
Seminários: 
esperança da Igreja

A Diocese do Funchal conta com catorze seminaristas  

Termina este domingo a Semana de 
Oração pelos Seminários. Aos semina-

ristas, o Concílio Vaticano II pede que “sin-
tam vivamente que a esperança da Igreja e 
D�VDOYDomR�GDV�DOPDV�OKHV�HVWi�FRQ¿DGD´���

A formação nos seminários está orga-
nizada em quatro etapas: propedêutica 
�XP�RX�GRLV�DQRV���HVWXGRV�¿ORVy¿FRV��GRLV�
DQRV��HVWXGRV�WHROyJLFRV��WUrV�DQRV��H�SDV-
toral (um ano) que assentam em quatro di-
mensões formativas: humana, espiritual, 
intelectual e pastoral. 
'LDQWH� GRV� QRYRV� GHVD¿RV� GD� VRFLH-

dade, a Congregação do Clero  apontou 
também “a utilização dos mass-media e 
D� DSUR[LPDomR� DR� PXQGR� GLJLWDO´� FRPR�
“parte integrante do desenvolvimento 
GD� SHUVRQDOLGDGH� GR� VHPLQDULVWD �́� 1HVWD�

QRYD�³iJRUD �́�SUDoD�S~EOLFD�GLJLWDO��³RV�IX-
WXURV�SDVWRUHV�QmR�SRGHP�¿FDU�H[FOXtGRV´�
(Ratio fundamentalis, 97).
1D� DWXDOLGDGH�� D� 'LRFHVH� GR� )XQFKDO�

conta com 14 seminaristas. Seis no Semi-
QiULR�GH�1RVVD�6HQKRUD�GH�)iWLPD��)XQ-
FKDO��� R� ,JRU� GD� 3DUyTXLD� GR� 5RFKmR�� R�
-RmR�GD�3DUyTXLD�GR�3LTXLQKR��R�$QVHOPR�
GD�3DUyTXLD�GD�/RPEDGD�GH�6DQWD�&UX]��

R� $OH[DQGUH� GD� 3DUyTXLD� GR� &DUPR�� R�
&DUORV�GD�3DUyTXLD�GR�&DUPR�H�R�$OEHUWR�
GD� 3DUyTXLD� GH� &DPSDQiULR�� 8P� QR� 6H-
PLQiULR�GH�6��-RVp�GH�&DSDULGH� �/LVERD���
R�(PDQXHO�GD�3DUyTXLD�GD�9LWyULD�6DQWD�
5LWD��6HWH�QR�6HPLQiULR�GRV�2OLYDLV��/LV-
ERD���R�-RmR�GD�3DUyTXLD�GH�6mR�5RTXH��R�
3DWULFLR�GD�3DUyTXLD�GR�3LTXLQKR��R�3HGUR�
GD�3DUyTXLD�GD�1D]DUp��R�'LRJR�GD�3DUy-
TXLD�GR�&DQLoDO�� R�7LDJR�GD�3DUyTXLD�GD�
1D]DUp��R�0DUFRV�GD�3DUyTXLD�GD�&DOKHWD��
R�$EtOLR�GD�3DUyTXLD�GDV�$FKDGDV�GD�&UX]��

Rezemos para que “os Seminários 
possam formar discípulos missionários 
³HQDPRUDGRV´� GR� 0HVWUH�� SDVWRUHV� ³FRP�
R�FKHLUR�GDV�RYHOKDV´�TXH�YLYDP�QR�PHLR�
delas para servi-las e conduzi-las à miseri-
FyUGLD�GH�'HXV �́z 
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fraudulento uma coisa em prejuízo do seu le-
gítimo autor ou inventor — mas pode, igualmen-
te, resultar em perigo para a segurança ou para a 
VD~GH�GDTXHOH�TXH�FRQVRPH�HVVH�SURGXWR�

Trata-se de um dos crimes que as autoridades 
HFRQyPLFDV�PDLV�FRPEDWHP��H�UHSUHVHQWD�XP�GRV�
PDLRUHV� GHVD¿RV� j� HFRQRPLD�PXQGLDO�� FHUFD� GH�
5% a 7% do comércio no mundo é realizado com 
produtos contrafeitos.

Trata-se, em grande parte, de produzir imi-
tações de um produto de marca, aparentemente 
igual à original mas, na realidade com uma qua-
lidade bem inferior — o que permite reduzir os 
custos e vender mais barato e realizar mais facil-
mente a imitação.
1mR�JRVWDPRV�GH�SURGXWRV�FRQWUDIHLWRV��$FKD-

mos que são uma mentira. E é verdade. Quem os 
FRPSUD�¿FD�KDELWXDOPHQWH�PDO�VHUYLGR�

1R�HQWDQWR��QR�FDPSR�GD�Ip�IDFLOPHQWH�DFHLWD-
mos a contrafacção. Olhamos para o cristianismo 
e parece-nos demasiado exigente, demasiado ra-
GLFDO��7HPRV�PHGR�TXH�QRV�FKDPHP�³IDQiWLFRV´��
)D]HPRV�FRP�WRGD�D�IDFLOLGDGH��SRU�QRVVD�FRQWD��
umas reduções nas exigências de Jesus. E a socie-
dade em que vivemos, essa então é mesmo uma 
fábrica de fé contrafeita: tudo é igual a tudo. Deus 
é igual aos deuses e aos ídolos.
6HUi�TXH�QyV��TXH�QmR�JRVWDPRV�QDGD�GDV�LPL-

tações, não seremos capazes de viver com o Deus 
verdadeiro?z

Contrafação

D. Nuno Brás

“Olhamos para o cristianismo e parece-
nos demasiado exigente, demasiado 

radical. Temos medo que nos chamem 
‘fanáticos’”
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07 de novembro, 6È%$'2���
3DUyTXLD� GH� 6DQWD� &HFtOLD��
&ULVPDV�� ��K� _� 3DUyTXLD� GH�
6mR� 0DUWLQKR�� )HVWD� GH� 1RVVD�
Senhora do Patrocínio, 20h. 

08 de novembro, '20,1*2���
(Encerramento da Semana 
dos Seminários��� 3DUyTXLD� GH�
Santa Cecília: Crismas, 10,30h | 
3DUyTXLD�GH�6mR�0DUWLQKR��)HVWD�
do Santíssimo Sacramento, 16h 
_� &RQYHQWR� GH� 6mR� %HUQDUGLQR��
&kPDUD� GH� /RERV�� 5HÀH[mR�
e apresentação da encíclica 
³)UDWHOOL� 7XWWL´� GR� 3DSD�
)UDQFLVFR����K�

10 de novembro, TERÇA-
)(,5$�� � �S. Leão Magno), 
Reunião do Arciprestado de Santa 
&UX]�0DFKLFR����K�_�3DUyTXLD�GH�
6mR�0DUWLQKR��9pVSHUD�GD�)HVWD�
GH�6mR�0DUWLQKR����K���

11 de novembro, 48$57$�
)(,5$���S. Martinho de Tours), 
6DQWXiULR�GH�)iWLPD��$VVHPEOHLD�
Plenária da Conferência 
Episcopal Portuguesa (11 a 14 
de novembro) | Reunião do 
$UFLSUHVWDGR� GD� 5LEHLUD� %UDYD��
Ponta do Sol e Calheta, 10h | 
3DUyTXLD�GH�6mR�0DUWLQKR��)HVWD�
GH�6mR�0DUWLQKR����K����

14 de novembro�� 6$%$'2��
&ROpJLR� 0LVVLRQiULR�� 5HWLUR�
GH� VLOrQFLR� �� )DPtOLD� 9HUEXP�
'HL� 0DGHLUD�� �K�����K� _� $&5��
6HPLQiULR�2QOLQH�VREUH�D�)UDWHOOL�
Tutti: 9h30-12h | Secretariado 
da Pastoral Juvenil, Recarrega-
WH�� )RUPDomR� GH� $QLPDGRUHV��
Online: 10h-12h | Santuário de 
)iWLPD��(XFDULVWLD�QD�%DVtOLFD�GD�
Santíssima Trindade em Sufrágio 
das vítimas da pandemia (CEP): 
11h. z

Domingo XXXII
do 

Tempo Comum

1aquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a se-
guinte parábola: «O reino dos Céus pode comparar-se 

a dez virgens, que, tomando as suas lâmpadas, foram ao 
encontro do esposo. Cinco eram insensatas e cinco eram 
prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, 
não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes, com as 
lâmpadas, levaram azeite nas almotolias. Como o esposo se 
demorava, começaram todas a dormitar e adormeceram. 
1R�PHLR�GD�QRLWH�RXYLX�VH�XP�EUDGR��µ$t�YHP�R�HVSRVR��LGH�
ao seu encontro’. Então, as virgens levantaram-se todas e 
começaram a preparar as lâmpadas. As insensatas disse-
UDP�jV�SUXGHQWHV��µ'DL�QRV�GR�YRVVR�D]HLWH��TXH�DV�QRVVDV�
OkPSDGDV� HVWmR� D� DSDJDU�VH¶�� 0DV� DV� SUXGHQWHV� UHVSRQ-
GHUDP��µ7DOYH]�QmR�FKHJXH�SDUD�QyV�H�SDUD�YyV��,GH�DQWHV�
FRPSUi�OR�DRV�YHQGHGRUHV¶��0DV��HQTXDQWR�IRUDP�FRPSUi�
lo, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram 
FRP�HOH�SDUD�R�EDQTXHWH�QXSFLDO��H�D�SRUWD�IHFKRX�VH��0DLV�
tarde, chegaram também as outras virgens e disseram: 
µ6HQKRU��VHQKRU��DEUH�QRV�D�SRUWD¶��0DV�HOH�UHVSRQGHX��µ(P�
YHUGDGH�YRV�GLJR��1mR�YRV�FRQKHoR¶��3RUWDQWR��YLJLDL��SRU-
que não sabeis o dia nem a hora».z 

(9$1*(/+2��0W����������

Agenda Pastoral

Acompanhe-nos em www.jornaldamadeira.com e www.facebook.com/jornaldamadeira | Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

“Rezemos para que os Seminários 
possam formar discípulos 

missionários”.
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P.  Giselo Andrade

Aproximam-se novamente dias 
difíceis devido à pandemia. Os 

Q~PHURV� QmR� SDUDP� GH� DXPHQWDU��
assim como a incerteza do que po-
derá acontecer. Será mais um tem-
po de prova para a nossa sociedade 
e para as comunidades cristãs. 

Algumas vozes especializadas 
falam da fadiga e do cansaço que a 
pandemia está a provocar nas pes-
soas e instituições, devido às alte-
rações nas rotinas, ao teletrabalho, 
ao distanciamento e à proibição de 
ajuntamentos, à higienização dos 
espaços e a outras práticas de con-
trolo e prevenção da pandemia. 
A Covid-19 não infeta somente o 
corpo físico, mas também provoca 
WUDQVWRUQRV�SVLFROyJLFRV��3DUD�DOpP�
disso, os efeitos da pandemia ultra-
SDVVDP�D�GLPHQVmR�ELROyJLFD�H�DWLQ-
gem com violência o corpo social. 
1HVWH�PRPHQWR� QmR� QRV� p� SRV-

VtYHO� TXHEUDU� D� ³EROD�GH�QHYH´�TXH�
aumenta à medida que avança, mas 
talvez seja possível, com o contri-
buto de todos, reduzir a sua veloci-
GDGH�H�GLPLQXLU�RV�GDQRV��0DLV�GR�
TXH�XPD�TXHVWmR�GH�UHJUDV�H�¿VFDOL-
zações, trata-se, sobretudo, de uma 
ação comum para o bem-comum. 
&RPR� D¿UPD� R� 3DSD� )UDQFLVFR�� ³D�
boa política procura caminhos de 
FRQVWUXomR�GH�FRPXQLGDGH´��)UDWH-
OOL�7XWWL�������
1HVWH� FRQWH[WR�� D� ,JUHMD� WHP�

um papel a cumprir, ou como diz o 
FDUGHDO� 7ROHQWLQR�� ³1mR� SRGHPRV�
abandonar a pandemia mas deve-
mos tornar a pandemia terra de 
missão. O aqui e o agora são sempre 
RV�OXJDUHV�RQGH�'HXV�IDOD´��

À sociedade do cansaço, do rit-
mo frenético das informações que 
se sucedem, da frustração pelos fra-
FRV� GHVHPSHQKRV� SUR¿VVLRQDLV� RX�
da desilusão pelos projetos adiados, 
é possível contrapor a dimensão do 
descanso que convida ao silêncio e 
à contemplação. Elementos, esses, 
essenciais para ultrapassar divisões 
e egoísmos e adquirir a capacidade 
para agir em conjunto. Em cada 
domingo, dia de descanso e da 
Eucaristia, façamos precisamente 
essa experiência de construirmos 
comunidade.z

Editorial:
Fazer 
comunidade 

Cáritas: campanha de 
recolha de alimentos 

A &iULWDV�'LRFHVDQD�GR�)XQFKDO�YDL�SUR-
PRYHU�� GH� �� D� ��� GH�1RYHPEUR�� XPD�

Campanha de Recolha de Alimentos, que 
decorrerá em todas as superfícies Pingo 
'RFH�GD�,OKD�GD�0DGHLUD�H�GR�3RUWR�6DQWR�

A doação dos produtos será feita através 
de vales de alimentos (arroz, leite, cereais, 
salsichas e atum) disponíveis nas Caixas 
dos Supermercados, para que os clientes 
possam adquirir.
(VWD�FDPSDQKD��D�~QLFD�IHLWD�HVWH�DQR��p�

fundamental para a intervenção da Cáritas 
no apoio social às famílias mais fragilizadas 
QXP�PRPHQWR�HP�TXH�R�Q~PHUR�GH�SHGL-
dos de apoio tem aumentado. z

Comunicado da Diocese do Funchal
GHYH�XOWUDSDVVDU�����GD�FDSDFLGDGH�GRV�WHP-
plos ou das salas em que aqueles se realizem. 
0DQWrP�VH�HP�YLJRU�DV�QRUPDV�GDV�DXWRUL-
dades sanitárias no que respeita à desinfeção 
dos bancos e ao uso de máscaras e de álcool-
JHO�SRU�SDUWH�GRV�¿pLV�

2. Se necessário, para que ninguém se veja 
impossibilitado de participar na Eucaristia, 
DXPHQWH�VH�R�Q~PHUR�GH�FHOHEUDo}HV�

3. A catequese paroquial deve ser reava-
liada nas suas condições de segurança. Se for 
necessário e prudente, seja substituída por 
outro tipo de encontros e acompanhamento 
via internet, ou seja mesmo suspensa duran-
WH�HVWH�SUy[LPR�PrV�
)XQFKDO����GH�QRYHPEUR�GH������z 

Bispo rezou pelos que faleceram 
durante a pandemia

A celebração por Todos os Fiéis Defuntos realizou-se no Cemitério de S. Martinho |  Foto: Duarte Gomes 

Olhando para esses santos, 
“para aqueles homens e mul-
heres que viveram uma vida 
concreta como a nossa (tão con-
FUHWD� FRPR� DV� GL¿FXOGDGHV�� VR-
frimentos e tormentas por que 
passaram na sua esmagadora 
PDLRULD�� ¿FDPRV�� WDPEpP�QyV��
cheios de entusiasmo para nos 
colocarmos no seu caminho. 

Desse modo, concluiu, “a 
morte, longe de arruinar o nos-
VR�VHU��WRUQD�VH�DQWHV�XP�SyUWL-
co para uma vida nova, mesmo 
que, tantas vezes, seja difícil e 
GRORURVR�SDVVDU�SRU�HOH´�

Terminada a Eucaristia, os 
sacerdotes que a concelebraram 
foram ainda rezar no jazigo dos 
sacerdotes falecidos, bem como 
MXQWR� DR� W~PXOR� GH� '�� )UDQ-
cisco Santana, antigo bispo da 
Diocese.z 
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“A morte, longe de 
arruinar o nosso ser, 

torna-se antes um pórtico 
para uma vida nova”

Como é do conhecimento geral, temos 
DVVLVWLGR� QRV� ~OWLPRV� GLDV� D� XP� DJUD-

vamento das condições sanitárias na nossa 
Região, com o aparecimento de algumas si-
tuações inesperadas de Covid-19.

Embora estes casos não coloquem ra-
dicalmente em causa o nosso quotidiano, 
aconselham a retomar algumas medidas de 
prudência que nos permitam depois celebrar 
R�WHPSR�GR�1DWDO�FRP�PDLV�WUDQTXLOLGDGH�H�
segurança.
1HVWH�VHQWLGR��SHoR�DRV�VDFHUGRWHV�TXH��D�

SDUWLU�GR�SUy[LPR�GLD���GH�QRYHPEUR��DGRS-
tem as seguintes medidas:
���2�Q~PHUR�GH�¿pLV� SUHVHQWHV�QDV� FHOH-

brações eucarísticas e noutros encontros não 

Faleceu o Irmão 
Domingos Vasconcelos

)aleceu no dia 1 de novembro no Colégio 
0LVVLRQiULR���DRV����DQRV��R�,UPmR�0D-

nuel Domingos de Castro e Vasconcelos.
O Irmão Domingos nasceu a 3 de no-

vembro de 1929, no Porto Santo. Entrou 
como aspirante a Religioso em 1949 no 
&ROpJLR�0LVVLRQiULR�QR�)XQFKDO��(P������
partiu para Albisola, Itália, onde fez a sua 
3ULPHLUD� 3UR¿VVmR� UHOLJLRVD�� D� ��� GH� 6HW-
embro de 1953, tornando-se no primeiro 
português a professar na Congregação dos 
Sacerdotes do Coração de Jesus. Regressa-
GR�DR�&ROpJLR�0LVVLRQiULR��)XQFKDO��Dt�IH]�
D�3UR¿VVmR�3HUSpWXD��D����GH�6HWHPEUR�GH�
1956.
� �)LFD� D�PHPyULD� GXPD� YLGD�PDUFDGD�

pela simplicidade e humildade, dom e ser-
YLoR��GHGLFDomR�H�¿GHOLGDGH�j�FRQVDJUDomR�D�
'HXV�H�DRV�LUPmRV´�z

Centro de Preparação 
para o Matrimónio

)oi apresentado o calendário dos encon-
tros de preparação dos noivos para o 

PDWULPyQLR��
Em fevereiro realizam-se no Salão Paro-

TXLDO�GH�6mR�)UDQFLVFR�;DYLHU��QD�LJUHMD�GD�
Visitação e na igreja de Santa Cruz. 

Em março está previsto uma formação 
RQOLQH��DWUDYpV�GD�SODWDIRUPD�³=RRP´��
1R�PrV� GH� DEULO�� R� FXUVR� GHFRUUHUi� QD�

LJUHMD�GD�4XLQWD�*UDQGH���$V�LQVFULo}HV�SR-
GHP�VHU�IHLWDV�SHOR�QXPHUR�����������

Os encontros serão realizados pelas 
20h30 com a exceção daquele programado 
em Santa Cruz que será às 20 horas. 
2�&30�WHP�FRPR�¿QDOLGDGH�SURPRYHU�

VHVV}HV�FRP�SHGDJRJLD�H�PHWRGRORJLD�SUy-
pria, baseadas na revisão de vida e teste-
PXQKR�YLYHQFLDO��DSRLDGRV�QD�UHÀH[mR�H�QR�
diálogo conjugais.z

Eucaristia pelos 
bispos falecidos

D�� 1XQR� %UiV� SUHVLGLX�
na passada terça-feira, 

dia 3 de novembro, na Sé do 
)XQFKDO�D�XPD�(XFDULVWLD�HP�
sufrágio de todos “os pastores 
GD� QRVVD� ,JUHMD� GR� )XQFKDO�
que o Pai já chamou para jun-
WR�GH�6L´�H�SRU�TXHP�GHYHPRV�
dar graças.
1D�VXD�KRPLOLD��R�SUHODGR�

frisou que “somos verdadei-
UDPHQWH� IHOL]HV�� QyV� RV� GLR-
FHVDQRV�GHVWD� ,JUHMD�GR�)XQ-
chal porque, durante tantos 
séculos, ela teve a graça de 
encontrar à frente das suas 
comunidades pastores dedi-
FDGRV�H�¿pLV�TXH�D�WRGRV�FRQ-
YLGDUDP�SDUD� R�%DQTXHWH�GR�
Reino, que a todos serviram 
como presença sacramental 
GR�SUySULR�-HVXV��R�6HUYR�GRV�
VHUYRV´�
2� ELVSR� GR� )XQFKDO� SH-

diu “que o Senhor os admita 
a participar plenamente do 
%DQTXHWH�GR�5HLQR´�z

Luísa Gonçalves   

D�� 1XQR� %UiV� SUHVLGLX� QR�
dia 2 de novembro, a uma 

Eucaristia no Cemitério de São 
0DUWLQKR� SRU� WRGRV� RV� )LpLV�
Defuntos e em particular por 
todos aqueles que faleceram 
durante a pandemia, e cujas 
famílias “não tiveram a possi-
bilidade de se despedir deles, 
segundo aquilo que é a nossa 
WUDGLomR´� H�SRU� WRGRV� ³DTXHOHV�
que aqui descansam e esperam 
por aquele dia em que Jesus 
ressuscitado os vai convidar a 
participar plenamente da sua 
JOyULD´�
1D�KRPLOLD�GHVWD�FHOHEUDomR�

campal, centrada no valor da 
RUDomR�� R� ELVSR� GR� )XQFKDO�
lembrou que “o que hoje aqui 
QRV� UH~QH� HP� RUDomR� SHORV�
defuntos não é uma simples 
KRPHQDJHP� GH� UHFRUGDomR´��
1D�YHUGDGH��SURVVHJXLX��³HVWD-
mos aqui reunidos para rezar a 
Deus, como comunidade cristã, 
para que o Senhor acolha a es-
tes nossos irmãos no seu Reino 
de vida, perdoando os pecados 
TXH�WLYHUHP�FRPHWLGR´�

E rezamos, disse, porque 
acreditamos que “a nossa 
RUDomR� p� SURYHLWRVD´� SDUD� HOHV�
H� SDUD� QyV� H� SRUTXH� D� QRVVD�
RUDomR� ³p� LJXDOPHQWH� D� D¿U-
mação da esperança que nos 
anima, e que é uma certeza, 
colocada por Deus nos nossos 
FRUDo}HV´��'HSRLV�GH�VXEOLQKDU�
que “todo e qualquer ser huma-
QR�SURFXUD�D�IHOLFLGDGH´��RXWUD�
GDV� WyQLFDV� GD� VXD� UHÀH[mR�� R�
prelado constatou que, “olhan-
do para o nosso mundo, en-
contramos muitas promessas 
GH� IHOLFLGDGH´�� Vy� TXH� XPD� IH-
OLFLGDGH� ³LOXVyULD��SDVVDJHLUD� H�
EDUDWD´�
$R�FRQWUiULR�GH�QyV��RV�VDQ-

WRV��FXMD�YLGD�H�JOyULD�RQWHP�FH-
lebramos, mostravam-nos que 
existe “uma felicidade diferen-
WH´��8PD�IHOLFLGDGH�³SOHQD��SHU-
feita, verdadeira, que respeita e 
HOHYD�R�VHU�KXPDQR´

Santos da porta 
ao lado  

)oi com as comunidades de 
6mR�5RTXH� GR� )DLDO� H� GR�

)DLDO�TXH�R�ELVSR�GR�)XQFKDO�
celebrou no domingo, dia 1 
de novembro, a solenidade de 
Todos os Santos.
'��1XQR�%UiV��TXH�YLVLWRX�

aquelas comunidades pela 
primeira vez, começou por 
presidir à Eucaristia das 9 ho-
UDV�HP�6mR�5RTXH�GR�)DLDO�H�
GHSRLV�jV���K���QR�)DLDO��
1D� KRPLOLD� GHVWD� ~OWLPD�

Eucaristia, o prelado recor-
dou as pessoas mais ou menos 
DQyQLPDV��FRP�TXHP�HVWHYH�H�
falou e teve a clara perceção 
de estar diante de uma pessoa 
santa. São aquelas pessoas a 
TXHP�R�3DSD�)UDQFLVFR�JRVWD�
de chamar os santos da por-
ta ao lado. É “o santo que é 
nosso vizinho, o santo que é 
QRVVR�SUy[LPR��³VH�ROKDUPRV�
para a nossa vida encontrare-
mos nela esses santos da por-
ta ao lado.z


