
Paróquias: 
60 anos ao serviço do Povo de Deus

O decreto de D. David de Sousa criou 50 novas paróquias 

A 24 de novembro de 1960, D. David de 
Sousa, então bispo do Funchal, assi-

nou o “Decreto sobre a actualização das 
paróquias” que entrou em vigor a 1 de ja-
neiro de 1961, onde criou 50 novas paró-
quias. Os critérios para esta decisão foram: 
(1) “Bem preparar, remota e proximamen-
te, o futuro espiritual da Diocese”; (2) “ne-
cessidade de levar a Igreja ao meio dos 
Q~FOHRV�SRSXODFLRQDLV��D�¿P�GH�OKHV�WRUQDU�
fácil o cumprimento dos deveres cristãos e 
de lhes poupar grandes e constantes sacri-
fícios em caminhadas”; (3) “as condições 
WRSRJUi¿FDV��DV�GLVWkQFLDV�H�D�GLVSHUVmR�GD�
população pelas ribeiras, ribeiros, lombos, 
lombadas e serras acima, afastando-se 
assim consideravelmente das suas igrejas 
paroquiais”; (4) “as naturais e humanas 
limitações dum rebanho facilmente pas-
toreável por um pároco, cuja capacidade 
de trabalho é necessàriamente restrita”; 
(5) “vantagens espirituais que podem pro-
vir do sensível alargamento do espírito de 

iniciativa, de realizações e de trabalho em 
geral por parte dum bom número de Sa-
cerdotes”.

As “novas paróquias” são apresenta-
das no decreto com a indicação do orago, 
a sede, o número de almas e os limites. 
São estas as paróquias (com os respetivos 
oragos) criadas há 60 anos:  Fátima (N.ª 
S.ª de Fátima), Bom Sucesso (N.ª S.ª do 
Bom Sucesso), Romeiros (N.ª S.ª Rainha 
do Mundo), Livramento (N.ª S.ª do Li-
vramento), Sagrada Família (Sagrada Fa-
mília), São José (São José), Nazaré (N.ª 
S.ª da Nazaré), Álamos (S. João Baptis-
ta), Visitação (N.ª S.ª da Visitação), Santo 
Amaro (Santo Amaro), Graça (N.ª S.ª Me-
dianeira de todas as Graças), Vitória (N.ª 
S.ª da Vitória e Santa Rita), Espírito Santo 
(Espírito Santo), Santa Cecília (Santa Cecí-
lia), Encarnação (N.ª S.ª da Encarnação), 
São Tiago (S. Tiago Menor), Carmo (N.ª 
S.ª do Carmo), Garachico  (N.ª S.ª do 
Bom Sucesso), Bom Despacho (N.ª S.ª do 

Bom Despacho), São Paulo (São Paulo), 
São João (S. João Baptista), Consolação 
(N.ª S.ª da Consolação), Conceição (N.ª 
S.ª da Conceição), Cristo Rei (Cristo Rei), 
Carvalhal (N.ª S.ª de Fátima), Loreto (N.ª 
S.ª do Loreto), Atouguia (S. João Baptis-
ta), São Francisco (S. Francisco Xavier), 
Raposeira (Santo António), Amparo (N.ª 
S.ª do Amparo), Eiras (N.ª S.ª da Paz), As-
somada (N.ª S.ª das Dores), Rochão (N.ª 
S.ª do Carmo), Achada (N.ª S.ª da Graça), 
João Ferino (N.ª S.ª da Saúde), Lombada 
(N.ª S.ª de Fátima), Santa Catarina (San-
ta Catarina), Piquinho (São José), Preces 
(N.ª S.ª das Preces), Bom Caminho (N.ª 
S.ª do Bom Caminho), Ribeira Seca (N.ª 
S.ª do Amparo), Cruz (S. João Baptista), 
Vera Cruz (Vera Cruz), São Joaquim (S. 
Joaquim), Ilha (N.ª S.ª do Rosário), Fajã 
do Penedo (Coração Imaculado de Maria), 
Lameiros (N.ª S.ª da Saúde), Rosário (N.ª 
S.ª do Rosário), Feiteiras (N.ª S.ª da Paz), 
Santa (Santa Maria Madalena). z
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uma qualidade nova à nossa Ilha. Em cada 
dia, são milhares os cristãos que participam na 
celebração da Missa. Aos Domingos — o Dia do 
Senhor — são mesmo várias dezenas de milhar. 
Reúnem-se para escutar a Palavra de Deus e para 
participar na mesa eucarística. Para comungar 
a Jesus ressuscitado. De tal modo que o próprio 
Jesus se faz um com aquele que O comunga. E, 
QR�¿QDO�GH�FDGD�(XFDULVWLD��OHYDP�Q2�SDUD�DV�VXDV�
casas, para a sua vida familiar, para o seu trabalho 
e até para os momentos de lazer.

Todos gostaríamos que esta presença de Jesus 
VH�¿]HVVH�PDLV�FODUD��³PDLV�SUHVHQWH´�DRV�ROKRV�GH�
todos — quer dizer: que todos percebessem mais 
facilmente a presença do Senhor que respira, vive, 
trabalha, anda, passeia pelas ruas das nossas te-
rras. Gostaríamos que o seu reinado de justiça, de 
amor e de paz se tornasse mais visível. Que trans-
formasse mais os corações, a vida, as instituições, 
as gentes da nossa terra.

Mas, por um breve momento de insensatez, 
procuremos imaginar que desapareciam as ce-
lebrações da Eucaristia. Procuremos imaginar 
como seria a nossa Ilha, a vida das nossas gentes. 
Como ela seria mais fria, mais individualista… Se-
ria outra coisa que não a nossa terra. Sem Cristo, 
sem Ele presente na Eucaristia, nos cristãos e nos 
sacrários das igrejas, como seria bem mais triste e 
difícil a nossa vida!

Terminado o momento de insensatez, dêmos 
graças ao Senhor: como é bom tê-lo connosco; 
como é bom percebê-lo e vivê-lo como Rei dos 
nossos corações!z

Como é bom que Cristo já reine!

D. Nuno Brás

“Dêmos graças ao Senhor: como é bom 
tê-lo connosco; como é bom percebê-

lo e vivê-lo como Rei dos nossos 
corações!”
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NÓS POR CÁ

21 de novembro, SABADO, 
(Apresentação de Nossa 
Senhora), Capela de Nossa 
Senhora da Apresentação, 
Ribeira Brava: Véspera da Festa 
da Apresentação de Maria: 20h | 
Paróquia de Cristo Rei, Ponta do 
Sol: Véspera da Festa de Cristo 
Rei, 20h. 

22 de novembro, DOMINGO, 
(Solenidade de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, Rei do Universo),   
Paróquia da Ilha: Eucaristia    
ao Sagrado Coração de Jesus, 
9h30 | Paróquia de Santana: 
Eucaristia    ao Sagrado Coração 
de Jesus,  11h | Paróquia do 
Caniço: Eucaristia - Família de 
São Vicente de Paulo: 11h30 | 
Capela de Nossa Senhora da 
Apresentação, Ribeira Brava: 
Festa da Apresentação de Maria: 
16h | Paróquia de Cristo Rei, 
Ponta do Sol: Festa de Cristo 
Rei | Paróquia de  São Paulo: 
Eucaristia, 16h | Paróquia de 

6DQWD�&HFtOLD��&kPDUD�GH�/RERV��
Festa de Santa Cecília: 17h | 

24 de novembro, TERÇA-
FEIRA, (Santo André Dung-
Lac),Seminário Diocesano do 
Funchal: Recoleção do Clero, 
10h | Paróquia de Machico: 
Encontro de crismandos com o 
Bispo do Funchal, 19h30.

25 de novembro, QUARTA 
-FEIRA, Museu Casa da 
Luz: Apresentação do livro 
“Conversas Simples: Entrevista 
a Dom Nuno Brás”: 18h.

26 de novembro, QUINTA-
FEIRA, Salão Nobre da 
Assembleia Regional da 
Madeira: Apresentação do livro: 
“Pedaços de Esperança”: 18h.

27 de novembro, SEXTA-
FEIRA, Paróquia de Santa Luzia: 
Vigília de preparação para o 
Crisma, 19h30. z

Domingo XXXIV
do 

Tempo Comum

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Quando 
o Filho do homem vier na sua glória com todos os seus 

Anjos, sentar-Se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se 
reunirão na sua presença e Ele separará uns dos outros, como 
o pastor separa as ovelhas dos cabritos; e colocará as ovelhas 
à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá 
aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde, benditos de meu Pai; 
recebei como herança o reino que vos está preparado desde 
a criação do mundo. Porque tive fome e destes-Me de comer; 
tive sede e destes-Me de beber; era peregrino e Me recolhes-
tes; não tinha roupa e Me vestistes; estive doente e viestes 
visitar-Me; estava na prisão e fostes ver-Me’. Então os justos 
Lhe dirão: ‘Senhor, quando é que Te vimos com fome e Te 
demos de comer, ou com sede e Te demos de beber? Quan-
do é que Te vimos peregrino e Te recolhemos, ou sem roupa 
e Te vestimos? Quando é que Te vimos doente ou na prisão 
e Te fomos ver?’. E o Rei lhes responderá: ‘Em verdade vos 
GLJR��4XDQWDV�YH]HV�R�¿]HVWHV�D�XP�GRV�PHXV� LUPmRV�PDLV�
SHTXHQLQRV��D�0LP�R�¿]HVWHV¶��'LUi�HQWmR�DRV�TXH�HVWLYHUHP�
à sua esquerda: ‘Afastai-vos de Mim, malditos, para o fogo 
eterno, preparado para o Diabo e os seus anjos. Porque tive 
fome e não Me destes de comer; tive sede e não Me destes de 
beber; era peregrino e não Me recolhestes; estava sem roupa 
e não Me vestistes; estive doente e na prisão e não Me fostes 
visitar’. Então também eles Lhe hão-de perguntar: ‘Senhor, 
quando é que Te vimos com fome ou com sede, peregrino ou 
sem roupa, doente ou na prisão, e não Te prestámos assistên-
cia?’. E Ele lhes responderá: ‘Em verdade vos digo: Quantas 
vezes o deixastes de fazer a um dos meus irmãos mais peque-
ninos, também a Mim o deixastes de fazer’. Estes irão para o 
suplício eterno e os justos para a vida eterna».z 

EVANGELHO (Mt 25, 31-46)

Agenda Pastoral

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

P.  Giselo Andrade

Em domingo de Cristo Rei, convi-
do cada um a olhar para a igreja onde 
participa da Eucaristia. O edifício, as 
imagens sagradas, os vitrais, os ele-
mentos do espaço litúrgico, a comu-
nidade que canta e reza. 

A Diocese do Funchal conta atual-
mente com 96 paróquias, distribuí-
das por 7 arciprestados. Quarenta 
e quatro delas foram criadas há 60 
anos para colmatar a “necessidade de 
levar a Igreja ao meio dos núcleos po-
pulacionais”. 

Das 50 paróquias criadas por D. 
David de Sousa, em 1960, seis foram 
extintas: Bom Despacho, no Campa-
nário; Consolação, na Ribeira Bra-
va; Santa Catarina, em Santa Cruz; 
Cruz, no Porto da Cruz; Vera Cruz, 
no Faial; e São Joaquim, em Santa-
na. O padre Eduardo Pereira, na obra 
“Ilhas de Zarco” apresenta algumas 
razões: “impossibilidade de cons-
WUXomR��GH¿FLrQFLD�GH�FOHUR��HVFDVVH]�
GHPRJUi¿FD�H�GL¿FXOGDGH�GH�FDSLWDO´��
1mR�p�GLItFLO�LPDJLQDU�DV�GL¿FXOGDGHV�
pelas quais passaram as novas comu-
nidades paroquiais.

Todas as outras paróquias, com 
o entusiasmo, esforço e dedicação 
do povo de Deus e dos seus párocos, 
cresceram e se desenvolveram como 
comunidades vivas. “Pouco a pouco 
foram-se erguendo igrejas novas” e 
“dando independência paroquial às 
TXH�SRGLDP�EHQH¿FLDU�GH�SiURFR�SUy-
prio”. 

A ousadia dessas “novas comuni-
dades” interpelam-nos a empreender 
com criatividade caminhos de missão 
para uma “nova etapa de evangeli-
zação”, como pediu o Papa na Exor-
tação Apostólica “Alegria do Evange-
lho”. Na mesma Exortação, partilhou 
Francisco: “Sonho com uma opção 
missionária capaz de transformar 
tudo, para que os costumes, os esti-
los, os horários, a linguagem e toda a 
estrutura eclesial se tornem um canal 
proporcionado mais à evangelização 
do mundo actual que à auto-preser-
vação” (n. 27). 

As comunidades paroquiais con-
tinuam a desempenhar a exigente 
missão de aproximar o Evangelho da 
vida quotidiana das pessoas. Na ver-
dade, as paróquias são o “futuro espi-
ritual da diocese”..z

Editorial:
Nova etapa

Faleceu 
a Irmã Luisa, osc

Dia dos Pobres: erradicar do 
coração a indiferença que mata

O Bispo do Funchal assinalou o IV Dia Mundial dos Pobres na Igreja do Colégio  | Foto: Duarte Gomes 
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DIOCESE DO FUNCHAL

“O tempo de pandemia 
por que estamos a 

passar faz-nos a todos, 
de um modo ou de outro, 
experimentar a pobreza”

Faleceu no dia 12 de novembro, às 8 horas, 
no Mosteiro das Irmãs Clarissas de San-

to António, aos 87 anos, a Irmã Luisa do Es-
pírito Santo de Almada, natural da freguesia 
do Campanário. A celebração das exéquias 
foi realizada no  sábado, dia 14 de novembro, 
na igreja do mosteiro, seguindo-se o funeral 
para o cemitério de Santo António.

“A Eucaristia foi sempre o centro da sua 
vida! Alma profundamente eucarística, fez 
da sua vida uma perene adoração ao San-
tíssimo Sacramento. Era fervorosa e perse-
verante na oração. Era sempre a primeira a 
chegar ao coro, logo de madrugada”, escre-
veu a Abadessa, Irmã Patrícia Rocha, nas 

Missa pelo setor 
do turismo

A situação de emergência 
que vivemos convida-nos 

a “cuidarmos uns dos outros” 
H� GHVD¿D�QRV� D� ³HQFRQWUDU�
fortaleza na fé”. Estas foram 
duas das ideias deixadas pelo 
bispo do Funchal, na Eucaris-
tia a que presidiu no dia 17 de 
no-vembro, na Igreja do Ima-
culado Coração de Maria du-
rante a qual se rezou, de uma 
forma muito particular, por 
todos aqueles que trabalham 
no setor do Turismo e da Res-
tauração.

No início da celebração, em 
dia de Santa Isabel da Hungria, 
rainha e serva dos pobres e dos 
enfermos, D. Nuno Brás con-
vidou a assembleia a “pedir ao 
Senhor que nos ajude a todos a 
viver este momento que é difí-
cil” e a ter “a fé que nos dá for-
ça e coragem” para podermos 
vencer esta pandemia.

Mais tarde, na homilia, o 
SUHODGR�YROWDULD�D�UHÀHWLU�VREUH�
o tempo presente para sublin-
har que “nós cristãos não po-
demos viver este momento de 
kQLPR�OHYH´��2�PHVPR�p�GL]HU�
que se perante a atual situação 
a nossa primeira atitude, legíti-
ma, é “pedir ao Senhor que nos 
livre desta peste, deste proble-
ma que paralisa toda a nossa 
vida”, também temos de “nos 
interrogar sobre o que é que 
Deus quer de nós, como é que 
Ele nos chama a viver esta si-
tuação de emergência e o que é 
TXH�HOD�SRGH�VLJQL¿FDU�QD�QRV-
sa vida cristã”.

Em primeiro lugar, disse o 
prelado, temos de tomar cons-
ciência de que vivíamos num 
mundo que “estava habituado 
ao individualismo” e que “Deus 
convida-nos, antes de mais 
nada, a tomarmos consciência 
GH�TXH�D¿QDO�GH�FRQWDV�VRPRV�
humanidade, que vivemos uns 
com os outros, que necessita-
mos uns dos outros e que só 
uns com os outros verdadei-
ramente conseguimos alguma 
coisa”. E isso implica também 
“cuidarmos uns dos outros”. É 
a isso, que esta emergência sa-
nitária também nos convida.z

Luísa Gonçalves   

D. Nuno Brás presidiu ao 
¿P�GD� WDUGH� GH� GRPLQJR��

dia 15 de novembro, na Igreja 
do Colégio, à Missa do IV Dia 
Mundial dos Pobres, instituído 
pelo Papa Francisco, em 2017.  

Uma oportunidade para o 
SUHODGR�H[RUWDU�RV�¿pLV�D�SHGL-
rem ao Senhor que “nos ajude 
a erradicar de nós, do nosso co-
ração, a indiferença que mata” 
e para que Ele nos dê “a força 
e a coragem para não desistir-
mos das atitudes concretas que 
se encontram ao nosso alcance 
e que constituem verdadeiras 
mãos estendidas que ajudam o 
nosso próximo”.  

Depois de constatar que “o 
tempo de pandemia por que 
estamos a passar faz-nos a to-
dos, de um modo ou de outro, 
experimentar a pobreza” e 
“experimentar a fragilidade de 
quem se vê isolado, impedido 
de viver como estava habitua-
do, impossibilitado de estar 
e conviver com os amigos, de 
viver nos seus ritmos quotidia-
nos”, D. Nuno Brás lembrou 
que as limitações por que pas-
samos “estão a dar origem a um 
número crescente de pessoas 
FRP� GL¿FXOGDGH� HP� HQFRQWUDU�
recursos materiais para pagar 
a renda da casa, a escola dos 

¿OKRV�� R� DOLPHQWR� SDUD� D� VXD�
família”.   

“Nestes meses, todos ex-
perimentamos a pobreza da 
solidão; a pobreza do medo do 
outro; a pobreza da incerteza 
diante do futuro”, disse. Daí o 
GHVD¿R� SDUD� TXH� SHoDPRV� DR�
Senhor que “nunca nos deixe 
desanimar diante dos obstácu-
los que tantas vezes se erguem 
neste caminho de ajuda aos po-
bres, quaisquer que eles sejam 
e qualquer que seja a pobreza 
de que estes padecem”.  

O bispo do Funchal lembrou 
ainda à assembleia que “o Papa 
Francisco, na sua mensagem 
para este dia, convida-nos a 
estender a mão ao pobre”. Um 
gesto que, explicou, “faz bem, 
em primeiro lugar, àquele que a 
estende”, para logo acrescentar 
que “dar faz bem, em primeiro 
lugar, àquele que dá. Torna-o 
mais humano, dá-lhe consciên-
FLD�GD�LPSRUWkQFLD�GR�SUy[LPR��
mostra o sentido que a sua vida 

pode adquirir”.  
Referindo-se ao Evangelho 

cuja leitura se acabara de es-
cutar, D. Nuno defendeu que é 
preciso pôr a render os talentos 
que Deus nos dá. E o primeiro 
deles é a fé. 

“Estender a mão e ajudar o 
próximo; deixar que as nossas 
sejam as mãos estendidas do 
Deus que cura, salva, ajuda e 
transforma: eis o pedido e a 
disponibilidade que queremos 
dizer hoje ao Senhor, nesta Eu-
caristia. E, ao mesmo tempo, 
a missão que queremos assu-
mir”, concluiu.  

No início desta celebração, 
que contou com a presença de 
representantes de várias enti-
dades, nomeadamente do pre-
sidente da Assembleia Legisla-
tiva e da secretaria regional da 
Inclusão Social, o presidente 
da Cáritas Diocesana do Fun-
chal usou palavra para lembrar 
que a missão da instituição a 
que preside é “acolher a quem 
mais necessita”, seja por razões 
de ordem material ou de outra 
natureza.  

Depois de sublinhar que “ser 
pobre não é uma condição”, 
Duarte Pacheco explicou que 
muitas vezes a pobreza é “re-
ÀH[R� GH� XPD� VRFLHGDGH� RQGH�
falta atenção pelo seu seme- 
lhante”.  z

Jovens da diocese escrevem carta ao Papa

“Sua Santidade Papa Francisco,
Na impossibilidade de nos cruzarmos 

em Roma, de rezarmos juntos, de nos ver-
mos, falarmos, os jovens da Diocese do Fun-
chal (ilha da Madeira), escrevem-lhe para 
agradecer, pedir e reavivar o dom da Sua 
vida e ministério! 

AGRADECER a oração diária por cada um 
de nós; o Sínodo dos jovens, que manifestou 
a preocupação pela nossa geração, presente 
H�IXWXUR�GD�+XPDQLGDGH��SHOD�FRQ¿DQoD�TXH�
deposita em nós; por nos recordar que so-
mos muito importantes para o Senhor: «(…) 
oh quanto valeis vós» (CV, nº 122); e, por re-

conhecer em nós jovens a força inspiradora e 
renovadora de Deus: na resiliência e vivaci-
dade, próprias da juventude, que pela força 
do Espírito Santo aspiram mudar o mundo. 

PEDIR a Sua Santidade que nunca se can-
se de pedir pela paz. De forma especial pela 
paz na Venezuela. Pelas nossas famílias que 
ainda estão lá e que vivem na pobreza, ou, 
privadas dos seus direitos. Reze por nós jo-
YHQV�DR�6HQKRU��SDUD�TXH�LQÀDPH�HP�QRVVRV�
corações a vontade de sermos construtores 
de paz, de amor, dum mundo de todos, onde 
reine a paz, e a fraternidade, como inundou o 
coração do jovem Francisco de Assis.

REAVIVAR - Os nossos pais não nos 
deixam esquecer a passagem do Papa San-
to pela nossa ilha, designada por São João 
3DXOR�,,��©D�SpUROD�GR�DWOkQWLFRª��3DVVDUDP�
a amar o Papa com mais força! Renovamos 
hoje, a vontade de o amarmos ainda mais, de 
rezarmos por si e consigo nas suas intenções. 
5H]DPRV�FRQVLJR��D�TXHP�-HVXV�FRQ¿D�R�QRV-
so coração jovem – cheio de sonhos e espec-
tativas, dúvidas e incertezas. 

Conte connosco! Esperamos por si em 
Lisboa”.                    

Os jovens e o seu Bispo.z

³1RWDV�ELRJUi¿FDV´�
No mesmo texto disse: “A Irmã Luísa era, 

no mosteiro, mestre de toda a obra: era “o 
eletricista, o sapateiro, o ferreiro, o pintor, 
o carpinteiro, o pedreiro, o canalizador” … 
(e podíamos continuar a lista)! Com o seu 
cestinho de ferramentas acudia a todos os 
acidentes e necessidades”.

“A Irmã Luísa nunca foi à escola mas o 
Senhor concedeu-lhe uma grande sabedo-
ria, uma sabedoria que não se aprende nos 
livros mas de joelhos diante do sacrário! 
Para ela, não havia causas perdidas ou im-
possíveis pois acreditava que, com a oração, 
tudo pode mudar! Dizia: “Vamos rezar, va-
mos rezar! Temos que rezar e fazer sacri-
fícios pelos pecadores”. A oração era a sua 
respiração; não conhecia tempos nem luga-
res!”, partilhou a Irmã Patricia Rocha.z

Apresentação de 
livros
Na quarta-feira, dia 25 de novembro, 

será apresentado no Museu da Casa da 
Luz, pelas 18 horas, o novo livro de Francis-
co Gomes intitulado “Conversas Simples: 
Entrevista a Dom Nuno Brás”. A obra tem o 
prefácio do cardeal D. Manuel Clemente, pa-
triarca de Lisboa e será apresentada por José 
Manuel Rodrigues, presidente da ALMRAM                       

No dia 26 de novembro, quinta-feira, pe-
las 18 horas, no Salão nobre da Assembleia 
Legislativa da Madeira, será lançada a nova 
obra do padre José Luis Rodrigues: “Pe-
daços de Esperança”.  Este livro de poesia 
será apresentado pelos professores douto-
res Luisa Paolinelli e Nelson Veríssimo. A 
sessão terá a moderação da professora Ce-
lina Pereira.

O livro composto por 181 poemas, está 
dividido em quatro capítulos: Luz, Senti-
mento, Futuro e Esperança .z


