que rezam pela saúde de Louis. Elzi.
Obrigado pelas notícias. Estaremos em contínua oração por Louis e tenho certeza que
Deus na sua grandeza nos mostrará seu poder. Louis é um bom sacerdote, tendo levado
o nome do Senhor aos que não o conhecem. Antônio Ailton Pereira
Muito, obrigado ao nosso bom Deus. Tenho certeza que com os poderes de Deus, Louís
estará em breve dando prosseguimento à sua caminhada com as mesmas alegrias
Francisco de Assis
14 de junho

Prezado Cláudio, Que notícia boa! Rezamos pelo Louis este tempo todo e muito nos
alegra saber que ele está resistindo e voltando a vida. Isto significa que a sua missão
aqui na terra não terminou. Aqui em Contagem, passamos por situação semelhante, com
um amigo que está no CTI: Márcio. Peço que rezem também por ele. A Deus nada é
impossível! T'sé,
Parabéns "cuidadores do amor".....toda ternura para esta pequena equipe Louis as
palavras de Claudio me dizem..." te vemos e ouvimos Louis"....Isto que dizer....estamos
contigo. Abraço para todos. Zuza
É bom agradecer ao Senhor e tocar para o teu nome, ó Altísimo; anunciar pela manhã o
teu amor e a tua fidelidade pela noite, com a lira de dez cordas, com a cítara, e as
vibrações da harpa. (sl 92, 2-6) Forte e fraterno abraço ! Elzi
Obrigado pelas noticias sobre o estado de saúde do Louis. Estarei orando por todos
vocês. Grande abraço Nudy
Graças a Deus boas noticias mesmo, sempre estive confiante na sua melhorar mesmo
o quadro médico dizendo o contrario, Graças a Deus novamente isso é um milagre.
Obrigada pela noticia maravilhosa. Pax abraço meu amigo. Meri
Claudio estou muito feliz pelas noticias do Luis e por voces. Abraço para todos.
Ernestina
Como é bom receber uma notícia boa, assim pela manhã! ( Abri sua mensagem bem
cedinho aqui). Estamos rezando e com certeza vamos continuar cada vez mais unidos a
todos os irmãos que rezam pela saúde de Louis. Que o Senhor Deus continue nos
abençoando! Forte e fraterno abraço! Elzi
Querido Claudio, Deus seja bendito pela cura do Louis! Depois deste período doloroso
ele renasce para a Vida... A gente se alegra muito com ele sua familia e amigos que
estiveram o tempo todo a seu lado! Que este fato aumente em nós a Fé e a força da
solidariedade. Quando vai aparecer em nosso Brasil? Quando vier traga para mim um
Ícone de Maria com o Filho Ressuscitado! Se for caro eu retribuo quando
vier.Tamanho pequeno: 15cm.X 10cm. Um abraço com saudades, ir Josina.
Querido amigo, Ficamos muito felizes com a noticia!!! Que maravilha!!! Um dia desses,
eu estava mexendo com uma papelada aqui... e encontrei um cartão antigo de Lourdes
que você enviou.... guardo com muito carinho. Sarah( flha de Luzia e Tino)
Bendito seja o nome do nosso Senhor, porque as misericórdias do Senhor são a causa
de não sermos consumidos, pois suas misericórdias se renovam a cada
manhã.Lamentações de Jeremias 3:22 Abraço fraterno da amiga baiana, Graça Seixas
(Salvador)
Graças sejam dadas a Deus nosso Senhor pela recuperação da saúde do nosso irmão
Louis ! Como é bom saber saber que ele está cada vez melhor! Ontem na festa de São
Pedro e São Paulo me lembrei muito dele no momento do salmo:" O anjo do Senhor vem
acampar ao redor dos o temem, e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor! Feliz o
homem que tem nele o seu refúgio!" ( Sl 33 ) Na certeza de que estivemos unidos em
oração, juntamente com toda a igreja na festa de São Pedro e São Paulo, um forte e
fraterno abraço! Elzi (Parque São João)

