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Acredito que se encontrássemos, por sorte, o P. Manuel
Nunes Formigão e lhe disséssemos que era poeta, ele nos acolhe-
ria com um sorriso tão amável como de expressiva estranheza:  –
Como? Eu poeta?! É que a sua preocupação mais funda e domi-
nante, aquela que define uma vida por dentro, não era propria-
mente a poesia mas o caminho dos santos: o diálogo íntimo e
fundo com Deus e o serviço constante e generoso dos outros.
Contudo uma vida intensa e rica como a sua não podia deixar de
exprimir, por vezes, a sua experiência pessoal de momentos mís-
ticos ou de sobressaltos de beleza na moldura rítmica da poesia.
Por vezes, digo. Quem palmilhar sobretudo os caminhos de Deus
através das angústias, das necessidades
e das alegrias dos homens, com inten-
sidade e abnegação, entregando-se a
fundo com todas as forças da imagina-
ção, da inteligência e do coração a vi-
ver a sério o ideal apostólico da sua vi-
da, não pode deixar de se exprimir,
por momentos, com beleza, encanto e
ritmo, apesar de não se apelidar a si
mesmo de poeta. Foi o que aconteceu
com o Padre Manuel Nunes Formi-
gão. Os seus versos  seguem ainda as
leis da escola romântica, como era na-
tural na juventude do seu tempo.
Assim aprendera, assim se exprimia.

Os temas da sua poesia surgiam-
-lhe mormente quando era solicitado
para comemorar factos, instituições e
celebrações festivas e por isso canta as
festas do ano litúrgico: o Natal, a Pás-
coa, e as festividades de Nossa Senhora
a "terna Mãe do perdão, do amor e da
graça" e naturalmente Fátima e a Co-
va da Iria, empenho especial da sua vida e uma das suas devoções
preferidas: 

"Trazendo aos homens a melhor riqueza,
a Mãe de Deus, num rasgo de carinho,
alva de neve, pura como o arminho,
baixou dos céus à terra portuguesa"....

Lugar especial ocupa também o Papa, "Pontífice e rei",
"pastor e nauta"; os santos: Santa Isabel, " Dom Nuno herói
e santo", as rosas de Santa Teresinha, Santo António e a Beata
Jacinta – a sua confidente dos "colóquios íntimos e misterio-
sos" que lhe inspirou também a fundação do Instituto das
Religiosas Reparadoras; depois, a Pátria com o "sonho de
Portugal" e de "Frei Gonçalo"... Mais raramente desprende-se
dos acontecimentos e dos santos celebrados e canta a vida
qual "lírio que nasce abandonado", ou a neve "a branca neve
que amortalha a natureza" ou as crianças "imaculadas pombas
brancas".

Crianças imaculadas,
pombas brancas, inocentes,
que passais em revoadas, 
pelas campinas virentes, 
sois a alegria do lar,
sois o encanto da vida, 
sois a esperança querida
duma Pátria a despertar! 
.........................
Sois a jóia primorosa
que na família perdura,
de vossos pais a ventura
e a coroa preciosa. 
............
Das primaveras em flor
respeita o mundo a candura;
A infância é a quadra mais pura
que inventou o Eterno Amor!

Como o seu tempo era atravessado pelos ecos lancinantes
das guerras, roga naturalmente a Maria o dom da paz. O seu
enlevo era a "cruzada de amor"...

O Padre Manuel Nunes Formigão, poeta?!O Padre Manuel Nunes Formigão, poeta?!
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"Por toda a parte a guerra fratricida
o fio vai cortando a tanta vida,
-lago de sangue, imenso mar de dor!
Aqui, na Lusa Terra, a paz domina,
mercê da bela Estrela Matutina,
que enche as almas de vida, luz e amor!

De novo evoca as crianças, mas desta
vez aquelas a quem a desventura tocou:

Lá vão elas, pobrezinhas, 
sem lar, sem pão, sem abrigos,
expostas a mil perigos, 
abandonadas, sozinhas,
por esses campos além.
.............
De terra em terra vagueando
à procura de uma esmola,
nenhum coração consola
os que gemendo e chorando, 
suportam tamanho mal.
...................

O Padre Manuel Nunes Formigão, Poeta?!O Padre Manuel Nunes Formigão, Poeta?!
(Continuação da 1.ª página) Seriam almas de encanto,

anjos de excelsa beleza 
dos lares sob a defesa,
longe da dor e do pranto, 
em doce e perpétua paz.

Como ele nos envolve, por exemplo,
na majestade litúrgica das festas da
Igreja que no seu tempo gozavam de
especial solenidade:

Que amáveis, que belas
as festas de Igreja...
mil flores, mil velas...
- jardim que viceja
louvando o Senhor!
Os sons majestosos
do órgão imenso,
os cantos piedosos, 
volutas de incenso...
é tudo um primor.

Ouvindo as exigências do seu
coração, convida-nos também a visitar,

recolhidos, "o grande amigo" no silên-
cio acolhedor do sacrário:

Vou visitá-lo muita vez. O mundo
vário, sorri da minha assiduidade:
não pode compreender este profundo
e nobre amor que é vida e felicidade (...)
Responde o meu Amigo do Sacrário:
Como podes temer o mundo vário
tendo-me sempre ao teu dispor aqui?!

Por tudo isto e por tudo o mais que fica
por dizer, ler as poesias de Manuel Nunes
Formigão é uma viagem gratificante de de-
voção e de beleza; não nos podemos esque-
cer de que acompanhamos sobretudo um
santo, a sua visão de homem de Deus e da
Igreja, os seus anseios e preocupações. O
seu caminho de beleza, de emoção e de vir-
tude, expresso em rimas de poesia, trans-
mite-nos um convite diferente e cativante
que nos ajuda a esquecer e aliviar a mono-
tonia do dia-a-dia para descansarmos um
pouco na paz e na alegria de Deus.

2004.05.13
P.e Lúcio Craveiro da Silva, SJ

MARIA, a Mãe do Verbo, Imaculada,
é Rainha da Paz entre as Nações,
pois no Calvário fora consagrada
terna Mãe dos humanos corações.

O mundo inteiro a custo sobe a escada
das mais cruéis e amaras provações
e, enquanto dura essa áspera escalada,
vê ruir mil castelos de ilusões.

Aos pés da Cruz, ó Virgem, nossa esp'rança,
faze que os homens se unam irmãmente
na excelsa caridade, activa e mansa,

e os povos vão, enfim, eternamente, 
fruir a paz que, Estrela de bonança, 
nos deu em Cristo o teu amor ardente!

P.e Formigão

Rainha da PazRainha da Paz
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GRAÇAS OBTIDAS POR INTERMÉDIO DO SERVOGRAÇAS OBTIDAS POR INTERMÉDIO DO SERVO
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* Fui operada a uma vista e quando me
tiraram o penso comecei a ver bem. Passados
três dias fiquei sem ver absolutamente nada.
Dirigi-me ao médico operador. Ele receitou-
-me o que lhe pareceu, mas o tratamento
não produziu efeito. Estive dez dias sem ver
nada.

Tive conhecimento do P.e Manuel Nu-
nes Formigão e resolvi pedir a sua interces-
são junto de Deus para que me concedesse a
graça de voltar a ver. E de um dia para o
outro isso aconteceu.

Dou graças a Deus por isso e ao Seu fiel
Servo P.e Formigão por quem, estou certa, al-
cancei esta graça. Junto uma oferta de 50 eu-
ros para a causa da sua canonização, que de-
sejo aconteça em breve.

Maria Cândida Coelho Oliveira
Casa da Santa  - Paredes do Douro

11 de Setembro de 2003

******
* Uma minha cunhada sentiu-se muito

mal e deu entrada de urgência no Hospital
de S. João no Porto, onde esteve ligada a
uma máquina durante cerca de um mês. Os
médicos não davam quaisquer esperanças de
ela viver. Tive conhecimento do processo de
canonização do P.e Manuel Formigão através
do Boletim que regularmente vejo na igreja
dos Padres Franciscanos e que tenho lido
com interesse. Pedi com muita fé a sua inter-
cessão em favor deste caso e prometi dar
uma esmola para a sua canonização caso a
minha cunhada melhorasse. Como isso
aconteceu e ela está praticamente a fazer as
sua vida normal, venho cumprir a minha
promessa de publicar esta graça e ofereço 30
euros para a causa de canonização do P.e
Formigão.

Maria de Lurdes da Rocha Barbosa
Porto, Setembro de 2003

******

* Agradece ao P.e Manuel N. Formigão
a graça de a sua filha ter tido uma gravidez e
parto felizes. Envia 10 euros.

Maria da Graça Alçada Gonçalves
Gaillard - França

******
* Maria Alice Silva Marques Fernandes

- Maia - agradece uma graça recebida por
intermédio do P.e Manuel Nunes Formigão
e envia 10,00 euros para a sua canonização.

* Venho por este meio agradecer uma
graça que me foi concedida por intermédio
do Rev.do P.e Manuel Nunes Formigão, numa
ocasião tremendamente aflitiva.  Era o caso
de uma minha irmã que foi internada no
Hospital onde lhe declararam dever ser sub-
metida a uma intervenção cirúrgica a um
rim. O caso era grave e não se podiam espe-
rar grandes resultados. Com muita fé e con-
fiança pedi a protecção do Rev.do P.e Manuel
Formigão e fui atendida. Hoje a minha irmã
faz uma vida normal. Como prometi envio
um pequeno donativo de 25 euros. Estou
muito reconhecida.

Maria Helena Gomes
Mirandela – 17-10-2003 

******
* Irmã Maria Isabel de Sousa Coutinho

- of. 10 euros para a canonização do P.e
Manuel Nunes Formigão.

******

* Maria de Lurdes Vieira - Armação de
Pera -  of. 25 euros para a canonização do P.
M.N.F.

******

* Não sei como, veio parar-me às mãos
um jornalzinho do P.e Manuel Nunes
Formigão de quem já tinha conhecimento
através das leituras das Aparições de Fátima.

Nesta altura andava um pouco preocu-
pada por uma filha minha ter começado a
trabalhar mas cujo serviço lhe trazia algum
mal estar devido a ter sido operada a um
peito e por isso estava a ser muito cansativo
para ela. Pedi então ao P.e Formigão que lhe
mudasse o serviço, o que aconteceu passados
poucos dias. Os desígnios de Deus, que por
meio dos seus servos nos atende em nossas
aflições. 

Prometi dar conhecimento caso isso
acontecesse e por isso aqui estou a gradecer
ao servo de Deus P.e Manuel Formigão.
Envio esta simples oferta (5 euros) para a sua
canonização.

Lucília - Pinhel - 5 de Outubro de
2003

******

* Não sei como, mas creio que junto
com umas revistas que pessoa amiga me en-
viou, vinha um boletim do Apóstolo de Fá-
tima. Ao ver o nome do bem-aventurado

Padre Nunes Formigão, lembrei-me que este
venerável sacerdote estava ligado aos Pastori-
nhos e a Nossa Senhora de Fátima. Procurei
umas revistas antigas que tinha sobre Fátima
e lá vi o seu nome. Fiquei muito contente e
feliz por estarem a tratar da sua beatificação.
Oxalá se realize o mais breve possível. Junto
5 euros conforme prometi por uma graça
que obtive por seu intermédio.

Custódia de Almeida Campos
Porto - 21-09-2003

******
* Comunico-vos que recebi com muito

gosto o Boletim Bimestral do Apóstolo de
Fátima Padre Manuel Nunes Formigão, o
qual muito agradeço. Junto envio uma pe-
quena oferta para ajuda da causa de canoni-
zação do servo de Deus P.M.N.F.

Continuo a pedir a Deus e a Nossa Se-
nhora através do Servo de Deus, para que
ajude o meu cunhado a arranjar um traba-
lho, porque já vai quase há dois anos que
está desempregado. Pedia a vós também o
favor que nas vossas orações vos lembreis
dele o que eu vos agradecia muito. Espero
com muita confiança que o meu pedido será
atendido.

Maria da Conceição Costa Sousa
Ribeiro Fânzeres  - 6-10-2003

******

* João Correia de Penela da Beira -
envia uma oferta de 10 euros para a causa de
canonização do P.e Manuel Nunes
Formigão.

******

* Maria Salomé Alves Alçada
Gonçalves - Guillard - França. Agradece a
graça de a sua filha ter tido gravidez e parto
felizes. Envia 10,00 euros.

******

* Agradecemos uma graça obtida por
pedido de continuação de emprego para um
familiar. Estamos muito reconhecidas uma
vez que fomos atendidas.

Alfena - Setembro, 2003 - Ana

******

* Venho por este meio agradecer várias
graças obtidas por intermédio do Servo de
Deus P.e Manuel Nunes Formigão, por
quem tenho grande devoção. Todos os dias
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ORAÇÃO PELA CANONIZAÇÃO
DO SERVO DE DEUS
PE. M. N. FORMIGÃO

Senhor, nosso Deus. Nós Vos agradecemos os
admiráveis dons que concedestes ao Vosso Servo Manuel
Nunes Formigão. Vós lhe destes uma fé forte e inaba-
lável, um elevado espírito sacerdotal que fez dele  arauto
da Vossa Palavra, apóstolo da juventude, formador de
sacerdotes, amigo e defensor dos pobres, dedicado men-
sageiro da Senhora na Cova da Iria e implementador da
sua mensagem pelo mundo.

Concedei-nos a graça de em breve o vermos glori-
ficado pela Santa Igreja, e pelos seus méritos e inter-
cessão dignai-Vos conceder-nos a graça que Vos pedimos
(enunciar o pedido). 

P.N.; A.M.; Glória
(Com aprovação eclesiástica)

Pede-se o favor de comunicar as graças recebidas
por intermédio do Servo de Deus para:

SECRETARIADO  DA  CANONIZAÇÃO
DO  P.  MANUEL  NUNES  FORMIGÃO

Religiosas Reparadoras de Fátima
Rua de Santo António, 71- Apart. 227
2496-908 FÁTIMA – PORTUGAL

rezo para a causa de canonização, assim co-mo a pedir-lhe a paz na
minha família, o que agradeço essa grande graça obtida através dele.
Também tive uma pessoa amiga gravemente doente em que os médi-
cos durante dez dias não lhe garantiam nada. Fiz com muita fé a
novena ao P.e Formigão, e ao nono dia o médico já lhe deu esperanças
de vida. Foi recuperando dia a dia e hoje encontra-se completamente
curado.

Envio esta pequena oferta de 5 euros.
Anónima - Ilha terceira - Açores

******

* Envio uma oferta de 20,00 para a causa de canonização do P.e
Manuel Nunes Formigão, em agradecimento por ter sido atendida
num pedido que fiz pela saúde.

Paula Rosa do Nascimento  14-10-2003 - Amadora

******

* Venho por este meio anunciar várias graças que obtive por
intercessão do nosso fiel servo P.e Manuel Nunes Formigão junto de
Deus por mim.

Estou-lhe muito grata porque depois de lhe rezar a oração pela
sua canonização eu obtenho quase sempre as graças que lhe imploro.
Ando a pedir uma graça fundamental para a minha vida. Espero
daqui a algum tempo poder anunciá-la para ser publicada.

Envio esta pequena oferta, 30,00 euros, em sinal de reconheci-
mento pelas graças alcançadas e que sejam um testemunho do grande
merecimento que o Dr. Formigão tem junto de Deus.

Ana Maria Guedes - 22-10-2003

******

* Venho agradecer a Deus por  intermédio do Apóstolo de
Fátima P.e Manuel Nunes Formigão. Tenho visto no Boletim que ele
tem concedido muitos favores a quem lhos pede. Ora eu tinha um
problema na minha família que muito me preocupava. Um filho
meu casou mas o seu casamento ia muito mal. Então ele fazia como
os outros: juntava-se com outra mulher e assim andava numa vida de
adultério. Eu sofria menos  de ver um dos meus filhos no cemitério
do que assim nesta vida longe de Deus e em pecado. Pedi a inter-
cessão do P.e Manuel Nunes Formigão e hoje, graças a Deus, o meu
filho tem o seu casamento em paz e harmonia e eu estou a cumprir
o que prometi: divulgar esta graça para glória de Deus e do seu Servo
por intermédio de quem recebemos muitas graças.

É muito triste ver tantos casais que se separam e depois levam
vida como se estivessem na graça de Deus. Deus não pode estar con-
tente com isto.

Anónimo de Vizela  19-10-2003

******

* Ofereço 20 euros em acção de graças ao P.e Manuel Nunes
Formigão pela cura do braço. Eu andava a tomar medicamentos e
não tinha melhoras. Até que pedi a intercessão deste Servo de Deus
e passado pouco tempo fiquei curada.

Maria Lúcia Gomes Sousa – Boavista - Freamunde  3-II-2003

******
* Para a Causa de canonização do Sr. Cónego Formigão, venho

mais uma vez agradecer a graça de a minha neta ter tirado boa nota
para entrar na universidade. Como ela tinha uma nota baixa - 10,5
não dava para entrar, o que a levou a repetir o exame na segunda
chamada. Como tenho muita fé no Cónego Formigão, pedi-lhe para
a minha neta tirar boa nota, e graças ao bom Deus e ao Cónego
Formigão tirou a nota de 13,5 o que já lhe deu para entrar no curso
de biologia que era o que ela desejava.

Peço ao bom Deus que conceda a este seu Servo, para breve, a
auréola da santidade. Junto envio uma pequena lembrança para o seu

(Continuação da página 3)


