
“Fratelli Tutti” (Todos irmãos): A nova 
encíclica social do Papa Francisco 

A fraternidade e a amizade social para “um mundo mais digno, sem fome, 
sem pobreza, sem violência, sem guerras”

“Fratelli tutti”, sobre a fraternidade e amizade social, é a 
terceira encíclica do Papa Francisco, publicada a 4 de outu-

bro.
2� WH[WR� SURS}H� XPD� UHÀH[mR� VREUH� DV� IHULGDV� GR� PXQGR�

atual e os passos concretos e necessários para a construção de 
um mundo mais justo e fraterno, sem fronteiras, aberto a to-
dos. 

A encíclica está dividida em oito capítulos: 
1) “As sombras dum mundo fechado”: o modelo cultural 

atual baseado na globalização “torna-nos vizinhos, mas não 
nos faz irmãos”. Sobre as injustiças que persistem no mundo, 
“reina uma indiferença acomodada, fria e globalizada”. 

2) “Um estranho no caminho”: a parábola do Bom Samarita-
no interpela a não deixar ninguém caído “nas margens da vida” 
e a banir todas as formas de “nacionalismo fechado e violen-
to, atitudes xenófobas, desprezo e até maus-tratos àqueles que 
são diferentes”. Neste sentido, “é importante que a catequese 
e a pregação incluam, de forma mais direta e clara, o sentido 
social da existência, a dimensão fraterna da espiritualidade, a 
convicção sobre a dignidade inalienável de cada pessoa”.

3) “Pensar e gerar um mundo aberto”: é preciso chegar às 
periferias e aprender a cuidar dos outros. “O maior perigo é 
não amar”.

4) “Um coração aberto ao mundo inteiro”: em relação aos 
migrantes impõem-se os verbos “acolher, proteger, promover 
e integrar”.  É necessário uma “legislação global para as mi-
grações que inicie projetos a longo prazo”. 

5) “A política melhor”: a política deve procurar “uma solução 
para tudo o que atenta contra os direitos humanos fundamen-
WDLV �́�SDUWLFXODUPHQWH�R�WUi¿FR�GH�VHUHV�KXPDQRV�H�D�IRPH��e�
preciso devolver aos pobres uma vida digna através do trabal-
ho.

6) “Diálogo e amizade social”: o verdadeiro diálogo “pres-
supõe a capacidade de respeitar o ponto de vista do outro”. A 
cultura do encontro ensina-nos que “de todos se pode aprender 
DOJXPD�FRLVD��QLQJXpP�p�LQ~WLO��QLQJXpP�p�VXSpUÀXR �́

7) “Percursos dum novo encontro”: a paz requer a capaci-
GDGH�GH�SHUGRDU�H�DPDU��3HUGRDU�QmR�VLJQL¿FD�HVTXHFHU��PDV�
renunciar à força destrutiva do mal e da vingança. “A Shoah 
não deve ser esquecida”, nem os bombardamentos atómicos de 
Hiroxima e Nagasáqui”. 

8) “As religiões ao serviço da fraternidade no mundo”: É es-
sencial tutelar o direito humano fundamental que é “a liberda-
de religiosa para os crentes de todas as religiões”.z
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IGREJA

P.  Giselo Andrade

O dia de São Francisco de Assis, 
�� GH� RXWXEUR�� ¿FRX� HVWH� DQR�

marcado pela publicação da encícli-
ca, “Fratelli tutti”. No dia anterior, 
o Papa tinha se deslocado a Assis 
para a assinar junto ao túmulo de 
São Francisco. Não aconteceu por 
acaso!

Nas palavras introdutórias da 
encíclica, o Papa esclarece que a ex-
SUHVVmR�³)UDWHOOL�WXWWL´��TXH�VLJQL¿FD�
“Todos irmãos”, foi escrita por São 
Francisco, “dirigindo-se a seus ir-
mãos e irmãs, para lhes propor uma 
forma de vida com sabor a Evange-
lho”.

Na verdade, “o pobrezinho de 
Assis” tem sido fonte de inspiração 
do Papa desde o início do seu pon-
WL¿FDGR�� TXDQGR� HVFROKHX�� SHOD�
primeira vez na história, o nome 
“Francisco”. Já a encíclica anterior, 
“Laudato Si’” (2005), iniciou-se 
com o “Cântico das criaturas”, tam-
bém de São Francisco.

“Este Santo - diz o Papa - volta a 
inspirar-me para dedicar esta nova 
encíclica à fraternidade e à amizade 
social”.

No ano passado, na histórica 
viagem apostólica aos Emirados 
Árabes Unidos, o Papa encontrou-
se com uma das mais importantes 
autoridades islâmicas, o grande imã 
de Al-Azhar, no Egito, e juntos assi-
naram um documento sobre a fra-
ternidade. Esse acontecimento fez 
recordar o encontro de São Fran-
cisco com o Sultão do Egito, há 800 
anos atrás, gesto extraordinário de 
paz em tempos de cruzada. 

Numa passagem da nova encícli-
ca, escreve o Papa: São Francisco de 
Assis “escutou a voz de Deus, escu-
tou a voz dos pobres, escutou a voz 
do enfermo, escutou a voz da natu-
reza. E transformou tudo isso num 
estilo de vida. Desejo que a semente 
de São Francisco cresça em tantos 
corações”. 

Parece ser este o caminho que 
o Papa está a indicar para a Igreja 
e para o mundo: um estilo fran-
ciscano, que segue as pegadas de 
São Francisco... o “Santo do amor 
fraterno”.z

Editorial:
Nas pegadas de 
São Francisco

Liturgia: Novo curso 
para leitores 
A   Escola de Ministérios Litúrgicos da 

Diocese do Funchal vai iniciar um novo 
curso para leitores e continuará a leccionar 
o Curso de Música Litúrgica.

O curso para leitores será apresenta-
do no dia 29 de outubro pelas 19h30 nas 
instalações da Universidade Católica, jun-
to à Igreja do Colégio no Funchal. As ins-
crições podem ser realizadas até o dia 23 de 
outubro.z

Os padres António Paulo e Paulo Sérgio iniciaram novo trabalho pastoral | Foto: Duarte Gomes

Paróquias da Achada, Assomada e      
S. Cecília acolheram novos párocos
Nos dias 3 e 4 de outubro, o Vigário geral, 

Cónego Fiel, deu posse aos novos páro-
cos da Achada de Gaula, Assomada e Santa 
Cecília. 

O padre António Paulo referiu às suas  no-
vas comunidades da Achada e Assomada que  
vai “continuar a anunciar o Evangelho, ser-
vindo os irmãos sem nada esperar, ou seja, 
dando primazia aos mais pobres, aos que 
nada têm para dar” e apelou à colaboração de 
todos “para que esta paróquia seja casa que 
nos acolhe, educa e evangeliza”.

O sacerdote também partilhou que dará 

continuidade “aos trabalhos que vinham 
sendo feitos e trabalharemos em conjunto 
para sermos Igreja e para que Jesus Cristo 
esteja no nosso coração e na nossa vida em 
comunidade”.

O novo pároco de Santa Cecília, padre 
Paulo Sérgio, na primeira partilha à comuni-
dade começou por pedir a Santa Cecília, “a 
sua proteção e auxílio junto de Deus, para 
que me ajude a ser um sacerdote santo, jun-
to desta que é agora a minha comunidade, 
para que possamos, cheios de amor e de con-
¿DQoD��FDQWDU�DV�QRVVD�GRUHV��DÀLo}HV��HVSH-
ranças e louvores junto de Deus”.
3DUD�XOWUDSDVVDU�DV�GL¿FXOGDGHV�GR�WHPSR�

presente este sacerdote pediu uma “comuni-
dade viva e unida”, que vai ao “encontro de 
todos”.

“Venho para o meio de vós pronto para 
servir com muita simplicidade, não man-
dando apenas fazendo, vestindo a roupa de 
padre no altar e a de diácono para servir em 
qualquer recanto desta comunidade”, disse.z 

Nomeações do Bispo 
do Funchal  
D. Nuno Brás nomeou uma nova di-

reção para o Posto Emissor do Fun-
chal (PEF). O cónego Manuel Martins foi 
nomeado para diretor; o cónego Toni Sou-
sa, para subdiretor e o Dr. Nuno Rivera Fe-
rreira para administrador executivo.  

No passado dia 6 de outubro o padre 
Marco Abreu foi nomeado pelo Bispo do 
Funchal para assistente Regional do Corpo 
Nacional de Escutas (CNE).z

“Venho para o meio de vós 
pronto para servir com muita 
simplicidade, não mandando 

apenas fazendo”



Senhor dos Milagres. D. Nuno Brás: 
³-HVXV�GL]�QRV�TXH�D�QRVVD�DÀLomR�
estará sempre presente na sua cruz”

O Bispo do Funchal presidiu à celebração da Festa do Senhor dos Milagres | Foto: Duarte Gomes 

Luísa Gonçalves   

Foi diferente é certo, mas não 
foi menos intenso o ambien-

te que se viveu na noite deste 8 
de outubro de 2020 em Machi-
co. Na verdade e apesar de todas 
as contingências impostas pela 
SDQGHPLD��PXLWRV�IRUDP�RV�¿pLV�
que ali se deslocaram com o pro-
pósito de ver passar o Senhor dos 
Milagres. E dizemos ver passar 
porque este ano os devotos não 
puderam tomar parte na procis-
VmR��$SHQDV�RV�SHVFDGRUHV�R�¿]H-
ram, acompanhados pelo bispo 
do Funchal, pelo cónego Ramos 
e pelos Pe. Martins Júnior e Car-
los Almada, por representantes 
das principais entidades e pela 
banda que foi marcando o anda-
mento.

À luz dos archotes dos pes-
cadores e das velas, este ano es-
palhadas ao longo do percurso, 
a imagem foi trazida desde a sua 
capela, na Banda d’Além até à 
igreja matriz.

À chegada à igreja, onde havia 
também muito menos gente, o 
Senhor dos Milagres foi recebido 
com aplausos e levado em om-
bros até junto do altar e colocado 
no lugar que habitualmente lhe 
está destinado.

Nas primeiras palavras que 
dirigiu à assembleia, D. Nuno 
Brás lembrou que apesar de tudo 
o que vivemos, “verdadeiramen-
te o Senhor quer estar connos-
co nesta noite, neste dia, na nos-
sa vida. É o Senhor dos Milagres, 
o nosso Salvador”.

D. Nuno Brás disse ainda que 
faz “todo o sentido, que hoje, 
aqui, nos reunamos uma vez 
mais, para recordar aquela noite 
de 8 para 9 de outubro de 1803, 
quando uma aluvião semeou a 
morte e a destruição em Machi-
co e um pouco por toda a Ilha, le-
vando atrás das suas águas tudo 
quanto encontrava”.

Ao recordar esse fatídico 
momento da história, “re-
cordamos também todos os 
RXWURV� PRPHQWRV� GH� DÀLomR�
que, individualmente ou como 
comunidade, cada madeiren-
se viveu ou vive, desde o início 
até aos nossos dias”.

Mas, frisou, “recordamos 
também - sobretudo! -, com 
o coração cheio de gratidão, a 
insistência com que o Senhor 
GRV� 0LODJUHV� TXLV� ¿FDU� FRQ-
nosco: do barco americano 
que o recolheu dias após a 
DOXYLmR��j�HQWUHJD�GR�FUXFL¿[R�
pelo capitão do barco na Sé do 
Funchal, e o seu regresso, 10 
anos depois, à cidade de Ma-
chico e à sua capela já recons-
truída”.

De resto, prosseguiu o pre-
ODGR�� D� KLVWyULD� GHVWH� FUXFL¿-
xo “mostra-nos como Jesus 

Cristo não abandona este seu 
povo” e “como Ele quer   par-
tilhar o nosso quotidiano, 
marcado tantas vezes pelo so-
frimento”.

Esta é, frisou, a forma que 
Jesus encontra de mostrar que 
³D�QRVVD�DÀLomR�HVWDUi�VHPSUH�
presente na sua cruz. z 

Dia do Catequista 

Realizou-se no dia 5 de ou-
tubro, na Paróquia dos 

Álamos, o Dia Diocesano do 
Catequista que juntou perto 
de 314 catequistas de várias 
paróquias da ilha.

Na Eucaristia de encerra-
mento, D. Nuno Brás referiu 
que o catequista é “um missio-
nário” 24 horas por dia, que 
torna presente a pessoa de Je-
sus Cristo.

Os trabalhos iniciaram-se 
com uma intervenção sobre a 
“Carta de São Tiago e as suas 
implicações na catequese”, 
pela Irmã Teresa Pinho.  

Seguiu-se uma segunda in-
tervenção sobre o Sacramento 
da Eucaristia, cujo orador foi 
o cónego João Francisco Dias, 
do Secretariado da Liturgia.z
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³$�KLVWyULD�GHVWH�FUXFL¿[R�
mostra-nos como Jesus 

Cristo não abandona este 
seu povo”



10 de outubro, SÁBADO, Paróquia do 
Caniçal: Eucaristia de Ação de Graças 
pelo Ministério do Padre Pereira, 16h 
| Paróquia do Monte: Véspera da festa 
do Patrocínio de Nª Srª do Monte, 18h 
| Paróquia de São Pedro: Crismas, 19h 
| Paróquia da Ponta do Sol: Véspera da 
Festa de Nossa Senhora do Livramento 
(capela), 20h15.

11 de outubro, DOMINGO, Paróquia 
da Boa Ventura: Tomada de posse do 
Pe. Duarte Gomes, 8h30 | Paróquia de 
São Pedro: Crismas, 10h | Paróquia da 
Ponta Delgada: Tomada de posse do 
Pe. Duarte Gomes, 10h | Paróquia da 
Fajã do Penedo: Tomada de posse do 
Pe. Duarte Gomes, 11h30 | Paróquia 
do Caniço: Crismas, 15h30 e 17h30 
| Paróquia da Ponta do Sol: Festa 
de Nª Srª do Livramento (capela), 
16h | Paróquia do Monte: Festa do 
Patrocínio de Nª Srª do Monte, 17h.

12 de outubro, SEGUNDA-
FEIRA, Santuário de Fátima: Rosário 
internacional, na Capelinha das 
Aparições, seguido de Procissão das 
Velas e Celebração no Altar do Recinto 
de Oração,  21h30.

13 de outubro, TERÇA-FEIRA, 
Paróquia da Vitória/ Santa Rita: 
Eucaristia e Procissão das velas, 19h | 
Paróquia de Santo Amaro: Eucaristia e 
Procissão das velas, 19h30.

15 de outubro, QUINTA-FEIRA, (S. 
Teresa de Jesus), Seminário Diocesano 
do Funchal: Reunião do Arciprestado 
do Funchal, 10h | Paróquia de Santo 
Amaro: Início do Curso de Música 
Liturgica, 19h30.

16 de outubro, SEXTA-FEIRA, 
Junto à Igreja do Colégio: Início das 
aulas da Escola Teológica, 19h30.z 

“A pandemia que ainda estamos a viver fez pa-
rar o mundo. Colocou em questão orgulhos 

FLHQWt¿FRV��2� YtUXV� XOWUDSDVVRX� WRGDV� DV� EDUUHL-
ras que construímos: ignorou as fronteiras dos 
Estados, não quis saber de distinções de classes 
sociais, de cor da pele; de pouco se importou com 
FRQ¿QV�WHPSRUDLV�RX�SROtWLFRV��LQYDGLX�SRVWRV�GH�
trabalho, hospitais, casas, escolas, lares de tercei-
ra idade.

Claro que havemos de reagir a este ataque con-
tra a nossa humanidade com os conhecimentos e 
sabedoria que já possuíamos, e com aqueles que, 
entretanto, formos adquirindo. Mas toda esta si-
tuação que tem para nos ensinar? Como poderá 
ser a humanidade surgida desta emergência?
$LQGD� VHP� VROXomR� GH¿QLWLYD� j� YLVWD�� R� 3DSD�

Francisco convidou-nos no passado domingo à 
realidade: “somos todos irmãos!”. Sem “os ou-
tros” ou “eles”, mas com um “nós”, capaz de pen-
sar e de gerar um mundo aberto de onde ninguém 
deve ser excluído (FT 87).

“Ao amor, diz o Papa, não importa se o irmão 
ferido vem daqui ou dali” (FT 62): o amor é sem-
pre capaz de romper cadeias e de lançar pontes. 
A pandemia mostrou que temos todos uma per-
tença de irmãos e que a vida daquele irmão será 
sempre um bem mais valioso que qualquer fron-
teira que possamos criar entre povos ou pessoas.z

Todos irmãos

D. Nuno Brás

“O Papa Francisco convidou-nos no 
passado domingo à realidade: “somos 

todos irmãos!”. Sem “os outros” ou 
“eles”, mas com um “nós”, capaz de 

pensar e de gerar um mundo aberto de 
onde ninguém deve ser excluído”
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NÓS POR CÁ

Domingo XXVIII 
do Tempo Comum

Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se de novo 
aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos 

do povo e, falando em parábolas, disse-lhes: «O 
reino dos Céus pode comparar-se a um rei que 
SUHSDURX�XP�EDQTXHWH�QXSFLDO�SDUD�R�VHX�¿OKR��
Mandou os servos chamar os convidados para 
as bodas, mas eles não quiseram vir. Mandou 
ainda outros servos, ordenando-lhes: ‘Dizei aos 
convidados: Preparei o meu banquete, os bois 
e os cevados foram abatidos, tudo está pronto. 
Vinde às bodas’. Mas eles, sem fazerem caso, 
foram um para o seu campo e outro para o seu 
negócio; os outros apoderaram-se dos servos, 
WUDWDUDP�QRV�PDO� H�PDWDUDP�QRV��2� UHL� ¿FRX�
muito indignado e enviou os seus exércitos, 
que acabaram com aqueles assassinos e in-
cendiaram a cidade. Disse então aos servos: ‘O 
banquete está pronto, mas os convidados não 
eram dignos. Ide às encruzilhadas dos camin-
hos e convidai para as bodas todos os que en-
contrardes’. Então os servos, saindo pelos ca-
minhos, reuniram todos os que encontraram, 
maus e bons. E a sala do banquete encheu-se 
de convidados. O rei, quando entrou para ver 
os convidados, viu um homem que não estava 
vestido com o traje nupcial e disse-lhe: ‘Amigo, 
como entraste aqui sem o traje nupcial?’. Mas 
HOH�¿FRX�FDODGR��2�UHL�GLVVH�HQWmR�DRV�VHUYRV��
‘Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o às tre-
vas exteriores; aí haverá choro e ranger de den-
tes’. Na ver dade, muitos são os chamados, mas 
poucos os esco lhidos».  z 

EVANGELHO (Mt 22, 1-14 )

Agenda Pastoral

Acompanhe as últimas notícias em www.jornaldamadeira.com
Facebook: www.facebook.com/jornaldamadeira

Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com


