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Salvé, homem de Deus
Que na terra seguiste Jesus
Hoje com Maria estás nos céus,
Vivendo na eterna luz.

De Deus tu foste servo a vida inteira
Vivendo como Cristo nos ensina:
Tua palavra foi ardente chama
Aos homens revelando a luz divina!

O Verbo de Deus fez-se criança
No seio Maria Imaculada:
"Por Maria a Jesus" - assim quiseste
Ser toda a tua vida consagrada!

Na voz dos pastorinhos tu ouviste
Em Fátima a mensagem de Maria:
Mensagem que é de paz e não de guerra,
E que o perdão de Deus nos anuncia.

Apóstolo tu foste semeando
Como Pedro e como Paulo pela Terra
A Palavra Divina que é Jesus, 
Palavra que é de paz e não de guerra!

A servir os mais pobres nos convidas
Seguindo Jesus Cristo Redentor!
A sermos uma Igreja que repara
Os pecados que ofendem o Senhor!

Dr. Fernando Melo

SALVÉ, HOMEM DE DEUSSALVÉ, HOMEM DE DEUS

APÓSTOLO  DE  FÁTIMA

PADRE  MANUEL  NUNES  FORMIGÃO
FUNDADOR  DA  CONGREGAÇÃO  DAS  RELIGIOSAS

REPARADORAS  DE  FÁTIMA

Não se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, para que bri-
lhe e ilumine todos os que estão em casa. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas
obras, glorifiquem o Pai que está nos Céus. (Mt. V,15)

“O Sr. Padre Formigão, pelo exemplo da sua vida, pode servir-nos de modelo, luz e companheiro amigo
no caminho.” (Cardeal Patriarca D. António Ribeiro)
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Que enriquecimento e que iluminação para a santa Igreja a
canonização dos seus santos! Cada santo que se canoniza, é um
novo farol que se acende, sobre o mar proceloso deste mundo a
indicar o rumo certo do porto de salvamento. No meio de tantas
pessoas à deriva, um santo que se canoniza, é uma nova estrela
polar a mostrar o verdadeiro norte da vida, por entre as brumas do
cepticismo. No meio de tantas defecções, de tantas infidelidades,
um Santo canonizado é uma prova de que a santidade não é
inacessível à natureza humana, quando ela, apesar da sua inata
fragilidade, não se nega a colaborar com a
ajuda da graça divina.

A santa Igreja é uma fonte perene de san-
tidade. Como a natureza em contínua reno-
vação, a Igreja, qual árvore abençoada, está
desabrochando permanentemente em flores
de virtude. Dos jardins da Santa Igreja, Fáti-
ma é, sem dúvida, um dos canteiros mais be-
los e promissores de santidade. Tenhamos
em vista os beatos Francisco e Jacinta Marto,
duas flores tão deliciosamente perfumadas,
nascidas no solo bendito de Fátima. Agora, o
Senhor Cónego Manuel Nunes Formigão,
que tão luminosamente girou na órbita de
Fátima. "O que Deus uniu, não o separe o
homem" disse Cristo, (Mateus XIX, 6) a
propósito da indissolubilidade matrimonial.
O que a Mãe de Deus uniu, não o separem
os homens, poderemos nós igualmente dizer
do nome do Sr. Doutor Formigão que a ce-
leste Senhora deixou bem vinculado aos
acontecimentos de Fátima.

Depois dos três pastorinhos, não há nin-
guém que Nossa Senhora de Fátima tenha
associado tão fortemente à Cova da Iria co-
mo ele. A Jacinta, agonizante no Hospital de
D. Estefânea em Lisboa, pede a presença do
Doutor Formigão, para lhe comunicar, da
parte de Nossa Senhora, que mais uma vez
lhe aparece, um recado muito importante.
A Jacinta morre, sem ter podido falar ao
Doutor Formigão, mas não morre com ela
o segredo. O pecado comete-se no mundo
com uma inconsciência aterradora. Há que
montar um pára-raios para descarregar a
trovoada da ira divina que se adensa sobre a
cabeça da humanidade pecadora. E a Se-
nhora escolhe a pessoa do Doutor Formi-
gão, para ele fundar essa Obra de almas re-
paradoras que segurem os braços da divina
justiça ofendida, a fim de não desencadear a
sua justa cólera sobre o mundo culpado. A
Rainha do Céu pronunciou o nome do
Doutor Formigão; é ele que Ela escolhe para a tão alta missão de
promotor da Reparação nacional. O seu nome ficou assim con-
sagrado, ao ser pronunciado pelos lábios virginais d'Aquela que,
no dia da anunciação, disse aquele Fiat assombroso que deu
origem à mais extraordinária de todas as obras.

A Santíssima Humanidade do Filho de Deus não será a obra-
prima de toda a criação?

No ano de 1909, deixa ele a Cidade Eterna, a caminho de Por-

O P.O P.ee Formigão e o ideal de santidadeFormigão e o ideal de santidade
tugal, com os graus académicos nas ciências eclesiásticas. Com só-
lida cultura teológica no seu espírito, trazia também no seu cora-
ção um amor filial, vivo, ardente à Mãe do Céu. Lourdes deslum-
bra-o, apaixona-o. Queria estar lá apenas três dias e esteve um mês.
Regressa a Portugal, com um sonho escondido no coração: - orga-
nizar peregrinações ao Santuário de Massabielle (Lourdes); mas a
revolução de 1910 frustra os seus projectos. Em 1917 difunde-se
a notícia das Aparições de Nossa Senhora em Fátima e ei-lo, qual
cavaleiro andante ao serviço da sua dama, a correr para a Cova da

Iria para se informar, para se esclarecer, para
apurar a verdade, toda a verdade, porque só
a verdade lhe interessa. Interroga várias vezes
os Videntes, passa as suas declarações para a
fieira da crítica teológica, ouve todas as pes-
soas que o possam elucidar no estudo de tão
momentosa questão. É o teólogo que estu-
da o assunto, à luz da mais pura ortodoxia.
É o historiador imparcial a quem nada inte-
ressa senão a aquisição da verdade. E quan-
do a sua consciência lhe dita o acto de fé nas
Aparições, é o apóstolo abrasado e abrasador
das glórias, das misericórdias da Rainha do
mundo, da excelsa Padroeira de Portugal. Se
o Céu escolhe os três Pastorinhos para rece-
berem a celeste Mensagem de salvação, o
Doutor Formigão é igualmente escolhido
pelo Céu, para, com a sua pena de bom
teólogo e escritor elegante, ser o altifalante
da Senhora, na difusão da sua Mensagem de
amor. Os videntes e o Doutor Formigão
que o Céu uniu e associou no desempenho
da mesma missão, não se podem dissociar,
no preito da mesma glorificação. "Não se
acende uma lâmpada para a colocar debaixo
do alqueire mas sobre o candelabro, para
que brilhe e ilumine todos os que estão em
casa (Mat. V,15).

A vida do Doutor Formigão, que traço de
luz tão viva, que lâmpada tão luminosa, que
exemplaridade tão edificante de vida sacer-
dotal! Ele foi um véu transparente do Deus
invisível. A santidade é a maior necessidade
da Igreja. Precisa-se de santos e de santos ca-
nonizados. Os santos são os retratos vivos do
Senhor, são a divina Encarnação a prolon-
gar-se, são cópias fiéis do sagrado Evangelho,
são a condenação da nossa tibieza, são o ape-
lo à nossa vulgaridade para subirmos às altu-
ras. No mundo que se afunda nas trevas da
incredulidade e nas degradações da sensuali-
dade, quanto importa que se levantem bem
alto os luzeiros da santidade!

O Doutor Formigão com uma personalidade tão rica de saber
e de virtude, de humildade e de simplicidade, de imolação e de
aceitação, é uma lâmpada que não pode apagar-se debaixo do
alqueire do esquecimento.

Urge colocá-lo no candelabro dos heróis da santidade, para que
a luz esplendorosa da sua vida sacerdotal ilumine a santa Igreja.

P. e A. Tavares (Stella nº 448)

O Processo de Canonização do
Servo de Deus P.e Manuel Nunes
Formigão está quase concluído e
espera-se que neste mês de Abril
entre na Congregação das Causas
dos Santos em Roma. Continue-
mos a invocar a sua intercessão
junto de Deus, para que a hora da
sua glorificação se apresse e re-
dunde em graça para todos os que
o admiram e invocam como inter-
cessor.
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Li no Boletim "Apóstolo de Fátima" as graças que têm sido
alcançadas por intermédio do Sr. Cónego Formigão. Comecei por
lhe pedir a ajuda para alguns exames médicos que eu tinha que fazer.
Já havia 10 anos que não fazia a mamografia e mais outros exames,
tudo por medo de ter alguma doença ruim. Mas graças a Deus e ao
Sr. Cónego Formigão a quem pedi com muita fé que intercedesse por
mim, todos os exames deram negativos.

Como eu tinha prometido comunicar as graças pedidas e rece-
bidas, com muita alegria agradeço a Deus e ao Sr. Cónego Formigão.

Maria Isabel Melita Menan - Santa Luzia - Tavira, 2004-01-
07

******

Venho pedir-vos a esmola de uma oração ao nosso bom amigo
P.e Manuel Nunes Formigão para que por seu intermédio Nossa
Senhora me  ajude a libertar-me de uma depressão enorme em que
me encontro há já algum tempo, e que nem vontade tenho de rezar.
Envio uma oferta de 50,00epara a sua canonização.

Sara de Jesus Matias - Belmonte  - 2004-01-14

******

Envio um pequeno donativo para a Causa de Canonização do
Sr. P.e Manuel Nunes Formigão, em agradecimento pelas graças rece-
bidas.

Maria da Conceição Sousa Ribeiro - Gondomar -  2004-01-
19

******

Muito reconhecida por umas graças obtidas por intermédio do
P.e Manuel Nunes Formigão, venho enviar uma oferta de 25,00e
para a sua canonização.

Elvira de Jesus - Alcobaça - 2004-01-19

******

A minha neta Vanessa tem 19 anos e sofre de uma terrível
anorexia bulímica nervosa. Peço as vossas orações por ela porque está
a sentir no corpo e no espírito os efeitos de tão terrível doença. Pedi
ao Sr. P.e Manuel Nunes Formigão a sua intercessão para que minha
neta não perdesse a possibilidade de frequentar as aulas por causa do
horário de trabalho. Graças a Deus assim aconteceu e venho publicar
esta graça conforme prometi.

Emília Casaca Monteiro - Vilar de Andorinho - 12-12-04

******

No dia 30 de Março último acordei por volta das 2 ou 3 horas
da manhã com graves perturbações na visão, a ponto de ver as ima-
gens todas a tremer sem parar, iluminadas por clarões cintilantes,
além de notar vertigens e desiquilíbrios, que me obrigavam a
amparar-me nas paredes da casa.

Voltei para a cama e, quando mais tarde me levantei, as coisas
ainda tinham piorado. No dia seguinte, não tendo experimentado
qualquer melhoria, fui ao hospital de S. João, onde fui observada no
Serviço de Oftalmologia. O médico que me observou ficou muito
admirado com o estado caótico da minha visão, declarando que

nunca tinha visto uma coisa assim. Fizeram-me várias análises, um
electrocardiograma e um TAC, mas nada concluíram. Estava tudo
normal. Fui ainda observada por um médico-otorrino, que também
nada de anormal descobriu. Receitaram-me então dois medicamen-
tos, por terem admitido duas causas para o sucedido - um ligeiro
AVC ou uma infecção no ouvido interno. Passei a andar com um dos
olhos tapado, alternadamente, porque, com os dois olhos abertos, via
duas imagens algo separadas uma da outra.

Nesta altura, como em minha casa se recebe o semanário
"Mensageiro de Bragança", com o exemplar da 1.ª ou 2.ª semana de
Abril, recebi a V/ pagela, dando notícia de estar em curso o processo
da canonização do Sr. Cónego Formigão. Interpretei esta coincidên-
cia como um AVISO de Deus para que recorresse à sua intercessão,
nesta fase tão crítica da minha vida.

Começámos então, eu e o meu marido a pedir, todas as noites
ao deitar, a recuperação completa da minha saúde, por intercessão do
Servo de Deus Cónego Formigão e também por intermédio de
Nossa Senhora de Fátima, a quem prometi uma visita no seu
Santuário. Fui observada mais duas vezes no Hospital de S. João no
Porto e da última vez o oftalmologista, muito admirado, declarou-
-me completamente recuperada, tudo isto em pouco mais de um
mês.

Por isso aqui estou, em sinal de reconhecimento, a participar-vos
esta tão grande graça por mim recebida. Dou muitas graças a Deus.
Junto um pequeno donativo para ajuda das despesas com o proces-
so de Canonização.

Maria Celeste Fernandes - Porto - 2004-06-09

******

Pedindo as vossas orações, junto envio 50,00e para a causa da
canonização do P.e Manuel Nunes Formigão.

Amaro da Costa - Lisboa

******

Rezei ao Sr. P.e Manuel Nunes Formigão, pedindo que meu
irmão não estivesse tão doente como suspeitavam e fui atendido.
Junto uma pequena lembrança para a sua canonização.

******

Junto envio uma pequena oferta (20e) para a Vossa Causa -
Canonização do P.e Manuel Nunes Formigão - a quem tenho inter-
cedido pela cura de meu marido, em tratamentos no IPO do Porto,
e pela sua canonização.

Maria Cristina Santos Melo Carvalho Lima - Baguim,
8/7/2004

******

Parti um braço e nessa altura intercedi ao P.e Manuel Nunes
Formigão para que me curasse sem ser necessário fazer fisioterapia.
Graças a Deus assim aconteceu. Sinto-me bem e por isso aqui estou
a publicar esta graça conforme prometi.

Otília da Silva Nunes  - Monchique - 2/7/2004

******

Num momento de aflição recorri ao Sr. Pe. Manuel Nunes
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ORAÇÃO PELA CANONIZAÇÃO
DO SERVO DE DEUS
P.e 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 pedi-
mos (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

Estando eu no Hospital à espera duma consulta no dia 24-06-
-2004, vi um jornalzinho, que li, e pensei ao lê-lo que podia também
contribuir para a Canonização do P.e Manuel Nunes Formigão. E
assim, no dia do jogo da bola, Portugal / Inglaterra, diante do meu
Oratório, peguei no jornalzinho e li a oração pedindo a graça da
vitória de Portugal porque dava uma grande alegria aos portugueses.
Fiz a novena e Portugal ganhou. O P.e Manuel Nunes Formigão
ouviu-me e concedeu aos portugueses a explosão de alegria que se viu
e ouviu. Por isso venho comunicar a grande graça e agradecer a Deus,
o termos tido entre nós, e hoje no céu, tão grande personalidade e
Apóstolo de Fátima e Amigo de Jesus. Nossa Senhora escolheu-o para
seu teólogo e defensor. Ò maravilha!

Maria Fernanda Rosa Caetano - 1/07/004 - Torres Novas

******
Venho agradecer uma graça de um caso que se estava a complicar.

Lembrei-me de pedir ao Apóstolo de Nossa Senhora de Fátima e o
caso foi resolvido. Agradeço mais uma vez.

Maria Edou Rodrigues Neves Delgada - Bombarral – 01-07-
2004

******
Recebi uma graça do nosso Servo de Deus P.e Manuel Nunes

Formigão. Tinha um familiar muito doente e nessa situação de grande
aflição, tomei conhecimento do jornal do Servo de Deus, Sr. P.e
Formigão. Fiz uma novena e ao fim essa pessoa já se encontrava me-
lhor. Graças a Deus já arranjou trabalho e vive mais feliz. Obrigado,
P.e Formigão. Envio uma oferta para a sua causa de canonização.

Anónimo - Aguçadora, 31 de Julho de 2004

******
Fiz uma novena ao P.e Manuel Nunes Formigão usando a oração

que vem no jornal da sua canonização, por uma minha irmã grave-
mente doente. Não pedi a cura dela, mas que melhorasse um pouco
para poder voltar para sua casa pois estava hospitalizada no
Continente e para que as filhas que a vinham ver antes de ela morrer
pudessem estar ainda com ela. Nestes nove dias em que rezei a oração
ela começou a ter alívios até que ficou com forças e as filhas vieram vê-
-la e ela voltou para casa em S. Jorge, ficando a vir de 15 em 15 dias a
tratamento. Hoje dia 28 de Junho está cá outra vez no espaço de um
mês. Já se sente melhor e embora com esforço, já vai cuidando das suas
coisas de casa como pode. Graças a Deus está viva. Eu não prometi
publicar a graça, mas sinto que o devia fazer porque foi uma grande
alegria para mim e para a família dela. Agradeço a Nossa Senhora e a
Jesus que muito nos ama.

Maria Honória de Oliveira - S. Jorge - Açores - Setembro de
2004

******
Tenho um irmão no Lar de Odiáscere apenas com 65 anos. Deu-

-lhe uma trombose e ficou apanhado do lado esquerdo de modo que
não conseguia andar tendo sido necessário recorrer a uma cadeira de

rodas. Eu, com a minha pouca fé, mas com muita esperança, recorri
ao P.e Formigão e o meu irmão, com a ajuda de um tripé, começou a
andar um pouquinho. Agora caiu e voltou outra vez à cadeira de
rodas. Então eu pedi com mais fervor a intercessão do P.e Formigão
junto de Deus e de Nossa Senhora. Felizmente ele já vai andando de
novo. Peço as vossas orações para me ajudar nos meus problemas.

Maria Rosa  - Odiáscere - 25 de Agosto de 2004

******
Venho por este meio comunicar-vos mais uma grande graça que

me veio das mãos de Deus, por intercessão do Servo de Deus P.e
Manuel Nunes Formigão: rezando uma  novena e a oração pela sua
canonização passo a citar: Tenho uma amiga de infância que há meses
esperava para ser operada ao coração. Entretanto é chamada e tudo
correu bastante mal, ao ponto de o seu coração lhe ter sido tirado fora,
e foram horas, dias, bastante difíceis. Por fim lembrei-me de recorrer
ao nosso querido amigo P.e Manuel Nunes Formigão, e como só das
mãos de Deus nos vêm estas maravilhas, comunico que ao fim de
quase cinco meses ela se encontra junto da família, em convalescença.

Obrigada, Bom Amigo, que lá do céu continuas a pedir pelos que

(Continuação da página 3)


