
Madeira representada na entrega 
dos símbolos das JMJ 

O Papa entregou a cruz e o ícone de Nossa Senhora aos jovens portugueses

No domingo passado, Solenidade de 
Cristo Rei, o Papa Francisco entregou 

a uma delegação portuguesa os símbo-
los das Jornadas Mundiais da Juventude 
(JMJ), cuja próxima edição internacional 
será no ano de 2023, em Lisboa. 

A representar os jovens madeirenses, 
participou da cerimónia o padre Carlos 
Almada, delegado da diocese do Funchal 
junto do Comité Organizador Local das 
JMJ de Lisboa.

Este sacerdote referiu ao Jornal da Ma-
deira que estava prevista a participação 
de muitos jovens portugueses na entrega 
da cruz das jornadas e do ícone de Nossa 
Senhora, inicialmente marcada para o Do-
mingo de Ramos, mas devido às restrições 
por causa da pandemia não foi possível es-
tarem presentes. Da Madeira eram nove os 
jovens que previam estar nesse evento. 

Na véspera do encontro com o Papa, 
a delegação portuguesa, composta por 
cerca de trinta elementos, participou da 
catequese do cardeal José Tolentino Men-
donça, na Igreja de Santo António dos Por-
tugueses, em Roma, e que foi inspirada no 
tema para a JMJ 2023, “Maria levantou-se 
e partiu apressadamente”. 

O padre Carlos Almada disse que, para 
D. Tolentino, as Jornadas são um grande 
sinal, “os jovens são um sinal para o mun-
do”.

“As JMJ não são um ato isolado, um 
megaevento, mas este sinal de Cristo para 
nós. O convite para o evento é uma gran-
de festa por causa de Cristo”, recordou o 
padre Carlos. Neste sentido, “a jornada é o 
caminho que se faz, a palavra de Deus que 
se ouve”.

Para preparar as jornadas na Diocese 

do Funchal será lançada uma iniciativa 
que vai percorrer as paróquias. Nos dias 
23 de cada mês, os jovens das paróquias 
serão convidados a participar num encon-
tro sobre as JMJ onde haverá catequese, 
atividades, dinâmicas e oração. O objetivo 
é conhecer os jovens e envolve-los nas jor-
nadas. “Algo de jovens para jovens. Sejam 
RV� MRYHQV�D�SHQVDU�D�SDVWRUDO�GRV� MRYHQV��
em que moldes e linguagem”, referiu o pa-
dre Carlos.  

Para o sacerdote responsável pelas JMJ 
na diocese, “uma boa preparação é já uma 
grande catequese. Uma grande preparação 
dará muitos frutos”.

Entretanto, neste domingo, 29 de nov-
embro, o Bispo do Funchal vai presidir pe-
las 21 horas, na Igreja do Colégio, à missa 
que marca o início da preparação das JMJ 
na diocese.z
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P.  Giselo Andrade

Celebramos hoje o primeiro do-
mingo do Advento, tempo de 

preparação para o Natal. Sabemos 
que não vamos viver esta quadra da 
mesma forma, nem nos moldes a 
que estamos habituados. Muitos ri-
tuais sociais, religiosos e familiares 
vão sofrer alterações. Animações, 
festas e convívios foram suspensos. 

Na tradição madeirense, o Ad-
vento é ocupado por inúmeras tare-
IDV�TXH�SUHSDUDP�D�)HVWD��SUHVpSLRV��
enfeites, cearinhas, broas e licores 
fazem parte da cultura deste tempo. 
Sem este aparato, parece que já não 
nos resta nada. 

Porém, o essencial do Advento 
não é aquilo que os olhos vêem, mas 
a vigilância do coração à voz que 
FODPD� QR� GHVHUWR�� ³3UHSDUDL� RV� FD-
minhos do Senhor”. Neste sentido, 
a Coroa do Advento ajuda-nos a vi-
ver melhor este tempo. No centro do 
círculo, formado com ramos verdes, 
são colocadas quatro velas. Em cada 
domingo do advento, a família pode 
reunir-se para acender uma vela, ler 
uma passagem da Sagrada Escritura 
e fazer uma oração.

Escreve o padre José Luis Rodri-
gues no livro publicado esta semana, 
³3HGDoRV�GH�(VSHUDQoD´��

“Não tenho tudo pronto para re-
ceber o Messias, / não tenho casa 
digna / não tenho caminho / não 
tenho tempo / não tenho mãos que 
sirvam / não tenho vontade… / Tan-
to e tudo está sem ordem e inacaba-
do em mim. / Nisto a voz ajuizada 
GR�GHVHUWR�SURFODPRX�VHJXUD����%DV-
ta que sejas quem és… / Levanta a 
cabeça e faz morrer o medo”.

O encontro com o Senhor não 
acontece no exterior, mas no mais 
íntimo de cada um, como rezou 
6DQWR� $JRVWLQKR�� ³7DUGH� WH� DPHL��
Tarde Te amei, ó Beleza tão antiga e 
WmR�QRYD��7DUGH�GHPDLV�HX�7H�DPHL��
Eis que estavas dentro, e eu, fora – e 
fora Te buscava, e me lançava, dis-
forme e nada belo, perante a beleza 
de tudo e de todos que criaste. Es-
tavas comigo, e eu não estava Con-
tigo…”. 

Este ano somos convidados não 
a fazer muitas coisas, mas simples-
mente a “ser” e a “estar”.z

(GLWRULDO�

Advento

Formação para 
Leitores 

O Arciprestado de Santa Cruz e Machico 
realizou no dia 18 e 19 de novembro o 

primeiro encontro formativo para leitores 
que decorreu nas paróquias de Santa Cruz e 
Eiras. As duas ações de formação contaram 
com a participação de 90 leitores que valori-
zaram a iniciativa.

No encontro, o cónego Rui Pontes recor-
dou o tema diocesano para este ano pastoral 
³$�(XFDULVWLD�FRQVWUyL�QRV�QR�FDPLQKR�GD�Ip��
Cristo salva -te” para apontar a importância 
da vivência da Eucaristia na vida do dia a dia 
do cristão. Foram mencionados três aspectos 
LPSRUWDQWHV�D�FRQVLGHUDU��R�ID]HU�PHPyULD��D�
caminhada comum e a transmissão da fé.

Na sua intervenção, o cónego Vítor Go-
mes revelou a importância da escuta da Pa-
lavra, primeiramente pelo leitor,  e depois 
pela comunidade reunida. Para melhor com-
preensão da missão do leitor, o cónego Vítor 
apresentou a “Mensagem ao Povo de Deus” 
do Sínodo dos Bispos de 2008 incidindo a 
DomR�IRUPDWLYD�QDV���HWDSDV��,��$�YR]�GD�3D-
ODYUD��D�5HYHODomR��,,��2�URVWR�GD�3DODYUD��-H-
VXV�&ULVWR��,,,��$�FDVD�GD�3DODYUD��D�,JUHMD�H�
,9��2V�FDPLQKRV�GD�3DODYUD��D�PLVVmR�z

Celebrações do Natal em tempo de pandemia

“Cristo salva-te”. Toda a História, toda a 
vida da Igreja, toda a vivência e todas as 

PDQLIHVWDo}HV�GD�Ip�WrP�XP�REMHFWLYR��D�VDO-
vação. Deus quer salvar-nos, dar-nos a Sua 
vida.

O objectivo da festa do Natal e de todas 
as celebrações é, por isso, a nossa salvação. 
Queremos deixar que Deus venha até nós e 
QRV�VDOYH��D�DOHJULD�GD�6XD�SUHVHQoD��D�DOH-
gria de, vendo-O assim, humano como nós, 
podermos mais facilmente partilhar a Sua 
vida enche de tal forma o nosso coração que 
precisamos de a comunicar.

O Natal e as suas festividades transfor-
mam o rosto das nossas Ilhas e de cada famí-
lia madeirense e portosantense. As Ilhas en-
chem-se de luzes, de músicas próprias desta 
quadra. Mas este ano vamos ter de viver o 
1DWDO�QXP�FRQWH[WR�VLQJXODU��D�&RYLG����LP-
põe-nos que celebremos a festa de um modo 
menos exuberante.

As Missas do Parto serão celebradas, mas 
peço que sejam respeitadas as distâncias de 
segurança sanitária, e que, à saída, não exis-
tam ajuntamentos. As paróquias não irão 
promover os festejos que se seguem habi-
tualmente àquelas celebrações.

Na Noite de Natal, não se façam roma-
gens, autos ou a “pensação do Menino”. O 
KDELWXDO�EHLMR�GD� LPDJHP�GR�0HQLQR�QR�¿-
nal da Missa, será substituído pelo gesto do 
sacerdote que ergue a imagem do Salvador, 
enquanto toda a comunidade, sem sair do 
lugar, canta um cântico e se inclina em re-
verência. Em casa, a família é convidada a 
reunir-se à volta do Presépio enquanto um 
dos seus membros faz uma oração.

Quanto aos Presépios paroquiais, peço 
que seja previsto um circuito para as even-
tuais visitas, sempre no respeito das distân-
cias e regras sanitárias que se impõem.

Se respeitarmos estas normas, e conti-
nuarmos a viver uns com os outros de uma 
forma cívica, segundo o que as autoridades 
de saúde nos aconselham, certamente nada 
nos impedirá de exteriorizar a alegria do 
Natal, a alegria de nos sabermos salvos por 
Cristo que vem ao nosso encontro.

No Natal, Deus faz-se próximo de nós. 
4XHU� GDU�QRV� D� 6XD� 9LGD�� &RQ¿HPRV� Q¶(OH�
porque nunca nos abandona. Mesmo no 
meio desta pandemia, façamos do Natal uma 
verdadeira festa cristã.

Funchal, 25 de novembro de 2020.z

Nota do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás

Capela de S. Catarina 
aberta para visitas
No próximo dia 2 de dezembro a Capela 

de Santa Catarina abre para visitas, de 
segunda a sexta-feira, das 10 às 13 horas e 
das 15 às 18 horas.

“A Capela de Santa Catarina foi o primei-
ro templo religioso erguido na Madeira, em 
1425”. Situada no Parque de Santa Catarina, 
este templo apresenta elementos decorativos 
da arquitetura Manuelina. 

Construída nos primórdios do povoa-
mento da ilha, esta capela “é um dos mais 
apreciáveis monumentos arquitetónicos do 
ogival manuelino na Madeira, notável pelos 
seus arcos, colunas e abóbadas de aranhiço 
em todo o corpo sagrado.z



Cristo Rei: “Deixar que a nossa 
vida tenha a forma de Cristo”

D. Nuno Brás presidiu à Solenidade de Cristo Rei na Paróquia do Caniço  | Foto: Duarte Gomes 
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“Deus anda à nossa, à 
tua, procura em cada 
dia que passa, para te 

encontrar, cuidar de ti, te 
dar a vida”

Restauro do 
presbitério da 
igreja de S. Paulo

Em dia de Cristo Rei, 22 
de novembro, o Bispo do 

Funchal presidiu a uma Eu-
caristia na Paróquia de São 
Paulo, na Ribeira Brava, com 
a qual se assinalou a conclusão 
do primeiro restauro do pres-
bitério daquela igreja.

A intervenção, que decorreu 
ao longo dos últimos dois me-
ses, esteve a cargo da empresa 
µ6HQWLU�D�$UWH¶��H�IRL�XPD�GRDomR�
de Florinda Rodrigues, irmã da 
Confraria do Santíssimo Sacra-
mento, também em memória 
póstuma de seu marido Eliseu 
Rodrigues. Consistiu, essen-
cialmente, na recuperação dos 
dourados do altar, do ambão e 
do sacrário.

Na homilia desta Eucaris-
tia, concelebrada pelo Pe. João 
Manuel, pároco de São Paulo e 
pelo cónego Fiel de Sousa, vi-
gário geral da diocese, D. Nuno 
%UiV� UHÀHWLX� VREUH� DV� OHLWXUDV�
para sublinhar que “Deus anda 
à nossa procura, à tua procu-
ra”. E anda Ele próprio, sem 
intermediários, porque “cada 
um de nós é importante para 
Ele”. 

E isso acontece, lembrou, 
porque “cada um de nós é cria-
do à imagem de Jesus Cristo” 
e “interiormente tem a sua for-
ma”. A forma daquele que vem 
à procura de todos e de cada 
um, mas “sobretudo dos po-
bres, dos mais humildes, dos 
esquecidos”. Daqueles que, 
como se dizia no Evangelho, 
“não têm nenhum poder, da-
queles que não valem nada aos 
olhos de toda a gente”.

Em momento próprio, logo 
após a comunhão, D. Nuno 
Brás procedeu à trasladação 
do Santíssimo Sacramento do 
sacrário temporário para o sa-
crário principal, agora devida-
mente recuperado.
1R� ¿QDO� GD� FHOHEUDomR�� R�

Pe. João Manuel agradeceu a 
presença do bispo e do vigário 
geral neste momento impor-
tante para a comunidade de 
São Paulo.z

Luísa Gonçalves   

Este ano, devido à pande-
mia, a peregrinação anual 

promovida pelo Conselho Cen-
tral do Funchal da Sociedade 
de São Vicente de Paulo ao 
monumento do Cristo Rei, no 
Garajau, não se realizou. No 
entanto, a Solenidade de Nos-
so Senhor Jesus Cristo, Rei do 
Universo foi assinalada na Eu-
FDULVWLD�GDV�������KRUDV�GH�GR-
mingo, dia 22 de novembro, na 
igreja do Caniço.

A celebração foi presidida 
SRU�'��1XQR�%UiV�TXH��UHÀHWLQ-
do sobre as leituras, lembrou 
à assembleia que “ser cristão é 
deixar que a nossa vida tenha a 
forma de Cristo”.

Depois de referir que “Deus 
anda à nossa, à tua, procura 
em cada dia que passa, para te 
encontrar, cuidar de ti, te dar 
a vida”, D. Nuno explicou que 
“existem dois modos de viver 
FRPR�VHU�KXPDQR��R�PRGR�KD-
bitual e o modo de Cristo, o pri-
meiro Adão e o segundo Adão, 
o homem velho e o homem 
novo, o homem onde habita a 

morte e o homem onde habita 
a vida eterna, que é a vida de 
Deus”.

Numa celebração que con-
tou com a presença do Con-
selho Central do Funchal, 
dos membros da Conferên-
cia Vicentina do Caniço e das 
crianças do primeiro ano da ca-
WHTXHVH�TXH�¿]HUDP�GHVWD�D�VXD�
festa do acolhimento, o prelado 
continuou dizendo ainda que 
“Deus nos procura para formar 
Cristo em nós”, sendo esse tam-
bém o objetivo da catequese.

Esse processo de formar 
Cristo em nós, de “deixar que 
a nossa vida tenha a forma de 
Cristo”, lembrou o bispo dioce-

sano, começa no momento do 
nosso batismo e continua vida 
fora, com a ajuda dos pais, das 
catequistas e toda a comunida-
de cristã.

E ter uma vida com a for-
ma de Cristo, além de ser “um 
dos segredos do ser cristão”, 
implica ter “a forma de Cristo 
ressuscitado, a forma de Cristo 
glorioso, mas também a forma 
GH�&ULVWR�TXH�VH�LGHQWL¿FD�FRP�
aqueles que mais sofrem, com 
aqueles que não sabem que 
sentido tem a sua vida, com 
aqueles que são esquecidos, 
com aqueles de que ninguém se 
lembra”.

Quando celebramos a Festa 
GH�&ULVWR�5HL��D¿UPRX�DLQGD�R�
prelado, “celebramos isto pre-
cisamente”. Ou seja, “celebra-
mos o facto de Deus querer dar 
forma à nossa vida, à nossa vida 
interior e à nossa vida exterior”. 
E nós “queremos agradecer-
Lhe por isso e pedir-Lhe que 
em todos nós, desde os mais 
pequenos até aos mais velhos, 
Ele possa encontrar uma por-
ta aberta para nos dar forma, a 
forma da sua vida”, concluiu.  z



Começamos neste Domingo o tempo do Ad-
vento. É o anúncio alegre de que Jesus está à 

nossa porta e pede para entrar.
Nestes dias em que tudo quanto construímos 

parece ter sido em vão; em que o futuro parece 
incerto; em que nos percebemos frágeis e pobres, 
é importante deixarmos que este anúncio ressoe 
aos nossos ouvidos e ao nosso coração.

O Advento é o tempo da esperança.
Ele diz-nos que Deus não desistiu. Podemos 

tentar ignorá-lo, esquecê-lo; podemos tentar 
construir um mundo em que Deus não conta — 
um mundo apenas com as nossas regras, e de 
acordo com os nossos gostos e desejos. Podemos 
tentar tudo isso que Ele continua a querer mani-
festar-se na nossa vida.

Em cada Advento, Deus vem até à porta da 
nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, 

da nossa cidade e, sobretudo, do nosso coração — 
vem e bate. Não se impõe, porque essa é a con-
dição para que O acolhamos correspondendo com 
amor ao Amor que Ele nos tem. 

Deus sempre se manifesta, persistente. Até ao 
dia em que nos deixemos (con)vencer. Porque, 
D¿QDO��WRGRV�¿FDPRV�D�JDQKDU��R�KRPHP�TXH�UH-
cebe a vida de Deus; e Deus que mostra a sua bon-
GDGH�LQ¿QLWD�z

Advento, tempo de esperança

D. Nuno Brás

“Em cada Advento, Deus vem até à 
porta da nossa casa, da nossa família, 
do nosso trabalho, da nossa cidade e, 
sobretudo, do nosso coração — vem e 

bate.”
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NÓS POR CÁ

28 de novembro, SABADO, 
Conselho Pastoral Diocesano, 
��K�_�3DUyTXLD�GH�6DQWD�/X]LD��
Crismas, 16h | 

29 de novembro, 
DOMINGO,  Paróquia da 
&RQFHLomR�� 3RQWD� GR� 6RO��
Início das Novenas de Nossa 
Senhora da Conceição, 7h30 |
Paróquia do Imaculado 
&RUDomR� GH� 0DULD�� &ULVPDV��
10h30 | Capela de Nossa 
Senhora da Conceição, 
&kPDUD� GH� /RERV�� ËQLFLR� GD�
Novena de Nossa Senhora 
da Conceição, 12h | Igreja do 
&ROpJLR�� 0LVVD� GH� $GYHQWR�
- Secretariado Diocesano da 
Pastoral Juvenil. 

1 de dezembro, TERÇA-
FEIRA, Reunião de 

Arciprestado do Porto Moniz 
/São Vicente e Santana, 
(Porto da Cruz), 10h | Capela 
GD� &RQFHLomR�� 5LEHLUD� %UDYD��
Novenas de preparação para 
a festa de Nossa Senhora da 
Conceição, 20h

2 de dezembro, QUARTA 
-FEIRA, Reunião de 
Arciprestado de Santa Cruz 
/Machico, 10h | Reunião 
de Arciprestado da Ribeira 
Brava, Ponta do Sol e Calheta

3 de dezembro, QUINTA-
FEIRA, Conselho Episcopal, 
10h  .

4 de dezembro, SEXTA-
FEIRA, Paróquia de Santa 
/X]LD�� 9LJtOLD� GH� SUHSDUDomR�
para o Crisma, 19h30. z

Domingo I 
do 

Advento

NDTXHOH� WHPSR��GLVVH�-HVXV�DRV� VHXV�GLVFtSXORV��©$FDXWHODL�
vos e vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. 

6HUi�FRPR�XP�KRPHP�TXH�SDUWLX�GH�YLDJHP��DR�GHL[DU�D�VXD�FDVD��
deu plenos poderes aos seus servos, atribuindo a cada um a sua 
tarefa, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, visto 
TXH�QmR�VDEHLV�TXDQGR�YLUi�R�GRQR�GD�FDVD��VH�j�WDUGH��VH�j�PHLD�
noite, se ao cantar do galo, se de manhãzinha; não se dê o caso 
que, vindo inesperadamente, vos encontre a dormir. O que vos 
GLJR�D�YyV��GLJR�R�D�WRGRV��9LJLDL�ª�z

EVANGELHO (Mc 13, 33-37)

Agenda Pastoral

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

Acólitos: Plano de Atividades 
para 2021

O Serviço Diocesano de Acólitos publicou o seu plano de ativi-
dades para 2021. Na primeira atividade, marcada para 16 de 

janeiro, no Arciprestado da Ponta do Sol e Ribeira Brava os acó-
litos terão uma formação. Segue-se a 21 de fevereiro na Paróquia 
do Monte, a Eucaristia da Festa de São Francisco Marto. A 20 de 
março, está prevista a formação de acólitos para a Semana Santa 
na Paróquia da Nazaré. Finalmente, no dia 24 de abril, será cele-
brado o  Dia Diocesano do Acólito, no  Paróquia do Campanário.z

Concerto de Órgão na Sé no 
início do Advento

Neste domingo, dia 29 novembro, vai realizar-se na Sé do 
Funchal um momento musical, com que se assinala o início 

do tempo litúrgico do Advento.
O concerto de órgão, com cerca de 25 minutos de duração, 

tem início agendado para as 16 horas.
O organista Nélson Quintal vai improvisar sobre os quatro te-

PDV�GRV�GRPLQJRV�GR�$GYHQWR��9LJLOkQFLD��3UHSDUDomR��$OHJULD�H�
Maria, Mãe de Misericórdia.z


