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APÓSTOLO DE FÁTIMA
PADRE  MANUEL  NUNES  FORMIGÃO
FUNDADOR DA CONGREGAÇÃO
DAS IRMÃS REPARADORAS DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

PADRE MANUEL NUNES FORMIGÃO
CAUSA DE CANONIZAÇÃO
A Congregação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima tem a alegria de anunciar que o Processo de Canonização do 
seu Fundador, Pe. Manuel Nunes Formigão, que se encontrava desde 2005 na Congregação para as Causas dos Santos, em Roma, 
foi concluído com êxito, e o texto final designado “Positio” foi entregue na referida Congregação no passado dia 13 de Fevereiro 
de 2013. Ficamos agora a aguardar novos desenvolvimentos, o primeiro dos quais esperamos que seja, em breve, a proclamação, 
pela Igreja, da heroicidade das virtudes do Servo de Deus. 
A sua beatificação requer a existência de um milagre. Isso é graça de Deus, mas Deus pode querer o nosso empenho, recorrendo 
com fé à intercessão do Seu Servo para obter a prova da chancela divina. Se estiver no plano divino que o “Apóstolo de Fátima” 
seja elevado à honra dos altares no quadro do centenário das Aparições, isso acontecerá, mas certamente nos pedirá um maior 
empenho na sequência do seu exemplo e na divulgação da sua mensagem ao serviço da fé e da caridade. 

O milagre necessário: vamos pedi-lo!
Solicitamos aos nossos amigos e leitores deste boletim, o maior empenho na participação e na divulgação desta causa que é de 
todos nós, pedindo insistentemente a graça de um milagre. 
Se tem problemas de saúde, de família, de trabalho ou outros, recorra ao P. 
Formigão porque ele é, junto de Nossa Senhora – que lhe deu uma missão 
através da beata  Jacinta Marto –, um poderoso intercessor!
A beatificação do Servo de Deus, Cónego Manuel Nunes Formigão, será 
mais um sinal do Céu a confirmar a actualidade da mensagem de Fátima e 
cremos que muito do agrado de Nossa Senhora, ao serviço da qual pôs toda 
a sua vida e acção.

O que os devotos do P. Formigão disseram: 
- A «Positio» vai dar entrada amanhã, num dia 13 (que tem sabor a Fátima). 
Muito me alegro que se tenha chegado a esta fase.
- É com muita alegria que leio esta notícia. 
Não sei se repararam, mas faz hoje precisamente 8 anos que a Irmã Lúcia 
faleceu. Mais uma vez os acontecimentos de Fátima se cruzam na “vida” 
do Pe. Formigão. Para os cépticos é coincidência, para nós trata-se da 
Providência. 
- É com a maior alegria que recebo tão maravilhosa notícia! 
- A minha gratidão a Nossa Senhora, aos Pastorinhos e a todos os que, aqui 
na terra, trabalham por esta causa. 
- Estamos todos de parabéns e em clima de acção de graças. 
- Deus seja louvado e a Mãe do Céu apresse a glorificação deste Seu tão fiel 
amigo e servo! 
- Parabéns para a Congregação. Vamos caminhando na fé. Deus vos abençoe.
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Visto que a fé é a base da justificação e da salvação, ela é também 
o ponto de partida de toda a devoção. Adoramos Jesus Cristo 
porque cremos que é verdadeiramente o Filho de Deus; adoramos 
a Santíssima Eucaristia porque é realmente o corpo e o sangue 
de Cristo; honramos os santos porque são os amigos de Deus, 
invocamo-los como nossos intercessores junto d’Ele. Por que 
razão pois dizemos que honramos Maria com um culto especial? 
É que a fé nos ensina que Deus lhe conferiu uma dignidade sem 
igual e a cumulou de graças e de privilégios que não concedeu a 
nenhum outra criatura. Maria é Mãe de Jesus Cristo, isto é, dum 
Deus feito homem, Maria foi preservada do pecado original e de 
todo o pecado actual, Maria foi sempre virgem: eis três dogmas 
estreitamente relacionados com o da Incarnação do Verbo e que 
todo o cristão deve crer do mesmo modo que o da Incarnação, 
eis as três raízes pelas quais a devoção à Santíssima Virgem 
penetra profundamente no seio da fé revelada.

“Deus amou tanto os homens, diz o Apóstolo S. João, que 
deu seu Filho único para os resgatar, a fim de que aqueles que 
acreditarem n’Ele cheguem à vida eterna”. A segunda pessoa da 
Santíssima Trindade veio pois à terra, tomou a nossa natureza, 
um Deus fez-se homem, tornou-se semelhante a nós em tudo, 
excepto no pecado. Como se realizou esta maravilha digna da 
admiração de todos os séculos e do reconhecimento eterno dos 
escolhidos? Isaías havia predito este prodígio nestes termos: 
“Uma Virgem conceberá e dará à luz um filho, cujo nome será 
Emanuel, isto é, Deus connosco”. E quando o Arcanjo Gabriel 
veio pedir a Maria o seu consentimento para realizar os adoráveis 
desígnios do Altíssimo, disse-lhe: “Tu conceberás e darás à luz 
um filho e lhe chamarás Jesus; o Senhor lhe dará o trono de 
David seu pai e ele reinará eternamente sobre os filhos de Jacob. 
É a virtude do Altíssimo que operará em ti estas grandes coisas, 
porque o Santo que de ti há-de nascer será chamado o Filho de 
Deus”. 

Eis, cristãos, as actas autênticas do nascimento do Filho de 
Maria; elas foram inspiradas pelo Espírito Santo aos profetas 
e aos evangelistas, elas foram confirmadas na genealogia do 
Salvador que S. Mateus termina por estas palavras: “José, esposo 
de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Maria é 
verdadeiramente a mãe do Salvador dos homens; Jesus Cristo 
é o Filho de Maria, mas ao mesmo tempo é o Filho de Deus, 
por consequência, Maria é Mãe de Deus. O corpo de Jesus 
Cristo não é uma simples aparência, uma semelhança com os 
homens, é a carne e o sangue de uma mulher, filha de Adão, é 

a nossa carne e o nosso sangue. De facto assim devia ser para 
que o Salvador pudesse chamar-se Filho do homem, e para que 
S. Paulo pudesse declarar que se o pecado e a morte entraram 
no mundo pela culpa de um só homem, a graça de Deus nos 
salvou pelos méritos dum só homem, Jesus Cristo. Uma criatura 
tornada Mãe de Deus! Um Deus filho duma mulher! É possível? 
“Nada é impossível a Deus, responde-nos a Sagrada Escritura.

“Feliz o ventre que te trouxe, ditosa aquela que te amamentou”! 
exclamava uma pobre mulher ao ouvir Jesus falar de sua mãe.

O Salvador aprovou este nobre pensamento; mas em que é que 
Maria teria sido tão ditosa, porque é que teria merecido ser 
posta acima de todas as outras mães, se seu filho tivesse sido 
um homem como todos os outros? Unamos as nossas vozes à 
daquela mulher e digamos a Nosso Senhor: Sim, ela era feliz, 
aquela que vos deu à luz em Belém e vos enfaixou em pobres 
paninhos sobre a palha do presépio, ela era mais feliz que todas 
as rainhas deste mundo, porque ela era a Mãe dum Deus!

Maria, Mãe dum Deus, podia contrair a mácula do pecado 
original? Podia cometer o mais pequeno pecado venial? Santo 
Tomás não hesitou em responder negativamente nos termos 
mais lisonjeiros para a Santíssima Virgem. Aquela que o Anjo 
saudou cheia de graça teria merecido este louvor se tivesse sido 
maculada com a menor imperfeição? O braço do Omnipotente 
devia operar nela grandes coisas para a preparar para a sua alta 
dignidade; ora que maravilha podia ser mais própria para fazer 
resplandecer em Maria a sabedoria e o poder de Deus do que a 
isenção de toda a mancha do pecado? O Espírito Santo devia 
habitar nela como numa deliciosa morada, adornada de todos 
os encantos da graça. Ele devia poder dizer-lhe: “Vós sois toda 
formosa e em vós não há mancha alguma”; como teria isso sido 
possível se essa habitação não tivesse sido fechada ao demónio e 
tornada inacessível aos seus ataques? “Não, dizia S. Agostinho, 
eu não quero que se fale de Maria, quando se tratar de pecado”. 
Por isso o Consílio de Trento quando declara que ninguém 
pode evitar todos os pecados veniais sem uma graça que é um 
privilégio muito especial de Deus, acrescenta imediatamente que 
esse privilégio foi concedido a Maria. O Filho de Deus escolheu 
para si uma Mãe tão bela, tão perfeita, tão pura, tão santa como 
podia desejá-la; cumpria-lhe aformoseá-la com todas as graças 
celestes, fazer dela uma maravilha incomparável; a primeira 
condição desta perfeição não era ser isenta de todo o pecado?

P. Formigão, Escritos espirituais
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É bela a luz do sol
que os homens alumia
e lhes dá cada dia
a vida e a luz que tem. É bela a voz que vem

do vasto e belo oceano
e guia o nauta insano
ao seu torrão natal.É belo o trilo ideal

do rouxinol p’regrino
que faz subir seu hino
aos pés do Criador. É bela a humilde flor

que no jardim ou prado,
como em trono elevado,
perfuma, atrai, seduz.A estrela que reluz

no azul do firmamento
é bela e é belo o vento
que sopra do alto mar. É belo de encantar

o riso da criança
linda, inocente e mansa,
botão de rosa a abrir.É belo em seu balir

o terno cordeirinho
que brinca no caminho
atrás da ovelha mãe. Da lua a luz também

é bela e esplendorosa
como é brilhante a rosa
com todo o seu matiz.É bela a voz que diz

bênção, paz, conforto.
E a mãe que traz ao porto
o náufrago infeliz. Mas o mais belo ainda

é o nome de Maria:
contém doçura infinita
é do Céu – a ambrosia.

P. Formigão

É da terra a alegria,
astro de eterna luz
dos orbes e harmonia,
qual é o de Jesus.

• Fixemo-nos pelo amor e pela confiança filial no Coração Imaculado de Maria. Ali Jesus nos verá e nos atrairá ao seu
 próprio Coração.

• Peçamos a Maria Imaculada que nos alcance a graça de não termos outro desejo senão o de possuir Jesus.

• Peçamos a Nossa Senhora que nos ensine a procurar Jesus nesta fonte de vida.

• Peçamos à nossa Mãe do Céu que nos ensine a procurar Jesus e a encontrá-Lo no amor e serviço dos nossos irmãos.

• Devemos procurar Jesus na Imaculada Virgem Maria, Sua Mãe. Nenhuma criatura pode, como Maria, conduzir-nos a Jesus.

O NOME DE MARIA

PENSAMENTOS DO P. FORMIGÃO SOBRE NOSSA SENHORA
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Venho agradecer ao Sr. Cónego Formigão a cura que concedeu ao meu filho de ter ficado bem do problema de saúde depois de vários 
anos em hospitais não ter conseguido a cura, e depois de eu interceder junto do Sr. Padre, o meu filho curou-se. Junto 20 euros para 
a sua causa de canonização.

Anónimo 

Venho comunicar uma graça obtida pelo Servo de Deus P. Manuel Nunes Formigão. Tendo uma sobrinha na universidade e vendo 
que era difícil poder com as despesas, para que ela não tivesse que desistir, fiz uma novena ao Servo de Deus P. Formigão para que 
ela tivesse direito à bolsa e graças ao Servo de  Deus que junto do Pai do Céu me concedeu essa graça. Por isso envio uma pequena 
oferta para a sua canonização – 10 euros.

Justina Dias 

Venho por este meio comunicar que, tendo feito um pedido para obtenção de uma graça por intermédio do padre Manuel Nunes 
Formigão, fui por ele atendida. Quero informar disso o Secretariado, para que de algum modo possa contribuir para a canonização 
do Senhor Padre.

Gracinda Meireles Couceiro Guimarães 

Agradeço ao Servo de Deus Padre Manuel Nunes Formigão pela fé e confiança que depositei nele e pela sua intercessão numa graça 
que lhe pedi, pois já não via a minha neta havia quase três meses. Recorri ao P. Formigão e fui ouvida. Obrogada P. Formigão!

Maria Adriana P. F. Pinto

 

Venho por este meio agradecer as graças concedidas pelo Servo de Deus P. Manuel N. Formigão a minha esposa Conceição de 
Jesus Rocha de Sousa que foi operada aos intestinos e, como estava muito fraca, foi sujeita a tratamento por quimioterapia com 
comprimidos, durante oito ou nove meses, tendo obtido o efeito desejado. Sendo sujeita a mais tratamentos por quimioterapia 
injectável, não aguentou este novo tratamento ao ponto de perder todas as defesas e ter de ser internada no IPO do Porto.
Estando eu na sala de espera deste Hospital, ali encontrei a revista “Apóstolo de Fátima”. Depois de a ler, pedi com fé ao P. Formigão 
que intercedesse junto de Deus para que a minha Esposa ultrapassasse esta fase, o que foi concedida esta graça, estando minha Esposa 
internada só há uma semana. Pedi-lhe que minha esposa aguentasse o novo tratamento. Esta graça também foi concedida, pois 
minha esposa aguentou o novo tratamento sem grandes dificuldades.
Continuo com fé a pedir ao Servo de Deus que interceda junto de Deus e nos alcance as graças que minha esposa necessita.
Faço votos para que este testemunho sirva para a rápida canonização do Servo de Deus.

Joaquim Moreira Barbosa

ORAÇÃO PARA PEDIR A CANONIZAÇÃO E ALCANÇAR GRAÇAS

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 concedestes-lhe a graça de ser defensor intrépido da Fé, testemunho generoso na Caridade, exemplo 
sublime na humildade, Apóstolo zeloso da Mensagem da Vossa e Nossa Mãe de Fátima. Dignai-Vos revesti-lo da glória que concedeis 
a quantos Vos servem com amor, dai-nos a generosidade de o seguir como modelo de virtudes e, por sua intercessão, concedei-nos a 
graça que Vos pedimos. 

Pede-se o favor de comunicar as graças recebidas por intermédio do Servo de Deus para:
Congregação das Irmãs Reparadoras de Nª Sª de Fátima - Secretariado da Canonização
Rua de Santo António, 71 - 2495-430 FÁTIMA - PORTUGAL 
 Tel. 249 539 220 - Fax 249 539 222
Email: secretariado.formigao@gmail.com

GRAÇAS OBTIDAS POR INTERCESSÃO DO SERVO DE DEUS 
P. MANUEL NUNES FORMIGÃO


