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NÓS POR CÁ

Todos irmãos (II)
“

D. Nuno Brás

Domingo
XXIX
do
Tempo Comum
EVANGELHO
(Mt 22, 15-21 )

N

aquele tempo, os fariseus reuniram-se para
deliberar sobre a maneira
de surpreender Jesus no
que dissesse. Enviaram-Lhe
alguns dos seus discípulos,
juntamente com os herodianos, e disseram-Lhe: «Mestre, sabemos que és sincero
e que ensinas, segundo a
verdade, o caminho de Deus,
por ninguém, pois não fazes
acepção de pessoas. Diz-nos
o teu parecer: É lícito ou não
pagar tributo a César?». Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: «Porque Me
tentais, hipócritas? Mostraime a moeda do tributo». Eles
apresentaram-Lhe um denário e Jesus perguntou: «De
quem é esta imagem e esta
inscrição?». Eles responderam: «De César». Disse-Lhes
Jesus: «Então, dai a César o
que é de César e a Deus o que
é de Deus».

Fazemos apelo àquele mínimo de consciência universal e de preocupação pelo cuidado
mútuo que ainda possa existir nas pessoas”: é
deste modo que o Papa Francisco se expressa na
recente encíclica “Fratelli tutti” (117).
Este é um apelo triste. Quando o Papa precisa
de fazer apelo ao “mínimo de consciência” sigciência de humanidade que nos caracteriza a nós,
seres humanos.
De entre toda a realidade criada, apenas nós,
seres humanos, somos conscientes. E isso tornanos irmãos uns dos outros. Não existe outra humanidade igual a nós, tal como não existe outro
ser humano que seja cópia exacta de alguém.
Cada um de nós é único mas, ao mesmo tempo, é portador de humanidade, e apenas nós, seres humanos, o podemos ser. Nenhuma máquina, nenhuma outra qualquer invenção, nenhum
outro animal traz consigo esta “humanidade”
desde o momento em que é concebido até à sua

morte natural.
É triste, quando é necessário fazer apelo não já
te” consciência daquilo que nos torna humanos,
mas apenas ao “mínimo” de consciência…
nem tudo está perdido. Ainda existe um “mínimo
de consciência” que nos faz perceber que a sorte
daquele que se encontra ao meu lado tem a ver
com a minha vida. E que a minha vida tem implicações com todos os demais seres humanos.
Algo nos torna humanos. É preciso não o perder. E é preciso vivê-lo, percebendo que, de facto,
somos todos irmãos.
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Padre José Pereira:
53 anos de missão no Caniçal
Homenagem ao sacerdote que dedicou a sua vida ao serviço da comunidade

“De entre toda a realidade criada,
apenas nós, seres humanos, somos
conscientes. E isso torna-nos irmãos
uns dos outros.”

Agenda Pastoral
17 de outubro, SÁBADO, (S. Inácio de
Antioquia, bispo e mártir), Paróquia do Amparo:
Crismas, 16h | Paróquia da Ponta do Pargo:
Crismas, 18h | Convento de São Bernardino:
7º sarau anual de poesia madeirense, 18h |
Paróquia de Câmara de Lobos: Tomada de
posse do padre Marcos Pinto, 19h | Colégio
Missionário: Vigília Missionária, 21h.
18 de outubro, DOMINGO, (São Lucas,
Evangelista | Dia Mundial das Missões | Dia
Nacional dos Bens Culturais da Igreja), Colégio
Missionário: Eucaristia, 9h30 | Museu de Arte
Sacra do Funchal: Exposição “Celebração e
Corpo”, das 10h às 17h | Paróquia do Caniçal:
Tomada de posse do padre Élio Gomes | Sé
do Funchal: Eucaristia no aniversário da
Dedicação da Sé, 18h | Paróquia do Atouguia:
Festa de São Pedro de Alcântara (capela), 18h. |
Igreja do Colégio: Eucaristia no aniversário do
Movimento de Shoenstatt, 21h.
20 de outubro, TERÇA-FEIRA, Reunião
do Arciprestado do Porto Moniz/São Vicente
e Santana, 10h | Sé do Funchal: Início da

Semana Eucarística, 17h | Igreja do Colégio:
Apresentação do livro: ‘Ícones - A Beleza
Salvará o Mundo’ de D. Teodoro de Faria, 18h.
21 de outubro, QUARTA-FEIRA, (Beato
Carlos Da Áustria), Reunião do Arciprestado
de Câmara de Lobos, 10h | Paróquia do Monte:
Eucaristia na memória do Beato Carlos da
Áustria, 18h.
22 de outubro, QUINTA-FEIRA, (S. João
Paulo II, Papa), Retiro de início de ano pastoral
para comunidades neocatecumenais (3º grupo)
| Conselho Episcopal, 10h | Paróquia do
Atouguia: Eucaristia na memória de S. João
Paulo II, 19h30 | Paróquia do Monte: Encontro
de D. Nuno Brás com crismandos, 20h.
23 de outubro, SEXTA-FEIRA, Reunião de
Arciprestes, 10h | Sala do Museu da Casa da
Luz: Apresentação do livro “Virtudes HumanoCristãs para um mundo melhor” do coronel
capelão Francisco Simões, 16h | Início das
Jornadas Nacionais de Catequistas “Catequese
e Família” (online).

Acompanhe as últimas notícias em www.jornaldamadeira.com
Facebook: www.facebook.com/jornaldamadeira
Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

Foto: Duarte Gomes

A

paróquia do Caniçal realizou no sábado, 10 de outubro, uma homenagem
ao padre José Vieira Pereira que durante
cinquenta e três anos, desde 7 de outubro
de 1967, exerceu o seu ministério pastoral
nessa comunidade.
A Eucaristia de ação de graças foi presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás,
que agradeceu a dedicação do sacerdote
recordando que “o Caniçal teve a graça
de ao longo destes anos ter à sua frente, à
frente da paróquia, este homem que não
só construiu esta igreja, este templo de
pedras, além de outras iniciativas, como

ao longo destes anos convidou para o banquete”.
Nas intervenções durante a celebração
foi partilhado que o padre Pereira, na sua
simplicidade, dedicação e persistência,
colocou-se sempre do lado dos paroquianos. Fez-se próximo das suas ovelhas e

“O Caniçal teve a graça de ao
longo destes anos ter à sua
frente, à frente da paróquia, este
homem”

procurou responder às muitas carências
do povo. Entusiasta das novas tecnologias,
nunca perdeu de vista o bem do seu rebanho, que incentivou a viver “nos caminhos
do respeito, da caridade e da misericórdia”.
Após a Eucaristia foi apresentado, nos
jardins da igreja, o busto de bronze do sacerdote realizado pelo escultor madeirense Emanuel Santos por iniciativa do conselho pastoral da paróquia que com este
gesto quis mostrar reconhecimento pelo
meio século de atividade pastoral que o
padre Pereira dedicou à freguesia.
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IGREJA

DIOCESE DO FUNCHAL

Os novos

Boaventura, Fajã do Penedo e Ponta
Delgada têm novo pároco

missão

O

Editorial:

P. Giselo Andrade

N

este domingo, 18 de outubro,
celebramos o Dia Mundial das
Missões. Falar de missão no contexto atual parece uma contradição.
A pandemia, para além da doença,
trouxe consigo um outro léxico
que nos fala de isolamento, distanciamento, controlo, prevenção,
infeção, suspeita, risco. Não seria
melhor adiar a celebração deste dia
das missões para uma ocasião menos conturbada? Perante as solicitações enviadas ao Vaticano, a Congregação para a Evangelização dos
manter-se pois é necessário animar
essencial da fé cristã”.
A missão não pode e nem deve
ser adiada. A prudência e os cuidados que nos impõe a realidade
para ignorarmos quem está ao nosso lado e nos fecharmos ao olhar do
próximo.
“A compreensão daquilo que
Deus nos está a dizer nestes tempos
também para a missão da Igreja.
o medo, o isolamento. Interpelanos a pobreza de quem morre sozinho, de quem está abandonado
a si mesmo, de quem perde o emprego e o salário, de quem não tem
abrigo e comida”, escreve o Papa na
mensagem para o Dia Mundial das
Missões deste ano.
O Espírito continua a impelir a
Igreja para a missão. A suave melodia do Espírito que não se extingue,
desperta uma resposta decidida:
“Eis-me aqui, Senhor, envia-me”.
Como questiona o Papa Francisco,
“estamos prontos a acolher a presença do Espírito Santo na nossa
vida, a ouvir o chamamento à missão quer no caminho do matrimónio, quer no da virgindade consagrada ou do sacerdócio ordenado
e, em todo o caso, na vida comum
de todos os dias?”. Tenhamos nós
a ousadia, sobretudo em tempo de
pandemia, de responder aos novos

padre Duarte Gomes tomou posse das
paróquias da Boaventura, Fajã do Penedo e Ponta Delgada, no domingo passado,
dia 11 de outubro, em celebrações presididas
pelo vigário geral, cónego Fiel.
Na homilia na igreja da Ponta Delgada,
o vigário geral deixou um agradecimento:
“Queria agradecer a todos os que tornam
possível o nosso ministério: o Povo de Deus.
O padre não é padre sem o povo de Deus,
nós não somos ordenados para nós próprios,
mas para o povo de Deus, neste caso da Diocese do Funchal”.
Nas palavras dirigidas às novas comuni-

que “um amigo”, quer ser esse “sinal de Cristo”, de forma “alegre e entusiasta”.
A concluir disse também: “Rezem por
mim que eu rezo por vós, para que o Senhor
vos conceda as maiores bênçãos do céu, por
interceção do Imaculado Coração de Maria e
que o Bom Jesus esteja sempre na nossa vida,
no nosso testemunho, no nosso coração”.

do bispo diocesano e os sinais de acolhimento, particularmente a presença da banda e os
igrejas.
“Peço os dons do Espírito para ser, no
meio de vós, sinal de Cristo pastor, proporcionando esse encontro com Jesus às
crianças, aos jovens, às famílias, aos nossos
irmãos mais idosos, aos nossos irmãos ausentes”, referiu, acrescentando que, mais do

Foto: Duarte Gomes

Dias Mundial das
Missões

Semana Eucarística na
Sé do Funchal

O

Sé do Funchal vai promover de 20 a 23
de outubro uma semana eucarística.
Pelas 17h haverá adoração ao Santíssimo
Sacramento seguindo-se a celebração da
Eucaristia às 18h. Em cada dia serão aprofundados temas para “revigorar a devoção
à Eucaristia e passar de uma Eucaristia celebrada a uma verdadeira vida Eucarística
que nos una verdadeiramente ao Senhor e
aos irmãos”.

Papa Francisco escreveu uma mensagem por ocasião do Dia Mundial das
Missões celebrado este domingo, dia 18 de
outubro.
A partir das palavras do profeta Isaias,
“Eis-me aqui, envia-me” (Is 6, 8), o Papa
contunua a propor a “conversão missionária” da Igreja “neste ano, marcado pelas
demia do covid-19”. O apelo do Senhor
“Quem enviarei?” interpela a Igreja e a humanidade na crise mundial atual.

Semana Nacional da
Educação Cristã

R

ealiza-se de 18 a 25 de outubro a Semana Nacional da Educação Cristã.
Para esta semana, foi publicada pela
Comissão Episcopal da Educação Cristã e
Doutrina da Fé, a nota pastoral “Fortalecer
e apoiar a família, igreja doméstica”.
Na mensagem são lançadas cinco sugestões para "fortalecer a família como lugar
eclesial da presença de Deus onde se vive,
celebra e transmite a fé”.

A

Cultura: exposição e
apresentação de livros

O

Museu de Arte Sacra do Funchal vai
assinalar neste domingo, o Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja com a
exposição “Celebração e Corpo”.
Durante esta semana também serão
apresentados dois livros: a obra “Ícones A Beleza Salvará o Mundo” de D. Teodoro
de Faria, no dia 20 de outubro na igreja do
Colégio, pelas 18 horas; e o livro “Virtudes
Humano-Cristãs para um mundo melhor”,
do coronel capelão Francisco Simões, na
sala do Museu da Casa da Luz , no dia 23 de
outubro, pelas 16 horas.

D. Nuno Brás: “A intercessão da
Virgem Maria nunca nos faltou”
Luisa Gonçalves

D

. Nuno Brás disse na sextafeira, dia 9 de outubro, que
“a intercessão da Virgem Maria
nunca nos faltou”, nem mesmo
“neste ano e durante o tempo
que estamos a viver” e que Ela
“não nos faltará”. O prelado
falava na Eucaristia solene da
Festa do Patrocínio de Nossa
Senhora do Monte, a que presidiu na Sé do Funchal.
Na homilia, o bispo do Funchal refeririu que “Maria reza
connosco e intercede por nós”,
lembrando que “onde existe a fé
em Cristo encontramos, igualmente, sinais de devoção à Virgem Maria” e que desde o princípio do povoamento da nossa
Ilha, os habitantes da Madeira
descobriram isso mesmo. E se
não existissem outro momentos
da história que o revelassem,
bastaria “recordar aquele moquando, durante mais de dez
dias, chuvas intermitentes caíram sobre a cidade e, depois, no
dia 9 de outubro, quando a chuva caiu de uma forma intensa
durante 12 horas seguidas, num
autêntico dilúvio de destruição e
morte”.
“Nessa altura, uma vez mais,
os cristãos madeirenses dirigiram-se a Nossa Senhora do
Monte. Procuraram a sua intercessão de Mãe e colocaram-se
sob o seu patrocínio, numa atitude que o próprio Papa viria,
instituir a Festa que agora celebramos”, lembrou D. Nuno para
logo acrescentar que “a intercessão da Virgem Maria nunca nos
faltou”. O seu conforto de Mãe,
“esteve sempre presente ao longo da nossa história”. E os madeirenses “a Ela sempre recorreram, acolhendo a sua presença,
escutando as suas palavras,
aproximando-se, por meio dela,
de Jesus Cristo, seu Filho, Deus
feito Homem, único salvador do
mundo”.

O Bispo do Funchal presidiu à Solenidade do Patrocínio na Sé do Funchal | Foto: Duarte Gomes

“Também o percebemos e
sentimos nós, neste ano e durante o tempo que estamos a viver:
Nossa Senhora do Monte não nos
faltou. E esta presença constante
da Virgem, ao nosso lado, convida-nos a renovar a nossa entrega,
Mãe do Céu”, constatou.
O bispo diocesano terminou
“saibamos nós, na esteira dos
nossos antepassados, desde o
início da Igreja e desde o início
do povoamento desta nossa Ilha
da Madeira, entregar-nos nas
mãos maternais de Nossa Senhora do Monte” acreditando que
“nos nossos dias como no tempo
passado, Ela não nos faltará”.

“Nos nossos dias como no
tempo passado, Ela não
nos faltará”

Ação de graças pelo ministério do
padre José Pereira

O

Bispo do Funchal presidiu na tarde de sábado, dia 10 de outubro, a uma
Eucaristia de ação de graças
na igreja do Caniçal. Um momento para, precisamente,
dar “graças a Deus por aquilo
que foi o ministério do senhor
padre José Pereira durante
estes 53 anos, na paróquia do
Caniçal”.
Uma paróquia, lembrou,
que ele “ajudou a crescer”.
Damos “graças a Deus por
aquilo que ele aqui realizou
como homem, como cristão,
como sacerdote”, acrescentou
o bispo diocesano para logo
pedir à assembleia para se
alegrar com o facto de Deus
nunca abandonar o seu povo
e de “sempre dar sacerdotes
que estejam à sua frente e

sejam no meio dele presença
de Jesus Cristo”.
Neste contexto, frisou,
“o Caniçal teve a graça de ao
longo destes anos ter à sua
frente, à frente da paróquia,
este homem que não só construiu esta igreja, este templo
de pedras, além de outras iniciativas, como ao longo destes
anos convidou para o banquete”.
“E que bom que é olharmos para uma pessoa e percebermos que, estando com essa
pessoa estamos mais próximo
de Deus”, constatou D. Nuno
que terminou convidando a
assembleia a dar graças pelos
pastores que Ele nos dá, como
o Pe. Pereira, que nos dão o
próprio alimento que é Jesus
Cristo”.

