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A Irmã dos Pobres  

 

  

É também a Bem-aventura Maria Clara uma Patro-
na da próxima Jornada Mundial da Juventude. 

Muito tem a dizer aos jovens esta jovem influencer 
de vida evangélica, segura da sua opção e nada influ-
enciável se não pela vida de Jesus. 

Distinguiu-se no amor extraordinário a Deus e ao 
próximo, marcado por um excecional talento para em-

preender, com notável originalidade e intrepidez, 
ações socio-caritativas de largo alcance, abraçando os 
de perto e os de longe, com o dom da Hospitalidade 
acolhedora, antídoto eficaz contra preconceitos e ex-
clusividades. 

 Um modelo de vida cristã fora de série, pelos ide-
ais que perseguiu e alcançou, contagiando, todavia, 
gente decidida a trabalhar, por amor e com amor, em 
prol da dignidade humana integral. Deste modo abriu 
sendas de felicidade a quem quer seguir o seu modo de 
humanizar.  

Embaixadora do Bem, atualizou, em seus dias, as 
obras de Misericórdia, marca sempre em voga, distin-
tivo da sua vocação e carisma! 

 Derramou sobre quantos encontrou na vida uma 
ternura incomensurável, porque tinha um coração ex-
tremamente compassivo para se condoer do próximo e 

prodigamente generoso para se doar a todos que de 
acolhimento careciam! 

Como sol dissipando as trevas, assim irrompia a 
sua bondade sem limite na solidão e aflição de muitos, 
fazendo florir esperança e sorrisos de felicidade! 

Discípula incansável e invencível de Jesus, cami-
nhando a braços com a Cruz, cumpriu o Mandamento 
Novo do Amor, como pedira o Mestre! 

Amando a Deus com coração de filha e os irmãos 
com coração de mãe, esta jovem criativa, decidida e 
virtuosa, a todos desafia, particularmente os jovens, a 
olhar a realidade e a inventar uma nova globalização à 
maneira do Bom Samaritano, rompendo as geografias 
do egocentrismo, a fim de curar o mundo ferido que 
pede Hospitalidade!  

Como foste admirável, Mãe Clara! Em ti resplande-
ceram virtudes que deixaram marcas do Amor no tem-
po. Inspira-nos a tua ousadia e o segredo de oração 
profunda, sincera, fiel e comprometida com a vida! 

Uma Patrona da JMJ-Lisboa-2023 
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Abriu sendas de felicidade 
Ir. Ndira da Cruz 

Embaixadora da Hospitalidade 

Com o seu modo de humanizar 
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J. P. S. A. - S. Martinho do Bispo, Portugal (PT) - 
Quando comecei a melhorar não acreditava. Eu só di-
zia Milagre, meu Deus! É que eu não podia tocar se 
quer na testa para me benzer. Comecei a fazer a nove-
na. Sabia que a Mãe Clara ia interceder por mim a 
Deus! No entanto, telefonei à médica que me operou 
há 14 anos a um tumor benigno na cabeça ao pé da 
vista direita. O tumor  não foi totalmente removido, 
para não perder o olho direito. A médica  passou a re-
quisição para fazer, com urgência, um exame à cabeça.  
Eu já não queria ir, pois já me sentia melhor, graças à 
Mãe Clara. Mas a médica obrigou-me. A graça confir-
mou-se, pois estava tudo em ordem, sem qualquer alte-
ração no meu cérebro. Que grande milagre recebi! 

M. D. V. B. - Barcelona, Espanha - Agradeço à Madre 
Maria Clara do Menino Jesus por nos ter protegido 
na viagem que tivemos de fazer para ver os nossos 
pais.  

M. S. - Terceira, Açores (PT) - Pedi com muita fé à 
Beata Maria Clara do Menino Jesus que intercedes-
se, junto da Santíssima Trindade, pelo meu filho, 
porque ele tinha graves problemas com a justiça e a 
advogada nos disse que não se livraria sem pagar 
uma multa pesada e que ia apanhar 4 a 8 anos de 
pena suspensa, isto, se não apanhar cadeia. Em ver-
dade, só com a ajuda de Deus ele se podia salvar! 
Mas com a ajuda da Mãe Clara, o meu filho foi ab-
solvido de tudo! Foi mesmo um milagre que aqui 
quero testemunhar, pois eu sou muito devota da Mãe 
Clara.  Graças à Santíssima Trindade e à Mãe Clara 
do Menino Jesus! 

F.  A. M. - Mossoró, Brasil - Meu avô, devoto da Beata 
Maria Clara, pediu-lhe pela vida do meu irmão que, 
com 5 anos de idade na época, estava com dengue he-
morrágica entre a vida e a morte.  Hoje em dia ele está 
curado e com 17 aos de idade. A nossa gratidão por 
esta graça alcançada! 

 M. C. N. G. - Pico, Açores (PT) - Venho por este 
meio, agradecer à Mãe Clara, graças concedidas por 
Deus, através dela, a mim e ao meu filho que esteve 
muito doente.  E agora encontra-se melhor. Sou 
muito devota da Mãe Clara; todos os dias lhe rezo. 

D. J. A. B. - Carnaxide (PT) - Comprei uma casa jun-
to à minha e recuperei-a.  E quando a quis vender ou 
alugar, não apareciam interessados. Assim que fiz a 
oração, durante nove dias, à Madre Maria Clara, não 
faltam interessados. Muito obrigado!  

D. M. - Terceira, Açores (PT) - Tive uma doença cró-
nica mais de metade da minha vida: era um bócio 
que ao longo dos anos foi crescendo, mas não me 
incomodava.  Era feliz na mesma! Anunciei a Pala-
vra de Jesus durante 35 anos. Era e fui feliz! Mas 
chegou o dia de me convencer que teria que ser ope-
rada, se não ia me asfixiar. Então, entreguei a minha 

vida nas mãos de Deus e também à Beata Maria Cla-
ra do Menino Jesus, porque lhe sou muito devota. 
Tive grandes amigas a fazerem novena à Beata Ma-
ria Clara, para eu ficar bem. E, aconteceu o milagre: 
fui operada e graças a Deus estou bem. À Irmã Ma-
ria Clara agradeço muito o favor que me fez, pois 
não fiquei com nenhum dos riscos que esta operação 
comportava, uma cirurgia a um bócio que já pesava 
500g e o resultado da biopsia foi benigno. Sim, foi 
um grande milagre por meio da Beata Maria Clara 
do Menino Jesus! 

M. G. S. - Creixomil, Guimarães (PT) - Vou contar o 
que se passou com o meu marido: após ter tomado a 
2ª e a 3ª doses de vacinas contra a Covid-19. Certo 
dia, começou a doer-lhe um pé e a inchar muito, dei-
xando mesmo de andar. Foi ao ortopedista. Tomou 
vários remédios e nada; continuava igual. Foi mais 
duas vezes e o médico chegou a dizer-lhe que não 
sabia o que se passava. Recorreu a outro médico e 
idem. Então, eu, como devota da Irmã Maria Clara, 
rezava-lhe sempre a pedir que rogasse ao Senhor, 
para que o meu marido melhorasse e ficasse bem. 
Sem eu saber, ele também estava a rezar as orações 
à Irmã Maria Clara do Menino Jesus. Passados seis 
meses, começou a melhorar. E hoje, graças a Deus e 
à Madre Maria Clara, anda bem. Não é a primeira 
vez que ela intercede por mim ao nosso Pai do Céu . 
E, claro, todos os dias rezo à nossa Mãe Maria Cla-
ra, para nos ajudar e esteja sempre connosco, ainda 
mais, agora que vivemos a situação desta guerra que 
nos aflige a todos.  

A. H. G. B. - Queluz (PT) - Venho por este meio 
agradecer à Mãe Clara a sua intercessão junto de 
Deus em favor do meu sobrinho. Devido a queixas 
frequentes de dor de garganta, após exames, suspei-
taram que teria cancro na garganta. Tinha o meu so-
brinho, na altura, com 8 anos de idade. Foi acompa-
nhado pela equipa de Hospital de S. Marcos de Bra-
ga. Posteriormente, foi encaminhado para a oncolo-
gia do Porto, onde foram seguindo a sua evolução. 
Após, aproximadamente, ano e meio, foi submetido 
a uma cirurgia. No entanto, tínhamos que aguardar 
pelo resultado da biopsia. Tive a graça de vir ao tú-
mulo da Mãe Clara, onde lhe rezei, para que o resul-
tado fosse negativo. A minha prece foi atendida! 
Obrigada, Mãe Clara, por ter escutado a minha prece 
e prometo trazer até ti o meu sobrinho, quando vier a 
Lisboa. Continue a cuidar dele, por favor!  

Em Deus e com os necessitados 

Testemunham graças de Deus, por intermédio da Beata Maria Clara 
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Apelo!   
Recordamos e pedimos que, na comunicação de qualquer 

graça, é necessário descrever em concreto o quê e ter a assina-
tura com o nome completo e endereço postal de quem a 
comunica ao Secretariado; se não, fica sem valor para o Pro-
cesso de Canonização da Beata Maria Clara.  

Gratidão, pela consideração! 
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Dinamismo Missionário              Franciscano Hospitaleiro  
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Neste número, a nossa viagem é à capital da Guiné-

Bissau, um país que se tornou dos mais pobre do mun-

do. Vamos conversar com as Irmãs Franciscanas Hos-

pitaleiras da Imaculada Conceição e leigos que com 

elas trabalham no âmbito da educação, a mais preciosa 

arte humana. Escolhemos precisamente este país que se 

encontra no momento da maior crise político-social e 

institucional, sem precedente na sua história. No meio 

de tanto caos, encontramos o Jardim Ninho que com-

porta 8 salas de atividade educativa, dos 2 aos 5 anos, 

para um universo de 264 crianças. Um oásis de espe-

rança que há que sustentar como gérmen de homens e 

mulheres da nova Guiné-Bissau que hoje começa em 

cada uma das crianças que a frequentam, e mais seriam, 

se houvesse lugar!  

À entrada, cruzamo-nos com a D. Carla Barreira, uma 

mãe, que deu o seguinte testemunho: - O momento que 

se vive é difícil e agravou-se, 

desde a pandemia de 2019. É 

uma preocupação para os 

chefes de família susten-

tar a casa e custear os 

estudos dos filhos, num 

país em que, há três 

anos, as Instituições 

Educativas do Estado dei-

xaram de funcionar e 

só se pode contar 

com escolas parti-

culares. A popula-

ção precisa muito 

deste Jardim a que 

atribuo uma nota de 

distinção a todos os 

níveis, desde o adminis-

trativo ao didático-pedagógico, 

com atividades inéditas a nível do 

país, proporcionando às nossas crian-

ças aprendizagens variadas e momen-

tos de alegria e paz! Por estas e muito 

mais razões, almejamos o alargamento do 

Jardim a mais crianças e continuidade de estu-

dos além do Pré-escolar, pela qualidade que nos tem 

demonstrado! 

No final da conversa com essa mãe, tivemos a corte-

sia da Educadora Sónia Fernandes, já à nossa espera, 

que nos fez uma resenha sobre a excelência deste esta-

belecimento educativo, na ótica e em nome de colabo-

radores da Missão Franciscana Hospitaleira, nesse Jar-

dim dos arredores da capital guineense, no bairro de 

Antula, hoje uma referência a nível nacional. 

Educadora Sónia, acabo de perceber que o “Jardim 

Ninho” não tem mãos a medir. A que se deve esta pro-

cura, se há outros estabelecimentos particulares de 

ensino? - modéstia à parte, creio que se deve à sua boa 

organização, ao método didático, aos conteúdos lecio-

nados  em cada estágio do desenvolvimento das crian-

ças; também ao trabalho em equipa, espírito de família 

e solidariedade dentro da Instituição, com as famílias e 

a sociedade. Isto torna-o atrativo, procurado e de refe-

rência. Que notas distingues neste Jardim em relação a 

outros existentes? - A qualidade de educação, a inova-

ção metodológica e as práticas pedagógicas. Durante o 

Ano Letivo, envolvemos a família de forma interativa, 

em inúmeras atividades contempladas no calendário 

escolar, bem apreciadas e vividas pelos pais. 

Atendendo os pontos frisados pela D. Carla Barreira e a 

Educadora Sónia, fomos de imediato entrevistar a Irmã       

Eugênia Cambanque, Diretora 

Pedagógica do Jardim Ninho, 

pois, quem como as Irmãs 

para nos falar um pouco 

mais deste Jardim tão procu-

rado pelos pais!  

Irmã Eugênia, fala-

nos um pouco deste 

Jardim, há 12 anos 

ao serviço da Educa-

ção de Infância: - O 

nosso Jardim Ninho 

pauta-se pela qualidade 

de ensino, visando 

crianças e suas fa-

mílias, principais 

agentes do desen-

volvimento social. 

O nosso trabalho 

incide em práticas 

educativas que res-

peitam e promovem o 

desenvolvimento integral das crian-

ças. É nosso objetivo ajudar as crianças a 

crescer como pessoas felizes de uma forma 

holística, de modo a que no futuro tenham uma 

participação na sociedade, enquanto pessoas livres, 

conscientes, reflexivas, para a construção de um mundo 

mais fraterno e melhor. Para isso nasceu este projeto 

educativo que promove a autonomia, a autoconfiança e 

a autoestima de cada criança, em ordem a uma inter-

venção consciente e refletida no desenvolvimento do 

mundo. Daí o cultivo de valores humanos, espirituais e 

religiosos, numa sociedade em que tais valores tendem 

a diluir-se, a Instituição da Educação se encontra em 

crise e o sistema educativo enfrenta uma vulnerabilida-

de extrema! Aproximadamente, metade de crianças em 
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Oração para pedir graças 
e a canonização da Beata Maria Clara 

 

Santíssima Trindade, altíssimo, omnipotente e bom Senhor! Vós, 
que fizestes resplandecer a vossa santidade na vida   simples e hu-
milde da bem-aventurada Maria Clara do Menino Jesus, chamando-a 
a ser apóstola da vossa ternura e misericórdia, concedei-nos a graça 
da sua canonização. Fazei brilhar sobre nós a claridade da vossa luz, 
para que, vivendo no espírito das bem-aventuranças, pratiquemos 
as Obras de Misericórdia, em fidelidade ao santo Evangelho. 

Por intercessão da Beata Maria Clara do Menino Jesus, atendei 
as nossas preces e concedei-nos a graça que confiadamente Vos 
suplicamos (mencionar a graça). 

A Vós toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos. 
Amen! 

P. N., A. M., G. P. 
Bem-aventurada Maria Clara, rogai por nós! 

(Com aprovação eclesiástica) 

Comunicar graças recebidas para: 
 

SECRETARIADO MADRE MARIA CLARA 
Rua Madre Maria Clara, nº1- Linda a Pastora 

2790-379 QUEIJAS 
PORTUGAL - Tel: 21 424 18 40; Fax: 21 424 18 53 

 

Nº de Conta: 7852831310001 Eurobic 
IBAN: PT 50007900007852831310158 

Oração para pedir Curas  
 

Bem-aventurada Maria Clara, pelo amor que tivestes a Jesus 
Eucaristia e para glória do Seu Santíssimo nome, pela filial confi-
ança em Maria, a Mãe das Dores, e para exaltação da sua Concei-
ção Imaculada, suplico-vos que rogueis pela cura de... (nome) e 
atendei as preces de quantos pedem a vossa intercessão, junto 
de Deus. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo... (3 vezes).  

 

Com aprovação eclesiástica 

 
 

Coroa de louvores a Deus  
 

São 56 “glórias” em louvor da SSma Trindade, pelos 56 anos de 
vida de Madre Maria Clara do Menino Jesus. Usando a coroa de 7 
X 8 glórias - nas contas grandes: A Vós toda a honra e toda a gló-
ria, pelos séculos dos séculos. Nas contas pequenas: Glória ao Pai 
e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e 
sempre. Amem. Concluir, dizendo 3 vezes: A Vós toda a honra e 
toda a glória... (Poderá, também, usar o terço, completando as 56 
glórias).  

 

Com aprovação eclesiástica   

idade de escolaridade obrigatória encontram-se fora da 

escola. A culpa é sempre atribuída à falta de estabeleci-

mentos de ensino, sem falarmos da qualidade. Perante 

este cenário, é urgente alargar a tenda da hospitalidade, 

com a introdução do ensino básico e construção de sa-

las para o efeito, a fim de podermos responder às ne-

cessidades da população no nosso bairro e do país. A 

sociedade guineense é cônscia do seu papel nesta maté-

ria, mas as dificuldades económicas a impedem de vo-

ar mais alto! 

Quais as maiores dificuldades que enfrentam? - As 

mais prementes são: falta de espaço para acolher tantas 

crianças à nossa volta que se encontram fora da escola; 

a insuficiência de Educadores com formação; meios 

financeiros para alargar o Jardim e introduzir novas 

atividade educativas. Acresce outra dificuldade que 

tende a acentuar-se, com a situação instável do país:  

falta de compromisso e corresponsabilidade dos pais 

para com a escola e na educação dos filhos. 

Qual o grande sonho de momento? – A construção da 

Escola. É urgente a introdução do Primeiro Ciclo Bási-

co. Saindo do Jardim, as nossas crianças não encon-

tram vagas em escolas compatíveis com o trabalho ini-

ciado, para dar continuidade aos estudos! Outro sonho, 

claro, é poder sempre ser uma escola de excelência, 

uma escola que quer alcançar para todas as crianças 

uma educação de qualidade e vida social digna! 

Hum, vejo que a excelência na educação e instrução 

é um distintivo das escolas das Irmãs Franciscanas 

Hospitaleiras da Imaculada Conceição! Parabéns, que-

ridas Irmãs! Estais na vanguarda da humanização que 

começa pela educação! O olhar providencial de Deus 

vela sobre vós, como diz a Mãe Clara. Ele providencia-

rá e o sonho para as vossas crianças se realizará! 
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A Caminho com os Jovens  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como Maria, a Beata Maria Clara está a caminho 

com os jovens, para «acompanhar, interpelar e interce-

der por eles, nesta caminhada de vida cristã, vida de 

discípulos de Jesus», sublinhou D. Manuel Clemente, 

Patriarca da Igreja de Lisboa, numa nota sobre os Pa-

tronos da próxima Jornada Mundial da Juventude 

(JMJ) que irá acontecer na diocese natal da bem-

aventurada Maria Clara, de 1 a 6 de agosto de 2023. 

Nomeada uma das Patronas da JMJ_2023, a Mãe 

Clara, tão exímia hospitaleira, no acolhimento, na pro-

ximidade e no cuidado, com uma dedicação particular 

à juventude, nas distintas etapas e dimensões do seu 

desenvolvimento, agradece a escolha e o privilégio de 

os poder servir, em sua casa, na Jornada mundial que 

se aproximam. 

Beata Maria Clara do Menino Jesus, roga por nós! 
 


