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BOLETIM TRIMESTRAL

A Virgem Maria e Fátima
cantadas pelo P. Formigão
A excelsa Virgem Maria,
num mês de Maio sem par,
dignou-se à terra baixar,
em plena Cova da Iria;
disse as dores
e os terrores
que lhe causam lá nos céus
as ofensas contra Deus.

Pois em nossa Pátria qu’rida
já de noite, já de dia,
preces, hinos a Maria
se elevam cheios de vida –
vida e amor
que o fulgor
derramam em mil estrelas
tornando as almas mais belas.

Pede oração, penitência
aos filhos de Portugal
a quem veneno infernal
em risco põe a existência;
quer que as almas
puras, calmas,
expiem no sacrifício,
dos homens o crime e o vício.

O orbe inteiro se agita
nas convulsões da agonia;
morreu na terra a alegria,
chora a humanidade aflita –
chora e geme,
mas não teme!
de Maria o coração,
será sua salvação!

Grandes prodígios encerra
aquela instância sagrada
que é trono da Imaculada
entre os algares da serra;
ali passa
a desgraça
que a Virgem, Mãe de ternura,
conforta, alivia ou cura.
Chamar de Santa Maria
este cantinho do mundo,
de todos o mais jucundo,
há muito já se ouvia;
mas agora,
nesta hora,
como nunca, Portugal
é d’Ela feudo imortal!

(in Visão de Paz)
Como são magníficas e imponentes as manifestações de devoção à
 irgem, realizadas no dia 13 de cada mês, durante meses e anos consecutiV
vos, num espírito fervoroso de oração e penitência que encantam e comovem
todos quantos gozam a ventura de assistir a tão formosos espectáculos.
As orações e penitências de tantos milhares de peregrinos que fazem
a peregrinação a Fátima, percorrendo distâncias enormes… orando com
fervor, horas a fio, diante de Jesus-Hóstia e aos pés da Virgem Bendita…,
não podem deixar de pesar na balança da justiça misericordiosa de Deus
para afastar castigos iminentes, e atrair graças de perdão e alcançar as celestes
misericórdias.
Fátima é o local destinado pela Rainha do Céu, Padroeira de Portugal,
para manifestar a sua bondade e misericórdia.

A s I rmãs R eparadoras de
em missão pelo M undo
Quereis oferecer-Vos a Deus? Sim, Quero!
A nossa missão, no meio do povo de
Deus, é a Reparação (Const. Cap. VII,
nº 58, §1).
Este Espírito Reparador, solicitado
por Nossa Senhora de Fátima à Beata Jacinta Marto, com o pedido de
que o transmitisse ao nosso Fundador,
Pe. Manuel Nunes Formigão, fez com
que este o corporizasse numa família
religiosa, que são hoje as Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima
que, num espírito de fidelidade ao seu
Fundador, procuram vivê-lo e torná-lo
presente no mundo, das mais variadas
formas.
Como nos ensina o P. Formigão, reparar é identificar-se com Cristo, único
e pleno reparador; unidas a Ele, podemos de uma forma, sempre imperfeita,
ser oferta agradável a Deus, através do
que somos e das obras que realizamos.
Foi esta identificação com Cristo reparador através da oferta das suas vidas
na missão da Congregação em África,
que eu, recentemente, tive o agrado de
visitar.
Em Moçambique, diocese de Lichinga, província do Niassa, a Congregação
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das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima, esforça-se por ser um
testemunho missionário desde 2001.
No bairro da Cerâmica, exercem a sua
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vocação reparadora dedicando-se ao
serviço das crianças mais carenciadas.
As irmãs, que ao longo destes anos, têm
oferecido as suas vidas nesta comunidade, efectuaram um trabalho louvável
ao serviço do Reino de Deus e do progresso humano. A Congregação com o
apoio financeiro da Instituição “Ajuda à Igreja que Sofre”, construiu duas
infraestruturas com a determinação
de apoiar crianças e jovens adolescentes. Neste momento as três irmãs que
compõem a Comunidade no bairro da
Cerâmica, têm à sua responsabilidade o
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Jardim Infantil “Três Pastorinhos” com
cerca de 130 crianças dos 2 aos 5 anos.
Com as colaboradoras do Jardim Infantil, prestam todo o apoio que este tipo
de Instituição requer. As irmãs protegem, alimentam, educam, transmitem
a fé, são verdadeiras mães para aquele
povo que tanto necessita de amparo a
todos os níveis…
Com a dedicação e o apoio pastoral
e evangelizador das irmãs que foram
passando por Lichinga, no dia 18 de
Dezembro, esta localidade foi elevada
a Paróquia tomando como Padroeira
o Imaculado Coração de Maria. Nas
semanas anteriores a esta data, motivamos e organizamos os grupos da comunidade para que se conseguisse realizar

a festa que a nova paróquia merecia.
Cada grupo ficou responsável por um
sector organizativo da festa. Um grupo ficou responsável pelo acolhimento,
outro, pelo canto e liturgia e ainda outro pelas compras. O grupo das mamãs
cozinhou o pirão e o feijão na cozinha
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do nosso Jardim Infantil. O Bispo
D. Hélio, iniciou a festa às 8 horas da
manhã, crismando 50 jovens que também foram preparados pelas Irmãs. A
missa celebrativa teve a duração de três
magníficas horas que passaram sem nos
darmos conta. A alegria que perpassava nos corações por este acontecimento se efectivar era bem notória, através
dos cânticos e danças expressivos de fé
e de interioridade de quem pouco tem
de bens materiais, mas muito oferece a
Deus. O almoço foi servido em frente à
Igreja da nova Paróquia do Imaculado
Coração de Maria.
No mês de Fevereiro, visitei a comunidade de Benguela-Angola. Nesta comunidade estão quatro irmãs que oferecem diariamente as suas vidas a Deus,
servindo e educando 95 crianças dos 2
aos 5 anos.
Para as irmãs conseguirem realizar
esta dádiva de amor, todos os dias têm
de aceitar viver com o muito calor, paludismo, febre tifóide, inexistência de
luz eléctrica, água potável e outros condicionalismos que fazem parte do dia-a-dia do missionário.
O C.I.P., Centro Infantil Pastorinhos, nasceu do amor desinteressado
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N ossa S enhora
e esforço dedicado da Congregação,
orientado pelo anterior Governo-geral,
que através de pedidos a benfeitores e
a empresas, com contributo dos paFoto de Angola

de

No dia 16 de Fevereiro, o Reverendíssimo Bispo de Benguela procedeu à
bênção solene da nossa capela e do centro infantil. Pudemos em acção de graças, cantar o magnificat, por tanta maravilha realizada em favor do seu povo
faminto de pão e de Deus.
São estes “pequenos” gestos de
amor, que fazem com que a nossa vida
reparadora possa aumentar a positivi-
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dade que existe em cada ser humano, e
diminua o negativo existente, para que
mais seres humanos tenham a vida e
vida em abundância. É uma pequena
gota, mas esta gota, faz-nos participantes da salvação que Deus tem para este
povo.
Bem-hajam todos os que são solidários reparadores com Cristo redentor.

drinhos das nossas missões, dos leigos
reparadores, das campanhas solidárias
nas escolas, nos grupos de catequese e
nos Infantários da Congregação, concretizou em realidade o sonho de Deus:
fazer o bem.

Ir. Ana Paula – Superiora Geral

Pensamentos do P. Formigão
Lembrai-vos de que o Pai de família do Evangelho
vos enviou para a Sua vinha como jornaleiros, a fim de a
cultivardes.

Conhecendo melhor Nosso Senhor…aumentamos o
nosso amor para com Ele. E, amando-O sentiremos o desejo de O fazer conhecer e amar.

Se os Apóstolos no Tabor, ao verem a Humanidade
de Nosso Senhor transfigurada, se sentiram tão arrebatados
de admiração e amor que exclamaram: “Bom é estarmos
aqui”, quanto mais nos devemos nós extasiar perante a beleza divina que resplandece em Jesus ressuscitado?

Se quisermos ser amigos de Jesus e dar-lhe uma prova
de amizade, devemos conformar-nos com o que Ele quer
de nós, fazer o que Ele nos manda, cumprir o nosso dever.

Instituindo a Eucaristia, Jesus, torna-se nosso alimento e sacia de seu corpo, sangue, alma e divindade as nossas
almas que dele têm fome e sede.
Façamos do Senhor o centro dos nossos pensamentos. Deliciemo-nos no estudo da Sua vida e mistérios.
Não há alegria mais pura e suave que a que se encontra na companhia dum amigo, e, como Jesus é O mais
terno e generoso dos amigos, antegoza-se na Sua presença
alguma coisa das alegrias do Céu.
O Calvário ofereceu Jesus ao Eterno Pai como vítima
de expiação dos nossos pecados.
O Cenáculo fez d’Ele (Jesus) para nós o alimento de
vida.
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JESUS, Beleza Eterna, está no Sacrário das nossas
Igrejas e habita às vezes mais perto de nós, neste outro sacrário que é o nosso coração.
Precisamente porque nos sentimos atraídos para O
amigo, pela estima que temos das Suas virtudes, queremos
reproduzir em nós essas mesmas virtudes, a fim de não fazermos com Ele senão um só coração e uma só alma.
Quando oramos, atraímos a nós Jesus, para glorificarmos a Deus e pedirmos eficazmente as graças necessárias.
Tudo o que há de belo e grande na natureza, nas inteligências, no mundo natural e sobrenatural, tudo o que amamos, tudo o que admiramos, só é amável e grande por um
dom de Deus, por uma semelhança de Deus. Nós amamos
as belezas da natureza; mas elas não são senão uma pálida
imagem, um reflexo longínquo, uma sombra da beleza infinita. Amemos essa beleza de Deus.
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GRAÇAS OBTIDAS POR INTERCESSÃO DO SERVO DE DEUS
* Venho publicar uma graça que recebi por intercessão
do Servo de Deus Pe. Manuel Nunes Formigão. Há bastante
tempo que sofro de diabetes e estavam sempre muito altos.
Através do jornal “Apóstolo de Fátima” tive conhecimento de
inúmeros testemunhos de graças concedidas pelo nosso Deus
por intermédio do Pe. Manuel Formigão. Logo recorri a ele e
a partir daí as diabetes começaram a estar sempre no normal.
Continuo a agradecer e a desejar que a canonização seja em
breve realizada.
Isaura Cunha Gomes – Famalicão
* O meu neto teve uma gripe muito forte que lhe fez baixar
os valores sanguíneos de forma preocupante, pelo que teve de
ser internado e aí permaneceu durante oito dias. Nesta aflição
recorri com fé ao Pe. Manuel Formigão rezando-lhe a novena
para que ele intercedesse a favor do meu neto. A criança, de 6
anos, recuperou e estou aqui a comunicar esta graça e a agradecer
a intercessão do Servo de Deus.
Anónima – Porto
* Envio uma oferta de 20€ para ajuda da causa de canonização do Pe. Manuel Formigão, em agradecimento de uma grande
graça concedida por seu intermédio, que foi a união de um casal
em crise conjugal e que pela sua intercessão se conseguiu unir.
Maria Dolorosa Ascensão – Coimbra
* Venho agradecer ao Sr. Pe. Manuel Nunes Formigão as
graças que concedeu ao meu filho, de ter ficado bem no exame
e outra por causa de um problema que tinha nas costas. Tudo
se resolveu bem graças à sua intercessão. Agadeço ainda outras
graças que me tem concedido e envio uma oferta de 40€ para a
sua causa de canonização.
Maria Amélia Costa Gonçalves
Melgaço – Carez
* Para que se realize a canonização do P. Manuel Nunes
Formigão, eu, que sou uma sua devota, quero comunicar algumas graças que tenho obtido por seu intermédio. Uma delas diz
respeito ao meu filho, que é arquitecto, e estava sem emprego.
Graças ao P. M. Formigão, a quem intercedi, foi-me concedida a
graça de o meu filho arranjar um emprego.
A outra graça é a seguinte: como a vida está muito difícil e
eu estava com muitos problemas a nível económico, pedi ao
P. Formigão que me alcançasse a graça de eu conseguir vender
alguns bens para satisfazer os meus compromissos. Com a sua
intercessão já vendi um campo. O pouco que me deram por ele
já me ajudou muito. Para mim, nesta crise, vender alguma coisa
do que possuo, já é uma graça e isso devo ao P. Formigão.
Com fé continuo a pedir todos os dias para que possa ser ajudada e contribuir para a canonização do Servo de Deus.
Anónima de Gondomar
* Venho contribuir com uma pequena oferta para a causa de
canonização do P. Manuel N. Formigão, agradecendo as graças
que ao longo do ano escolar concedeu ao meu filho, que felizmente terminou o curso. Graças à sua intercessão, Nossa Senhora
e Deus o ajudaram.
Maria Augusta Graça – Linda-a-Velha

* Venho por este meio agradecer uma graça concedida pelo
Servo de Deus P. Manuel Nunes Formigão a quem voltei a
interceder por causa da minha irmã que foi operada e que já
sofreu muito. A operação correu bem, sem complicações. A
minha irmã veio para casa mais cedo do que era previsto. Estou
muito grata a Jesus. Envio uma pequena oferta em agradecimento para a canonização do Servo de Deus P. Manuel Nunes
Formigão.
Ângela Amorim – Porto
* É com imenso prazer que escrevo para essa revista maravilhosa tão pequenina mas tão grande ao mesmo tempo, que nos
toca no coração e no pensamento. Quando a recebo fico tão feliz
e ao lê-la mais feliz fico. Juntamente com ela vêm mais 20 revistas
que eu distribuo pelas caixas de correio dos vizinhos onde moro.
Fico tão cheia de luz que é como se Deus me acompanhasse. Tive
altos e baixos. Pequei contra Deus e me arrependo muito. Mas
pedi sempre a Deus que me perdoasse e tenho a certeza que Ele
não se esquecerá de mim, como de todos nós.
Quando comecei a ler a revista do Sr. Padre Manuel Nunes
Formigão, Servo de Deus, a minha vida começou a mudar sem
dúvida para melhor. Penso mais em Deus, e sinto que Ele está
sempre atento aos nossos pedidos. É de louvar a Deus, nosso
querido Pai. Parabéns, meu Deus e obrigado pela vida!
Como agradecimento ao Sr. P. Manuel Nunes Formigão envio
50€ para a sua causa de canonização.
José Alberto Costa – Lisboa Out. 2009

ORAÇÃO PELA CANONIZAÇÃO
DO SERVO DE DEUS
Ó Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, que no Vosso amor
infinito quisestes chamar o Vosso fiel Servo Manuel Nunes
Formigão a participar no Vosso Sacerdócio, e lhe concedestes
a graça de ser defensor intrépido da Fé, generoso na Caridade,
grande na humildade, zeloso Apóstolo da Mensagem de Nossa
Senhora de Fátima. Dignai-Vos, agora, revesti-lo da glória que
concedeis a quantos os servem com generosidade e que a Santa
Igreja nos propõe como modelos de virtude.
Ouvi as súplicas que Vos dirigimos, e, em atenção aos
seus merecimentos e por sua intercessão, concedei-nos a graça
que Vos pedimos.
(Com aprovação eclesiástica)

Pede-se o favor de comunicar as graças recebidas
por intermédio do Servo de Deus para:
SECRETARIADO DA CANONIZAÇÃO
DO P.e MANUEL NUNES FORMIGÃO
Rua de Santo António, 71 – Apart. 227
2496-908 FÁTIMA – PORTUGAL
Telef. 249 539 220 – Fax. 249 539 222
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