
Queridos parentes, amigos, irmãos e irmãs, 

Paz e Alegria ! 

 

Aqui estamos de novo, neste fin de ano 

2017, para partilhar convosco alguns dos 

acontecimentos mais importantes da nossa 

vida comunitaria. 

Ano 2017 começou com muito frio !!! 

Aqui em Midelt (1500 mts de altitude) os 

termometros desceram até aos -11°C 

(negativos) ! 

No entanto, no mosteiro, pouco equipado 

contra o frio, cada dia nós cantavamos os 

hinos e os salmos da Liturgia : « Louva, ó 

Jerusalém, ao Senhor; louva, ó Sião, ao teu 

Deus. O que dá a neve como lã ; espalhe a 

geada como cinza ; … O que lança o seu gelo 

em pedaços; quem pode resistir ao seu frio 

? » e ainda « Frio e geada, bendizei o Senhor, 

louvai-o e exaltai-o eternamente ! » 

(Salmo 147, 12-17 ; Daniel 3, 67). 

 

Porém, este frio extremo quase fez vítimas entre nós. No fim de janeiro, o nosso ancião, 

muito cansado, caiu num estado de semi-coma. Os dois médicos que vieram vê-lo, deram-nos a 

entender que o seu estado era irreversível e terminal. Felizmente, os nossos amigos enganaram-se 

! Ao terceiro dia, o P. Jean-Pierre (94 anos) saiu do estado de inconsciencia. Depois de uma 

recuperação lenta de três meses, ajudado pela graça Divina e rodeado do carinho dos seus irmãos 

monjes, ele retomou quase todas as suas atividades. Mais do que nunca, nós temos razões por 

acreditar nos pequenos milagres diários, em particular o milagre da caridade fraterna !  

Mas as nossas preocupações de saúde não ficaram por aqui. Ainda en janeiro, uma hepatite 

aguda auto-imune quase se nos leva o nosso Padre Prior. Na véspera de Natal 2016, e depois de 

duas hospitalizações em Marrocos, ele teve que viajar de urgencia para França onde foi 

imediatamente hospitalizado. Alguns dos nossos irmãos franceses de N.-D. de Aiguebelle, quando 

o viram chegar, pensaram que ele vinha … para morrer ! Ora, - mais um milagre ! -, depois de 

sete meses de sofrimentos, de cuidados médicos e de grande repouso na enfermaria de nossa 

« Casa-Mãe » (N.-D. de Aiguebelle), o P. Jean-Pierre regressou a casa, no dia 29 de junho. Agora 

ele segue um tratamento crónico e vive quase sem defensas imunitárias, mas a alegria do seu 

regresso à comunidade é maior que tudo ! Nós queremos aproveitar desta ocasião para agradecer 

a todas as pessoas que rezaram pelos nossos dois irmãos doentes. 

Os dois P. Jean-Pierre são os únicos dois sacerdotes da comunidade. Ora, para poder viver 

melhor a nossa vida litúrgica, nós contámos com a preciosa ajuda, fraterna e providencial, de 

quatro amigos/sacerdotes. Que cada um deles seja aqui agradecido. O P. Mickaël, monge polaco 

que vive no mosteiro de Aiguebelle, ficou três meses connosco, (do 2/1 ao 29/3) ; O P. Jean-

Marie Lassausse, françês que vive na Argélia, esteve aqui durante a Quaresma e na Páscoa (do 

22/3 ao 5/5) ; O P. Carlos, espanhol, da diocése de Madrid, veio du 16/5 ao 27/6. Finalmente, e 

durante a ausência de P. Prior que participava no Capítulo Geral, o P. Raymond Mengus, de 

Estrasburgo, amigo de longa data da comunidade, esteve connosco todo o mês de setembro. 

Graças a eles, a Eucaristia foi celebrada diariamente e a Palavra de Deus comentada, para nossa 

grande alegria e edificação, assim como para as nossas Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria, 

nossas vizinhas, e para os hospedes de passagem que nunca faltam na hospedaria do mosteiro. 

Monastère N.-D. de l’Atlas              
Midelt (Maroc) 
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Embora posta bem à prova, a nossa pequena comunidade viu porém crescer a sua fé, a sua 

confiança em Deus, mas também o número dos seus membros. Depois de três breves estadias no 

nosso mosteiro em 2016, o Irmão Anthony (monge irlandês), obteve a sua Carta de Residência em 

Marrocos. Ele está na comunidade desde o fim de fevereiro 2017, e aprende, não sem 

dificuldades, o idioma da comunidade : o francês. 

Dois outros acontecimentos merecem ser indicados : Com o material oferecido em 2016 por 

alguns amigos franceses, nós fizemos mais de 800 Lt. de sumo das maçãs e das pêras recolhidas 

no nosso terreno. O sumo, 100 % natural e bem doce, não é destinado à venda, … por enquanto  ! 

No fim do mês de outubro, a nossa cidade de Midelt comemorou o seu primeiro centenário. 

Os monges de N.-D. de l’Atlas (instalados na cidade desde o ano 2000), assim como as Irmãs 

Franciscanas (presentes em Midelt depois de 1930) foram convidados para as celebrações como 

« convidados de honra ». O P. Prieur foi inclusivamente chamado a tomar a palavra publicamente, 

não só para falar sobre o mosteiro, mas especialmente para fazer uma homenagem a um campeão 

de atletismo, Sr. Hamza, bem conhecido em França mas quase ignorado pelos seus vizinhos de 

Midelt onde ele viveu longos anos.  

Queridos Pais (Parentes), os amigos, irmãos e irmãs, recebam pois todos os nossos melhores 

desejos de Feliz Natal e Santo Ano Novo de 2018, do qual esperamos grandes alegrias … 

Inc’Alla (se Deus quiser, em arabe) !  

 

Irmaos de Notre- Dame de l’Atlas (fotografia du 10 otubro 2017): 

Anthony ; Jean-Pierre I ; Antoine ; Jean-Pierre II (o P. Prior) ; André ; José Luis ; Nuno 


