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Mártires do Japão
E

ste grupo de “Mártires do Japão”, cuja
causa de canonização promovemos,
são 205 mártires de Nagasáki e de Tóquio,
vítimas da perseguição de Hidetada e Iemitsu, que durou 15 anos (1617-1632), conhecidos no Martirológio Romano, com o
título de Carlos Spínola e Companheiros
Mártires do Japão.
Estes Mártires pertencem a três Continentes - Ásia, Europa e América – e a sete
nacionalidades – Japão, Coreia, Portugal,
Espanha, Itália, Bélgica e México.
Entre eles há sacerdotes, irmãos e estudantes de quatro Ordens Religiosas
(Agostinhos, Dominicanos, Franciscanos
e Jesuítas), há simples cristãos, homens
e mulheres, jovens e crianças, desde os 2
aos 80 anos, tanto casados como solteiros
e viúvos. O maior número é constituído
por cristãos leigos: famílias japonesas in-

teiras, pais e mães com os seus filhos, num
total de 161 pessoas. Um grande grupo deles – 85 – pertenciam à Confraria do Rosário (obra promovida pelos jesuítas, na
linha das Congregações Marianas e da actual Comunidade de Vida Cristã – CVX) e
morreram com o terço ao pescoço. Outros
pertenciam a Ordens Terceiras: de Santo
Agostinho, 6; de São Domingos, 7; de São
Francisco, 10; afectos à Companhia de Jesus, 12.
Entre todas as famílias de mártires, sobressaiu uma de pai português e mãe e filho japoneses: Domingos Jorge (natural
de São Romão de Vermoim, Maia, Porto),
fervoroso membro da Confraria do Rosário, casado com Isabel Fernandes, e pais
de Inácio, de 4 anos de idade.
Entre os “consagrados”, 39 eram sacerdotes (13 jesuítas, 12 dominicanos, oito
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Diogo Carvalho, sacerdote, de Coimbra, morto num tanque gelado em Xendai,
a 22 de Fevereiro de 1624.
Nascido em Coimbra no ano 1578, Diogo Carvalho tornou-se jesuíta aos 16 anos.
Desde o seu noviciado, foi germinando em
si o desejo de servir a igreja nas missões do
Oriente. Assim sendo, é enviado para Macau em 1600, a fim de estudar Filosofia e
Teologia.
Em 1610, concluídos os estudos, partiu dali para o Japão, percorrendo incansavelmente as regiões onde os cristãos
clandestinamente praticavam o seu culto, reconfortando-os com os sacramentos
da Eucaristia e da Reconciliação, vivendo
o cristianismo de uma forma tão simples
quanto admirável.
Num Japão, onde os cristãos eram perseguidos, acabou por ser martirizado
em 1624, num tanque gelado. A Igreja, a
Companhia de Jesus e a diocese de Coim-

bra celebram este exemplo de fidelidade
ao Evangelho, tanto nas coisas simples
da vida corrente como nos momentos de
maior heroicidade.
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Subsídios sobre
os Mártires do Japão
- Mártires do Japão, João Baptista
Machado, Ambrósio Fernandes, Francisco Pacheco,
Diogo de Carvalho, Miguel de Carvalho, Vicente de Carvalho e Domingos
Jorge – Eduardo Kol de Carvalho, 192
págs., Braga, 2006. (Dez euros)
- Mártires do Japão, História e Novena, 4 págs., 2004. (Cinco euros)
- João Baptista Machado, Mártir
e Glória dos Açores – Valdemar Mota,
104 págs.,
Angra do Heroísmo, 1985. (Três euros)
- Folheto “Mártires do Japão – História e Novena” (Um euro cada dez
exemplares)
Enviamos estas obras a quem nos
solicitar. As despesas de envio são
oferta nossa.

MAIO 22 – Festa do Beato João 		
		 Baptista Machado(Angra).
		 Omura, 22.05.1617.
30 – Começa a Novena
		 dos Mártires do Japão.

A Vice-Postulação da Canonização dos Mártires do Brasil tem um site
próprio, que pode consultar sempre que o deseje: www.martires.wordpress.com/

franciscanos, cinco agostinhos e um sacerdote diocesano japonês), e cinco eram
estudantes e irmãos religiosos (entre eles
dois eram portugueses: um jesuíta – Ambrósio Fernandes, de Xisto, diocese do
Porto – e um agostinho – Vicente Carvalho ou Vicente de Santo António, de Albufeira).
Entre os 13 sacerdotes jesuítas, quatro
eram portugueses: João Baptista Machado, de Angra do Heroísmo; Diogo de Carvalho, de Coimbra; Francisco Pacheco,
de Ponte do Lima; e Miguel de Carvalho,
de Braga. O quinto jesuíta português deste grupo é o Irmão Ambrósio Fernandes,
natural de Xisto, Porto, a que nos referimos acima. Cada um destes tem a sua festa
própria, além de ter a Comemoração festiva de todo o grupo, a 8 de Junho.

JUN. 08 – Festa dos 205 Mártires do
		 Japão: Carlos Spínola
		 e Companheiros Mártires 		
		 do Japão.
08 – Festa do Beato Ambrósio 		
		 Fernandes (Porto). Omura,
		 7.01.1620.
20 – Festa do Beato Francisco 		
		 Pacheco (Ponte de Lima). 		
		 Nagasáki, 20.07.1626.
JUL. 07 – Festa do Beato Diogo
		 Carvalho (Coimbra).
		 Xendai, 22.02.1622.
07 – Beatificação pelo Papa Pio
		 IX, em 1867, dos “205 		
		 Mártires do Japão”, pelo 		
		 “Breve” Martyrum Rigata
		 Sanguine.
AGO. 25 – Festa do Beato Miguel 		
		 Carvalho (Braga). Omura,
			
25.08.1624.
SET. 03 – Festa do Beato Vicente
		 de Albufeira. Nagasáki, 		
		 03.09.1632.
NOV. 18 – Festa do Beato Domingos
		 Jorge (Vermoim da Maia).
		 Nagasáki, 18.11.1632.
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