
Cáritas do Funchal: a pandemia 
fez aumentar os pedidos em 50%

A instituição já acompanhou cerca de duas mil famílias

A Cáritas Diocesana do Funchal apoiou, 
entre janeiro e setembro, cerca de 

duas mil famílias. Em relação ao ano pas-
sado, foram mais 328 agregados familia-
res a solicitar a ajuda desta instituição. Em 
média, estão a ser acompanhadas mais de 
duzentas e vinte famílias por mês. Foi a 
partir do mês de abril que se notaram os 
efeitos da pandemia, no aumento dos pe-
didos do apoio na alimentação.

Em entrevista ao Jornal da Madeira, o 
diretor da Cáritas do Funchal, Duarte Pa-
checo, revelou que o mês de setembro fez 
disparar quase 50% das famílias apoiadas 
e explicou a importância das campanhas 
de doações de alimentos, pois é a generosi-
dade das pessoas que torna possível a ação 
da Cáritas. 

Em relação aos cabazes, referiu que são 
entregues às famílias conforme o agregado 
familiar, havendo o “cuidado de ter um ca-
baz minimamente nutricional”. Contudo, 

o trabalho da Cáritas não se reduz ao ca-
baz, envolvendo também o “acompanha-
mento social” e o “acompanhamento das 
famílias”.

Duarte Pacheco destacou também o 
problema da solidão. Através dos contac-
tos telefónicos, nota-se que “as pessoas es-
tão literalmente tristes, apreensivas, e isto 
tem trazido alguns problemas de depres-
são”. A instituição conta com um psicólogo 
e um assistente social que fazem o acom-
panhamento daquelas situações.

Sobre as razões que levaram ao apa-
recimento de novos pedidos de ajuda, o 
presidente da Cáritas destacou a perda de 
emprego e a redução do vencimento.

Este responsável fez notar a sua preo-
cupação quanto ao futuro: “Até quando 
é que nós vamos poder apoiar estas pes-
soas?”. Apesar de notar nas pessoas uma 
sensibilidade para a solidariedade, o facto 
é que, este ano, devido à pandemia, foram 

cancelados diversos eventos que eram fon-
te de receita, como o peditório de rua e os 
ofertórios consignados. “Os donativos são 
muito poucos, ou quase nenhuns”, con-
cluiu. 

Neste domingo, a Cáritas termina a sua 
campanha de recolha de alimentos nas 
superfícies comerciais dos supermerca-
dos “Pingo Doce”. Esta recolha é realizada 
através de vales de alimentos (arroz, lei-
te, cereais, salsichas e atum), disponíveis 
junto às caixas de pagamento. Ao adquirir 
estes vales, os respetivos alimentos são de-
pois entregues à Cáritas. 

A Cáritas também desenvolveu um 
projeto nas escolas da RAM, denominado 
“Conto Contigo”, que envolveu alunos e 
famílias na recolha de géneros alimenta-
res com destino aos mais necessitados. A 
ideia, que partiu de um jovem estudante, 
foi estendida a 61 escolas espalhadas por 
toda a Madeira.z 
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IGREJA

P.  Giselo Andrade

Este ano, as castanhas foram 
preparadas em casa. O dia de 

São Martinho foi celebrado de ma-
neira diferente. Não houve arraial 
exterior, mas estiveram presentes 
os elementos tradicionais, desde o 
bacalhau ao vinho. É importante 
não deixarmos de celebrar a nossa 
fé e as nossas tradições, apesar de 
convenientemente adaptadas às 
circunstâncias atuais.

Mas nem só de gastronomia nos 
fala São Martinho. Este santo do 
século IV continua a transmitir um 
expressivo convite à partilha para 
com os mais pobres. Um testemun-
ho que nos pode inspirar neste do-
mingo em que celebramos o IV Dia 
Mundial dos Pobres.  

São Martinho nasceu por volta 
do ano 316, na Panónia, atual Hun-
gria, que pertencia ao Império Ro-
mano. Aos 15 anos seguiu a mesma 
carreira militar do seu pai e ingres-
sou na guarda imperial romana. 
Enquanto estava no exército, aban-
donou a religião pagã e converteu-
se ao cristianismo, tendo sido admi-
tido como catecúmeno. 

Um episódio ocorrido por volta 
do ano de 337, no norte da França, 
marcará a sua vida. Em dia chuvoso 
de inverno viu um mendigo à por-
ta da cidade, que lhe pediu esmola. 
Vendo-o a tremer de frio e sem nada 
que lhe pudesse dar, pegou na espa-
da e cortou ao meio o seu manto, 
cobrindo com uma metade o corpo 
gelado do mendigo, para que se pu-
desse aquecer. Nesse momento, as 
nuvens negras deram lugar ao bril-
ho do sol. Na noite seguinte, Mart-
inho teve um sonho no qual Jesus, 
usando o manto do mendigo, dizia 
aos anjos:  “Martinho, sendo ainda 
catecúmeno, cobriu-me com esta 
veste”. 

Após ser batizado torna-se dis-
cípulo de Santo Hilário de Poitiers. 
Aos 45 anos, Martinho constrói o 
primeiro mosteiro da Europa.

Como sacerdote dedicou-se à 
evangelização. Em 371 foi eleito bis-
po de Tours. Morreu a 8 de novem-
bro de 397 em Candes-Saint-Martin 
e foi sepultado a 11 de novembro, 
data em que se realiza a sua memó-
ria litúrgica.z

Editorial:
Magusto em casa Mensagem do Papa Francisco para o 

IV Dia Mundial dos Pobres
de como nos preparamos para reconhecer o 
SREUH�D�¿P�GH�R�DSRLDU�QR�WHPSR�GD�QHFHV-
sidade. Não nos improvisamos instrumentos 
de misericórdia. Requer-se um treino diário, 
que parte da consciência de quanto nós pró-
prios, em primeiro lugar, precisamos duma 
mão estendida em nosso favor.

Este período que estamos a viver colo-
cou em crise muitas certezas. Sentimo-nos 
mais pobres e mais vulneráveis, porque ex-
perimentamos a sensação da limitação e a 
restrição da liberdade. A perda do emprego, 
dos afetos mais queridos, como a falta das 
relações interpessoais habituais, abriu su-
bitamente horizontes que já não estávamos 
acostumados a observar. As nossas rique-
zas espirituais e materiais foram postas em 
questão e descobrimo-nos amedrontados. 
Fechados no silêncio das nossas casas, des-
cobrimos como é importante a simplicidade 
H�R�PDQWHU�RV�ROKRV�¿[RV�QR�HVVHQFLDO��$PD-
dureceu em nós a exigência duma nova fra-
ternidade, capaz de ajuda recíproca e estima 
mútua. Este é um tempo favorável para «vol-
tar a sentir que precisamos uns dos outros, 
que temos uma responsabilidade para com 
os outros e o mundo (...). Vivemos já muito 
tempo na degradação moral, baldando-nos 
à ética, à bondade, à fé, à honestidade (...). 
Uma tal destruição de todo o fundamento da 
vida social acaba por colocar-nos uns contra 
os outros na defesa dos próprios interesses, 
provoca o despertar de novas formas de vio-
lência e crueldade e impede o desenvolvi-
mento duma verdadeira cultura do cuidado 
do meio ambiente» (Francisco, Carta enc. 
/DXGDWR�VL¶��������(Q¿P��DV�JUDYHV�FULVHV�HFR-
QyPLFDV��¿QDQFHLUDV�H�SROtWLFDV�QmR�FHVVDUmR�
enquanto permitirmos que permaneça em 
letargo a responsabilidade que cada um deve 
sentir para com o próximo e toda a pessoa”.z

Publicamos os números 6 e 7 da Mensa-
gem do Papa Francisco: “Estende a tua 

mão ao pobre” por ocasião da celebração do 
Dia Mundial dos Pobres que é celebrado nes-
te domingo, 15 de novembro. 

“6. Estender a mão é um sinal: um sinal 
que apela imediatamente à proximidade, à 
solidariedade, ao amor. Nestes meses, em 
que o mundo inteiro foi dominado por um 
vírus que trouxe dor e morte, desconforto e 
perplexidade, pudemos ver tantas mãos es-
tendidas! A mão estendida do médico que 
se preocupa de cada paciente, procurando 
encontrar o remédio certo. A mão estendida 
da enfermeira e do enfermeiro que perma-
nece, muito para além dos seus horários de 
trabalho, a cuidar dos doentes. A mão es-
tendida de quem trabalha na administração 
e providencia os meios para salvar o maior 
número possível de vidas. A mão estendida 
do farmacêutico exposto a inúmeros pedidos 
num arriscado contacto com as pessoas. A 
mão estendida do sacerdote que, com o co-
ração partido, continua a abençoar. A mão 
estendida do voluntário que socorre quem 
mora na rua e a quantos, embora possuindo 
um teto, não têm nada para comer. A mão 
estendida de homens e mulheres que trabal-
ham para prestar serviços essenciais e segu-
rança. E poderíamos enumerar ainda outras 
mãos estendidas, até compor uma ladainha 
GH�REUDV�GH�EHP��7RGDV�HVWDV�PmRV�GHVD¿D-
UDP�R�FRQWiJLR�H�R�PHGR��D�¿P�GH�GDU�DSRLR�
e consolação.

7. Esta pandemia chegou de improviso e 
apanhou-nos impreparados, deixando uma 
grande sensação de desorientamento e im-
potência. Mas, a mão estendida ao pobre não 
chegou de improviso. Antes, dá testemunho 

O Dia Mundial dos Pobres foi instituido pelo Papa Francisco em 2016 | Foto: Vatican Media 



D. Nuno pede aos cristãos que 
sejam como São Martinho

Este ano foi celebrada somente a festa liturgica | Foto: Duarte Gomes 

São Martinho nos convida a 
nos interrogarmos e a estar-
mos atentos áqueles que estão 
à nossa volta” e a “reconhecer 
que aquilo que damos não nos 
irá fazer falta”, explicou D. 
Nuno.

Não podemos, disse o pre-
lado, “fazer como aquele que 
enterrou a fé, que enterrou o 
talento, por vergonha, medo 
ou preguiça”, mas o facto é 
que “tantas vezes o fazemos, 
nem parece que somos cris-
tãos”. Em vez disso, defen-
deu, “temos de pô-la [a fé] a 
render”. O mesmo é dizer que 
“na nossa maneira de viver e 
no nosso modo de ser damos 
testemunho de Jesus Cristo, 
aquele testemunho simples, 
mas convicto e entusiasmado 
de quem mostra como somos 

felizes por termos encontrado 
Jesus Cristo.

 De resto, frisou, “é deste 
testemunho que o mundo, hoje 
mais do que nunca, precisa”. 
Daí o apelo para que “não dei-
xemos que outros morram de 
fome, sem lhes darmos este 
alimento da fé” e sem sermos, 
verdadeiramente e como diz 
o Papa Francisco, “discípulos 
missionários”, que “sempre 
mostram a felicidade de en-
contrar Jesus Cristo.
1R�¿QDO�GD�(XFDULVWLD��FRQ-

celebrada pelo cónego Manuel 
Martins, pároco de São Mar-
tinho e pelo Pe. Carlos Alma-
da, a imagem de São Martinho 
saiu em procissão acompanha-
da de Nossa Senhora do Patro-
cínio. Ao contrário de outros 
anos, percorreu apenas o adro 
da igreja. 

As normas em vigor para 
controlar a pandemia assim o 
determinaram, como ditaram 
também que este ano não se 
realizasse o habitual arraial 
que tanta gente costuma levar 
àquela paróquia.z 
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“Aquilo que damos não 
nos irá fazer falta”

Crismas em 
Santa Cecília

O bispo do Funchal cris-
mou 91 jovens da pa-

róquia  de Santa Cecília em 
celebrações realizadas no sá-
bado e domingo, dias 7 e 8 de 
novembro.

Na oportunidade, D. Nuno  
Brás pediu aos crismados que 
continuem a ser “buscadores 
de Deus” e a abrir o coração 
a Deus que vem ao nosso 
encontro. “Ainda hoje Deus 
continua a vir à tua procura”. 
E vem agora e de “tantos mo-
dos”: naquele pobre a quem 
ajudamos, na Sua palavra, 
na Eucaristia. O problema é 
que “nós, cegos, fechamos os 
olhos e fechamos o coração”.

“Deus vem ao teu encon-
tro. Abre o coração, abre os 
olhos, abre os ouvidos. Deus 
vem ao teu encontro e quer 
viver contigo”, disse.z

Luísa Gonçalves   

A fé não é um talento para 
ser enterrado, mas antes 

para ser posto a render em prol 
dos outros, sobretudo daqueles 
que ainda não conhecem Deus. 
Esta foi uma das ideias que o 
bispo do Funchal deixou no dia 
11 de novembro, na Eucaristia 
da Festa de São Martinho, a 
que presidiu.

D. Nuno Brás lembrou que a 
nós, que já “nascemos num am-
biente cristão”, pode parecer-
nos estranho que haja alguém 
que não o seja, mas foi isso que 
aconteceu com Martinho que a 
dada altura é confrontado com 
aquele pobre com quem divide 
a sua capa. 

Foi este pequeno, mas “sig-
QL¿FDWLYR´�� HSLVyGLR� TXH� PX-
dou a vida de Martinho e que 
também nos devia mudar a 
nós, e nos alertar para a “ne-
cessidade de nos deixarmos 
interpelar pelo outro que está 
ao nosso lado, a necessidade 
de estarmos atentos ao que se 
passa à nossa volta”. 

E essa preocupação, frisou 
o prelado, não deve incluir 
apenas os pobres, “que estão 
a aumentar até na nossa cida-
de”, mas ser extensiva a “tan-
tas pessoas que necessitam da 
nossa palavra, da nossa amiza-
de, que são verdadeiramente 
pobres, não em dinheiro, mas 
na fé, e que necessitam de uma 
palavra nossa”.

O episódio que se passou 
com São Martinho, “pastor 
dedicado que se deixou inter-
pelar pelas necessidades do 
próximo”, mostra-nos ainda 
que “aquilo que damos não nos 
faz falta, porque o Senhor no-
lo dá, porque o Senhor devolve 
tudo aquilo que damos verda-
deiramente de coração aberto, 
generoso”.

Foi depois de ter encon-
trado Jesus naquele pobre, 
naquele mendigo que Martin-
ho se fez cristão e começou a 
evangelizar. “Verdadeiramente 

Diocese prepara 
JMJ 2023

Os 16 elementos do Co-
mité Organizador Dio-

cesano (COD) das Jorna-
das Mundiais da Juventude 
(JMJ),  estiveram reunidos 
com o bispo do Funchal, no 
dia 9 de novembro, na Cúria 
Diocesana

Na reunião, D. Nuno Brás 
salientou que é preciso “mo-
bilizar os jovens das paró-
quias” e “a própria diocese”

Ao COD é pedido que 
“preparem as pré-jornadas na 
ilha” o que implica “o acolhi-
mento aos grupos que nelas 
vão participar”. Para isso é 
necessário “perceber quan-
tos grupos vêm” e “procurar 
paróquias para os receber e 
encontrar casas onde possam 
¿FDU�DORMDGRV´��

O COD vai também acom-
panhar os jovens da diocese 
na semana das jornadas em 
Lisboa, “levando os vários 
grupos às atividades”.

D. Nuno mostrou disponi-
bilidade para acompanhar os 
jovens ao longo desta camin-
hada de três anos.z



No próximo domingo o Papa Francisco convi-
da-nos a dar especial atenção ao pobre. É o 

IV Dia Mundial do Pobre.
O pobre não existe apenas neste dia. Mal esta-

ríamos nós (e mal estariam os pobres) se apenas 
cuidássemos deles num domingo por ano. Não. 
E sabemos como os cristãos, desde sempre, esti-
veram e estão atentos ao pobre: mesmo quando 
tudo o resto falha, os cristãos sempre foram ca-
pazes de lhe estender a mão; muitas vezes foram 
o seu último recurso, sem que lhe perguntassem 
qual era a sua fé ou qual era o seu “bom compor-
tamento”.

Mas, neste Domingo, o pobre — a pessoa do 
pobre — é o centro das atenções.

É um gesto, um dia em que toda a Igreja é con-
vidada a tomar particular consciência não tanto 
da pobreza mas do pobre. Quer dizer: trata-se 
QmR� WDQWR�GH� ID]HU�PXLWDV� UHÀH[}HV� VREUH� D�SR-

breza no mundo ou o modo de a resolver, quanto, 
sobretudo, de dar atenção ao pobre que está ao 
nosso lado.

“Estende a tua mão ao pobre” (Sir 7,32): é o 
convite do Papa Francisco, dirigido a todos, com 
a certeza de que “a pobreza assume sempre ros-
tos diferentes” e que, neste tempo de pandemia, 
todos, de uma ou outra forma, nos sentimos tam-
bém mais pobres e vulneráveis.

Um gesto de proximidade, uma mão estendi-
da, uma palavra amiga não custam e podem fazer 
toda a diferença.z

“Estende a tua mão ao pobre” (Sir 7,32)

D. Nuno Brás

“Os cristãos, desde sempre, estiveram e 
estão atentos ao pobre: mesmo quando 

tudo o resto falha”
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NÓS POR CÁ

14 de novembro, SABADO, 
Colégio Missionário: Retiro de 
silêncio - Família Verbum Dei: 
9h30-18h | ACR: Seminário 
Online sobre a Fratelli Tutti: 
9h30-12h | Secretariado da 
Pastoral Juvenil: Recarrega-
te, Formação de Animadores, 
Online: 10h-12h | Santuário de 
Fátima: Eucaristia em sufrágio 
das vítimas da pandemia 
(CEP): 11h | Paróquia do Curral 
das Freiras: Crismas, 15h30 | 
Paróquia do Carvalhal: Novena 
e Eucaristia na véspera da Festa 
de Santo André Avelino, 20h.

15 de novembro, DOMINGO, 
(Dia Mundial dos Pobres), 
Paróquia do Carmo: Crismas, 
12h | Paróquia do Carvalhal: 
Eucaristia em louvor de Santo 
André Avelino, 12h | Paróquia 
da Camacha: Eucaristia - 7º 
aniversário do Coro de São 
Lourenço: 11h | Capela de Nossa 
Senhora da Apresentação, 

Ribeira Brava: Início da 
semana da Apresentação, de 
15 a 22 de novembro: 19 horas 
(nos outros dias a Eucaristia 
será às 20h) | Igreja do Colégio: 
Eucaristia no Dia Mundial dos 
Pobres: 19h30,

17 de novembro, TERÇA-
FEIRA, (Santa Isabel da 
Hungria), Reunião do 
Arciprestado do Porto Moniz/
São Vicente e Santana, 10h

18 de novembro, QUARTA 
-FEIRA, Reunião do Arci-
prestado de Câmara de Lobos, 
19h

19 de novembro, QUINTA-
FEIRA, Reunião do Arci-
prestado do Funchal, 10h.

20 de novembro, SEXTA-
FEIRA, Aniversário da 
Ordenação Episcopal de D. 
Nuno Brás. z

Domingo XXXIII
do 

Tempo Comum

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte 
parábola: «Um homem, ao partir de viagem, chamou os 

VHXV�VHUYRV�H�FRQ¿RX�OKHV�RV�VHXV�EHQV��$�XP�HQWUHJRX�FLQFR�
talentos, a outro dois e a outro um, conforme a capacidade 
de cada qual; e depois partiu. O que tinha recebido cinco ta-
lentos fê-los render e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, 
o que recebera dois talentos ganhou outros dois. Mas o que 
recebera um só talento foi escavar na terra e escondeu o din-
heiro do seu senhor. Muito tempo depois, chegou o senhor 
daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O que recebera 
cinco talentos aproximou-se e apresentou outros cinco, dizen-
GR�� µ6HQKRU�� FRQ¿DVWH�PH� FLQFR� WDOHQWRV�� DTXL� HVWmR� RXWURV�
cinco que eu ganhei’. Respondeu-lhe o senhor: ‘Muito bem, 
VHUYR�ERP�H�¿HO��3RUTXH�IRVWH�¿HO�HP�FRLVDV�SHTXHQDV��FRQ¿DU�
te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu senhor’. 
Aproximou-se também o que recebera dois talentos e disse: 
µ6HQKRU�� FRQ¿DVWH�PH� GRLV� WDOHQWRV�� DTXL� HVWmR� RXWURV� GRLV�
que eu ganhei’. Respondeu-lhe o senhor: ‘Muito bem, servo 
ERP�H�¿HO��3RUTXH�IRVWH�¿HO�HP�FRLVDV�SHTXHQDV��FRQ¿DU�WH�HL�
as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu senhor’. Apro-
ximou-se também o que recebera um só talento e disse: ‘Sen-
hor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não 
semeaste e recolhes onde nada lançaste. Por isso, tive medo 
e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que te pertence’. 
O senhor respondeu-lhe: ‘Servo mau e preguiçoso, sabias que 
ceifo onde não semeei e recolho onde nada lancei; devias, por-
tanto, depositar no banco o meu dinheiro e eu teria, ao voltar, 
recebido com juro o que era meu. Tirai-lhe então o talento e 
dai-o àquele que tem dez. Porque, a todo aquele que tem, dar-
se-á mais e terá em abundância; mas, àquele que não tem, até 
o pouco que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-
o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes’».z 

EVANGELHO (Mt 25, 14-30)

Agenda Pastoral

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


