
Muitos acontecimentos, calamidades e desastres, horrores e 
desgraças nos atiram para perguntas sobre o silêncio de Deus. 
Importa ouvir a resposta à nossa pergunta dirigida a Deus: porque 
não falas? Não falo porque - como dizia o Rei de Espanha a certo 
palrador - não te calas.

É difícil falar de silêncio num mundo habituado ao barulho. Não 
é grande prova o silêncio sobre um monte deserto, onde tudo nos 
convida à harmonia com a terra, o céu, as estrelas, as flores, o 
vento. Contudo, sem o silêncio morremos de fome: mandará a 
fome, não fome de pão, nem sede de água, mas de escuta da 
Palavra do Senhor (Amós 8,11). 

O silêncio é um voltar a nós mesmos para um encontro e uma 
escuta. Esta interiorização paradoxalmente nos põe em comunica-
ção com o Outro, com os outros, enquanto uma vida de múltiplas 
e quase sempre superficiais relações pode impedir - e de facto 
muitas vezes impede - o verdadeiro conhecimento e o acolhimento 
seja de Deus, seja dos outros.

O silêncio cria à volta de nós o clima de deserto levando-nos 
à solidão.

“O fascínio de um deserto está no esconder num poço” como 
afirma Saint. Exupéry no “Principezinho”. Penso que clarifica o 
valor justo da solidão. De facto, ela é o contrário de um esplêndi-
do isolamento, de uma distância aristocrática, de uma presunção 
auto-suficiente. A solidão do deserto é contínua procura de água, 
de lugar de encontro, de oásis.

Deus atrai ao deserto para se revelar, para falar ao coração, 
para nos fazer conhecer o seu desígnio. No deserto aprende-se a 
ter sede e a organizar a própria vida, dirigir o próprio caminho para 
encontrar a Fonte de água viva. “Vinde a mim todos vós que vos 
afadigais e andais sobrecarregados e eu vos aliviarei”. “Quem tem 
sede venha a mim e beba.”

No deserto do Calvário, quando se faz mais evidente a con-
denação à humilhação, do novo bastão de Moisés – a lança do 
soldado –, que trespassa a nossa Rocha e a nossa salvação, brota 
água que nos lava e o sangue que nos mata a sede, a verdadeira 
bebida. Deus atrai-nos na solidão para nos poder alimentar com 
um pão que não conduz à morte, mas que é o verdadeiro, descido 
do céu e que dá a vida ao mundo (Jo 6,33).

O deserto é antes de mais o lugar da experiência que Deus 
está connosco, e que podemos abandonar-nos completamente e 
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com confiança a Ele. É ponto de encontro entre a vida humana na 
sua mais radical pobreza e a vida divina, na experiência contínua 
do amor de Deus connosco. É este o testemunho dos Patriarcas 
e do povo do Êxodo. Pobreza humana porque o ser humano está 
habituado a viver apoiado nas suas riquezas, a esconder-se, a fu-
gir diante da Verdade, está habituado a refugiar-se junto das mais 
pobres saciedades: panelas cheias de cebolas, carne, alho, me-
lões, e não sei que mais. (Num 11,5)

A fuga diante da solidão, a murmuração no deserto, a procura 
quase nevrótica do dia cheio, da actividade, da distracção e da 
companhia testemunham a nossa incapacidade para viver sem 
apoios, para nos erguermos sozinhos. Atentos a nós mesmos, 
Deus não nos aparece mais como a mãe que guia os passos in-
certos do menino, pronta a segurá-lo em caso de necessidade, 
atenta a qualquer grito ou a qualquer desequilíbrio.

A solidão é a experiência de que só Deus basta: pobreza radi-
cal e plenitude perfeita.

 “É vinda a hora na qual vós todos vos dispersareis cada um 
por própria conta e me deixareis só; mas eu não estou só porque o 
Pai está comigo” (Jo 16,32). Estas palavras de Jesus, as últimas, 
antes da Paixão, chamam-nos ao deserto. No momento em que o 
sucesso, o humano da multidão, a ligação jubilosa dos discípulos 
estão longe; quando Jesus deve ainda reafirmar ao Pai a sua livre 
obediência e aceitação da Hora, aparece de novo a tentação: o 
medo da solidão. Reaparecerá mais vezes nas últimas horas de 
Jesus e cada vez o levará a uma maior intimidade com o Pai: “Não 
estou só porque o Pai está comigo”.

Mesmo quando os apóstolos mais íntimos, carregados de 
sono, o abandonam na solidão da agonia, quando eles não com-
preendem e Ele sua sangue pela previsão da recusa de muitos, a 
solidão leva-o à intimidade; o anjo consolador, o Paráclito, o Espíri-
to do Pai vem a ele e o homem-Deus leva a humanidade sofredora 
ao coração da Trindade.

 Carlos A. Moreira Azevedo
Bispo titular de Belali

Delegado do Conselho Pontifício para a Cultura



SANTUÁRIO NACIONAL DO MENINO JESUS DE PRAGA
50 ANOS

Numa dessas conversas surgiu a ideia de que o Padre Romão se en-
comendasse ao Menino Jesus para alcançar a cura da sua perna, pois 
os meses iam passando e, tanto os médicos como o Padre Isidoro, 
começavam a temer o pior. Os médicos, ao ver que os antibióticos não 
faziam efeito temiam a formação de uma gangrena generalizada, com 
um desenlace fatal. 

A perna converteu-se numa fonte de pus e os ossos das quatro frac-
turas do fémur não se podiam unir nem consolidar. A infecção podia 
alastrar-se a todo o corpo.

Nestas circunstâncias, e dando seguimento à recomendação da Ir. 
Rita, o Padre Isidoro prometeu ao Menino Jesus de Praga que, se o 
doente saísse do Hospital e pudesse voltar a trabalhar como antes,  
o Noviciado que pensava construir seria dedicado ao seu Nome.  
A Igreja deste novo Convento seria um Trono Nacional da Divina Infân-
cia. Na verdade, o Padre Romão, embora coxo, ao fim de dezasseis 
meses abandonou o hospital de Santa Maria e ficou a trabalhar como 
antes, (1) e o Padre Isidoro não fez mais do que cumprir a promessa. 
Daí o nome de Santuário do Menino Jesus de Praga.

(Mensageiro do Menino Jesus de Praga)

1) Padre Romão - Romãn Knorr Saiz, grande admirador da Irmã Maria Rita de Jesus, 
embora residindo ultimamente em Villava - Navarra, foi sempre um grande entusiasta 
pela Causa da Beatificação da Irmã Rita e manteve sempre contacto com o Secretaria-
do sendo uma das testemunhas, muito empenhadas no Processo, através do Tribunal 
Eclesiástico de Navarra. Que no Céu, junto do Menino Rei, continue a interceder por esta 
causa que lhe era tão querida.

... Decorria o ano de l958. Era Delegado Provincial dos Carmelitas 
Descalços, em Portugal, o Rev.do Pe. Isidoro Maguna.

O antigo Convento do Carmo, em Viana do Castelo estava pronto 
para acolher as inúmeras vocações carmelitas que surgiam em todo 
o território português. O Seminário era uma realidade e constituía um 
marco importante na história da Ordem.

Se as vocações continuassem com o ritmo daquele momento, seria 
necessário construir uma casa para o Noviciado.

... Por esta altura, no espírito deste Homem extraordinário que foi o 
Pe. Isidoro, começa a germinar a ideia de se construir um novo con-
vento destinado ao Noviciado...

...O Pe. Isidoro mandou que o Padre Romão estudasse o projeto e 
fizesse uma planta segundo a ideia que ele tinha da obra que desejava 
realizar.

...O lançamento da 1ª pedra foi a 19 de Abril de 1960 e a inaugura-
ção a 22 de Outubro de 1961.

 Se a razão da obra era a construção de um Noviciado para a Ordem, 
porquê intitulá-lo de Santuário Nacional do Menino Jesus de Praga?

Também para isto há uma explicação.
Quando trabalhava na construção do Seminário do Carmo, em Via-

na do Castelo, o Padre Romão partiu uma perna. Em consequência 
deste acidente esteve internado durante mais de um ano no Hospital 
de Santa Maria no Porto. Este Hospital era dirigido por uma comuni-
dade de Religiosas Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora (de 
Calais). Entre elas havia uma tal Irmã Rita, muito devota do Menino 
Jesus de Praga. Um dos quartos mais visitados pela Irmã era o do 
Padre Romão, com quem tinha longas conversas sobre esta devoção. 

Avessadas - Marco de Canaveses

Faz este ano 50 anos que se celebra na Igreja da Misericórdia da 
Póvoa de Varzim, a festa anual em honra das Sagradas Infâncias do 
Menino Jesus de Praga e de Nossa Senhora Rainha Menina.

A festa é celebrada com a realização de uma procissão na rua, 
onde os andores com as imagens do Menino Jesus e da Nossa 
Senhora Menina são transportados pelas crianças. Segue-se uma 
eucaristia, desta vez celebrada pelo padre Avelino, OFMCap., fez-se 
a consagração às Sagradas Infâncias e entrega de mealheiros com 
as ofertas pessoais acumuladas ao longo do ano por cada devoto.  

 José Quinta

Aproveitando este “elo” que a muitos une, quero, profundamente 
grata e reconhecida, agradecer a oração e todos os gestos de cari-
nho e amizade das minhas Irmãs e de todos vós, meus amigos, ma-
nifestos durante a minha estadia no hospital e pós-operatório. Foi um 
tempo bastante complicado mas, graças a Deus, à eficiência médica 
e à vossa amizade, hoje estou a ficar quase recuperada.

Tenho a certeza de que a Irmã Rita também pôs aqui a sua “Mão-
zinha” pois sei que foi bem solicitada a sua intercessão. 

Com muito carinho, a todos, muito obrigada.

Ir. Maria Benilde

Padre Romão no hospital de Santa Maria, no Porto, com a Irmã Teresa - Enfermeira

Póvoa de Varzim, 23 de Outubro de 2011 Gratidão



Mandou preparar uma manjedoira com palha, e trazer um boi e um bur-
rinho. Convocaram-se muitos irmãos; vieram inúmeras pessoas; pela 
floresta, ressoaram cântico alegres...Essa noite venerável revestiu-se 
de esplendor e solenidade, iluminada por uma infinidade de tochas a 
arder e ao som de cânticos harmoniosos. O homem de Deus estava 
de pé diante do presépio, cheio de piedade, banhado em lágrimas e 
irradiante de alegria. O altar dessa missa foi a manjedoura. Francisco, 
que era diácono, fez a proclamação do Evangelho. Em seguida dirigiu 
a palavra à assembleia, contando o nascimento do pobre Rei, a quem 
chamou, com ternura e devoção, o Menino de Belém.O senhor João 
de Gréccio, cavaleiro muito virtuoso e digno de toda a confiança, que 
abandonara a carreira das armas por amor a Cristo e dedicava uma 
profunda amizade ao homem de Deus, afirmou que tinha visto um 
menino encantador a dormir na manjedoura, e que pareceu acordar 
quando S. Francisco fez menção de pegar nele nos braços.  

O exemplo de Francisco correu mundo e ainda hoje consegue ex-
citar à fé de Cristo muitos corações.”

Imaginemos a Irmã Rita entre a população de Gréccio...
Com que enlevo ela seguiria todos os gestos de Francisco?!... 

Que neste Natal todos tenhamos uns momentos para apro-
fundar e agradecer o amor que Jesus tem por nós e que Fran-
cisco nos quis transmitir.

A Irmã Rita como verdadeira franciscana desenvolvia em si os três 
grandes amores de Francisco de Assis: Encarnação, Eucaristia e a 
Cruz.

Vejamos o que nos narra S. Boaventura na sua Legenda Maior em 
que apresenta a forma como Francisco preparava, vivia e ajudava a 
viver esta Solenidade: “Francisco resolveu celebrar com a maior so-
lenidade possível a festa do Nascimento do Menino Jesus, ao pé da  
povoação de Gréccio, a fim de estimular a devoção daquela gente.   

PRESÉPIO DE GRECCIO

Maria,
foi teu SIM

decisivo e corajoso
o prenúncio gaudioso

do Natal.  
Foi teu canto virginal
de humilde plebeia

exaltando o seu Senhor,
o arauto do Natal

nas montanhas da Judeia.
Foi Natal em plenitude
nessa noite de Belém
quando tu, Maria-Mãe,
na humilde quietude

do altíssimo e profundo
Mistério Redentor,

embalaste para o mundo
no calor dos braços teus
o Menino-Homem-Deus,
a Encarnação do amor.

 
Bendita, Maria,

pelo dom do Teu Jesus.
Faz que o nosso mundo, um dia,

seja paz, seja harmonia,
Natal perene de luz.

(Ir. Mª da Conceição Vaz, FMNS)

Ir. Rosevânea FMNS, Aquin-Haiti

Que seja Natal 
todos os dias, 

abertos à 
solidariedade, 
protegendo os 

mais pequeninos e 
necessitados.
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Numa das ecografias que a minha filha fez enquanto esteve grávida, o 
médico diagnosticou que um dos rins do bebe não tinha o tamanho normal 
e por isso era preciso estar atento.

Nasceu uma linda menina a quem os pais deram o nome de Maria do 
Carmo.

Como preventivo de infecção urinária começou a tomar um antibiótico 
desde que nasceu. Quando atingiu um ano de idade, fez nova ecografia. 
Foi então que me lembrei de fazer uma novena à Irmã Rita antes dessa 
ecografia. Rezei sempre a oração que vem no boletim até à data da 
realização do exame. Tendo acompanhado a minha filha e neta ao 
consultório, quando o médico disse de imediato que estava tudo “normal” 
logo agradeci à Irmã Rita, ao Deus Menino e a Nossa Senhora Menina, tão 
grande graça. 

M.M.M. - Porto
                                                                                                      
Junto envio um pequeno donativo para a beatificação da nossa querida 

Irmã Rita. Todos os dias, rezo para que seja o mais breve possível pois 
agora mais do que nunca precisamos da sua preciosa ajuda. Ela é a nossa 
grande amiga que a todas as horas nos atende e lembra junto de Jesus. 
Bem haja.

Maria Alda

Eu Manuel Azevedo Rodrigues de 77 anos de idade, venho, mui 
respeitosamente expressar a minha Fé, a minha gratidão à Irmã Maria Rita 
de Jesus pela grande graça que eu acabei de receber desta intercessora.

Como prova de agradecimento, enviamos para o processo de canonização da Irmã Maria Rita de Jesus, as seguintes ofertas:

Agradecendo um benefício, MFS - 50€; Por uma graça recebida - 10€; Maria Gomes, Porto - 40€; Maria Manuela, Vilar do Paraíso - 10€; Mimosa, Vilar 
do Paraíso - 5€; Ana Rosa Gomes Portilha, Vilar do Paraíso - 5€; Ana Gonçalinho Ramos, Vilar do Paraíso - 15€; Júlia Braga, Vila Nova de Gaia - 25€; 
Amiga de Santa Marta de Penaguião - 7€; Manuel Rodrigues - 30€; Zulmira, Porto - 10€; Maria Manuela Ferraz, Vilar do Paraíso - 10€; Irene, Vilar do 
Paraíso - 10€; Maria Alves Oliveira, Porto - 10€; Amiga de Gondomar - 5,50€; Amiga de Avanca - 50€; Maria Alda Monteiro, Cantanhede - 5€.

Agradecemos a vossa preciosa colaboração.

Andava com uma dor muito forte na virilha direita, queria andar e quase 
não podia. Então fui ao jazigo da Irmã Rita, como vou lá diversas vezes, 
pedi, rezei e implorei que me curasse. Entretanto fui a um laboratório fazer 
uma ecotomografia de partes moles e o estudo deu o seguinte resultado: 
discretos sinais de hérnia inguinal e uma tendinite na inserção superior.

Depois de fazer este exame fui novamente ao jazigo e pedi mais uma 
vez para me curar. Passados dois dias já não tinha nada. Agradeço 
profundamente esta graça. 

Manuel Rodrigues
                                                                                                                                                                                                                   
Quero agradecer e tornar público a intercessão da Irmã Rita de Jesus 

mais uma vez em minha vida.
O meu pai sentia-se muito doente e recorreu ao Hospital onde foi visto 

e examinado por um médico que o alertou para o pior, dizendo o médico 
tratar-se de um cancro e foi-o preparando para uma colostomia. Mais uma 
vez recorri à Irmã Rita e pedi-lhe com muita Fé que tudo isto fosse um 
engano. Quando chegou o dia de fazer o TAC eu acompanhei-o e implorei 
à Irmã Rita a presença dela para que pudesse mudar os resultados. Assim 
que os médicos viram o resultado ficaram admirados pois não era o que 
esperavam. Nessa mesma altura o meu pai ficou a ser paciente dum 
optimo médico que cuidou muito bem dele e não duvido que também este 
acontecimento foi fruto da inspiração da Irmã Rita. 

Mais uma vez a minha doce Irmã Rita ouviu minhas preces pois isto sem 
a sua proteção e do seu Real Reizinho não tinha corrido tão bem.

 Rosa Gonçalinho

Junto do Menino Jesus, a Irmã Rita continua activa

7.º encontro dos amigos da Irmã M. Rita de Jesus
  Este ano o 7º encontro dos amigos da Irmã Rita vai ser em Avessadas, 

comemorando os 50 anos do Santuário do Menino Jesus de Praga. Todos 
somos convidados a louvar o Menino com muito entusiasmo e alegria no 
seu trono de louvor. A própria Irmã Rita se sentirá feliz ao acompanhar o 
nosso louvor ao Menino no lugar que também a Ela é muito querido. 

Quem precisar de transporte é favor inscrever-se até 29 de Feve- 
reiro para os seguintes números: 228347150; 960221626; 917882807.

Nessa altura serão dadas mais informações.

Está prevista a saída do Colégio Luso-Francês às 10.00h passando pela 
Lapa. Quem tiver transporte próprio pode ir directamente.

Ao chegar a Avessadas seguiremos o programa estabelecido pelo San-
tuário:

  
Acolhimento  na escadaria 11:00h 
Eucaristia com bênçãos: 11:30h

Mães antes do parto
Crianças
Objectos religiosos
Veículos  (no recinto)

Almoço convívio 13:00h 
Procissão em honra do Menino Jesus de Praga 15:00h 
Regresso previsto para 17:00h 

Os caminhos do Santuário 


