
Mosteiro de Nossa Senhora do Atlas 
(Midelt – Marrocos) 

 
Queridos irmãos e irmãs, parentes e amigos : PAZ ! 

 

Quando em janeiro de 2021 escrevemos uma carta ao Papa Francisco, não esperávamos uma resposta da sua 
parte. Ora, foi isso mesmo que aconteceu no dia 19 de Março, Festa de São José. O Papa escreveu-nos estas 
palavras : 

« Agradeço-vos do fundo do coração a carta que me dirigistes, 
assinada por cada um de vós. Ela exprime com fé e profundidade o 
sentido da vossa presença em terra muçulmana, nos passos dos 
vossos Irmãos mártires de Tibhirine. 

Levando cada um de vós na minha oração, formulo os votos de que 
a vossa vida cisterciense, cheia de silêncio, de trabalho e de oração, 
continue a testemunhar a presença de Cristo ressuscitado aos 
homens e às mulheres que vos rodeiam e que amais, trabalhando 
assim para a construção de um mundo mais humano e mais 
fraterno. A generosa oferta das vossas pessoas e das vossas vidas é 
essencial para o progresso do Reino de Deus ». 

Na sua carta, o Santo Padre confia à nossa oração « os grandes desafios que o mundo e a Igreja do nosso tempo 
devem enfrentar », e concede-nos a sua « afectuosa Bênção Apostólica». Grazie, Papa Francesco! 

Esta grande surpresa, talvez não tivesse sido possível sem a mediação do Sr Bispo Giovanni D'Ercole, que após 
uma primeira estadia de 3 meses no nosso mosteiro, nos deixava no dia 1 de fevereiro de 2021 levando na sua mala 
a nossa carta para o Papa Francisco. Quem podia imaginar naquela altura que o Sr Bispo estaria de volta em 
meados de Setembro ? De facto, Monsenhor Giovanni pôs-se generosamente ao serviço da nossa comunidade para 
substituir, sobretudo para a celebração da missa, o nosso padre prior, que viajou para a França a 2 de outubro, 
para ser submetido a cuidados de saúde prolongados. O Padre Jean-Pierre (prior) está melhor de saúde mas não 
estará ainda connosco no Natal, que celebrará noutro mosteiro, em França, Notre-Dame D’Aiguebelle. 

Foi de Notre-Dame d’Aiguebelle que, no verão passado, chegou o Padre Georges para realizar a Visita canónica 
(prevista todos os dois anos, segundo as nossas Constituições), de18 a 28 de julho. O Padre Georges tomou todo o 
tempo necessário, e todo o seu cuidado durante a visita de 10 dias, deixando-nos algumas palavras, « corajosas e 
encorajadoras », segundo a feliz expressão do Padre Jean-Pierre, o decano. 

Mas 2021 ficará marcado nas nossas memórias e na história 
do nosso mosteiro de Nossa Senhora do Atlas, como o ano da 
Páscoa do Padre Jean-Pierre Schumacher, falecido, um pouco 
inesperadamente, 21 de Novembro. A chama (ou a luz) da sua 
pequena lâmpada apagou-se enquanto a comunidade cristã 
de Midelt (8 pessoas !) celebrava na igreja do mosteiro a missa 
de Cristo Rei ao mesmo tempo que o irmão enfermeiro recitava 
na sua presença o terço, devoção mariana muito querida do 
Padre Jean-Pierre. 

Na verdade, poderíamos dizer-vos muitas coisas sobre a 
celebração do seu funeral, mas esta carta não pode contê-las 
todas! Mas uma imagem vale mais que mil palavras. 

Entretanto, queremos recordar o bonito gesto de um nosso 
amigo, muçulmano, chamado Youssef. Em finais do mês de janeiro 2021, ele realizou um pequeno vídeo em 
homenagem aos nossos 7 Irmãos mártires de Tibhirine e aos 25 anos de presença do Padre Jean-Pierre em Marrocos 
(ele chegou a Fez em abril de 1996). Shukran, o Yusuf ! 



Esta Carta de Natal é demasiado pequena para reunir os nomes de todos os nossos benfeitores de 2021, que 
foram extraordinariamente numerosos e generosos. Que Deus os abençoe e lhes conceda as Suas bênçãos, na terra 
como no Céu em Jesus Cristo. 

Se em 2020 a nossa hospedaria tinha permanecido fechada devido à pandemia, este ano abrimos bem as nossas 
portas, por ocasião das celebrações da Páscoa, para acolher cerca de trinta pessoas, todas residentes em Marrocos, 
entre as quais seis jovens casais franceses e doze crianças. Que alegria para uns e para os outros ! 

Nos meses seguintes, recebemos varios hóspedes vindos de 
África, da Europa (e de Portugal também!) e até da América do 
Sul. Vários grupos de visitantes sucederam-se, quer para 
descobrir o mosteiro e os monjes, quer para um almoço fraterno 
com a comunidade, quer para estadias mais ou menos curtas na 
hospedaria : estudantes protestantes e católicos do Instituto 
Ecuménico Al -Mowafaqa de Rabat ; Jovens das paróquias de 
Fez, Errachidia e de Rabat ; um grupo islâmico-cristão de 
jovens universitários de Ifrane, enquadrado pela nossa amiga, a 
Pastor Karen Smith. A Senhora Cônsul da França em Fez e o 
Vice-cônsul da França em Rabat, a sua esposa e os seus dois 
filhos, também vieram ao nosso encontro e descobrir o mosteiro. 

Em junho, os Irmãos Franciscanos da Custódia de Marrocos 

fizeram o seu retiro anual no mosteiro e em agosto foi a vez das 
Irmãs Franciscanas Missionáras de Maria e das Irmãzinhas de 
Jesus, todas residentes em Marrocos. O mosteiro de Nossa 
Senhora do Atlas acolheu também o grupo « Carlos de Foucauld » 
que prepara as actividades previstas na nossa Igreja de Marrocos 
por ocasião da sua canonização, a 15 de Maio de 2022. 

No 15 de maio de 2021, recebemos a visita de 2 amigos marroquinos 
muçulmanos-soufies. Soufianee et Jamal propuseram-nos participar 
nas inicitativas do « Dia Internacional do Viver juntos em paz », 
através da filmagem de entrevistas com alguns irmãos e da 

liturgia de Terça. Mas para nós, o « diálogo inter-religioso » encarna-se sobretudo nos encontros da vida 
quotidiana. Este ano, a nossa comunidade pôde aceitar de novo convites com famílias amigas, por ocasião das 
principais festas muçulmanas ou das « sadaqa’s » (almoço ou jantar de acção de graças). 

Com a acalmia da pandemia, também podemos participar activamente nos diversos encontros e reuniões da 
nossa Igreja, em Rabat, Fez, Meknes, ou no nosso mosteiro. Entretanto, o Irmão Nuno prosseguiu o seu percurso 
de formação no Instituto Al-Mowafaqa e no Instituto Católico de Paris, mas quase todas as sessões foram 
seguidas em casa por zoom ou por plataforma de estudos. 

Para concluir a nossa Carta de Natal, damos graças a Deus 
pela estadia entre nós de Moisés, um homem espanhol que veio 
descobrir a vida monástica em Nossa Senhora do 
Atlas. Rezamos a Deus com fervor « para que Ele nos envie os 
Irmãos de que sentimos uma verdadeira necessidade para seguir 
em frente », segundo a fórmula do nosso querido Padre Jean- 
Pierre Schumacher, repetida na nossa oração quotidiana pelas 
vocações. Agora, ele está bem instalado, ao lado dos Irmãos 
mártires de Tibhirine, para interceder em favor de todos nós! 

 
Feliz Natal de 2021, e graça sobre graça para 2022. 

São os votos dos vossos Irmãos do mosteiro de Nossa Senhora do Atlas. 


