4

PEDRAS VIVAS, 06 DE DEZEMBRO DE 2020

NÓS POR CÁ

O presente de Natal
N

o próximo dia 8 celebramos a Imaculada
Conceição de Nossa Senhora. O mesmo é
dizer: celebramos a “Cheia de Graça”, esse novo
nome de Maria, dado pelo Anjo durante a Anunciação.
Na Bíblia, os nomes nunca são dados ao acaso,

D. Nuno Brás

é a “Cheia de Graça”, o Anjo reconhece a obra de
Nada é vivido, pensado ou desejado fora da von-
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nos tem.
Papa Francisco na passada Quarta-feira, ao dizer:

acolhido por nós, transforma-nos. Esse é o verdadeiro presente de Natal.

Padroeira e Rainha de Portugal

“Ao olhar para Maria, vemos o que
pode suceder na nossa vida quando
acolhemos o amor que Deus nos tem”

Presépios solidários

N

o dia 8 de dezembro, a
Igreja celebra a Solenidade da Imaculada Conceição da
-

A

igreja do Colégio está a promover um presépio construído
época de Natal especialmente num tempo particularmente difícil

carenciadas da freguesia de São Pedro. Com os donativos, a igreja vai preencheendo os degraus da tradicional escadinha. A responsabilidade da distribuição desses alimentos estará depois a

bado e domingo. As receitas, revertem para ajudar na despesa
corrente da igreja e “fazer a caridade em favor dos mais pobres”.

Domingo II
do
Advento

Agenda Pastoral
06

de

dezembro,

Machico: Crismas, 15h e 17h |
Igreja do Imaculado Coração
de Maria: Missa de Natal da
| Igreja do Colégio: Missa
de Advento - Secretariado
21h.
07 de dezembro, (Santo
Ambrósio)
Eucaristia, 19h | Capela de
Nossa Senhora da Conceição,
Câmara de Lobos: Eucaristia,
Capela de Nossa Senhora da
Conceição, Ribeira Brava:
do Porto Moniz: Eucaristia,
08 de dezembro, TERÇAFEIRA,
(Imaculada
Conceição
da
Virgem

Maria),
Eucaristia

-

Benção

das

Porto Moniz: Eucaristia, 15h
| Capela de Nossa Senhora da
Conceição, Câmara de Lobos:
Arco da Calheta: Eucaristia,
Eucaristia, 16h | Capela de
Nossa Senhora da Conceição,
Ribeira Brava: Eucaristia
da Festa, 16h | Lar da Paz:
Eucaristia - Aniversário, 17h
09 de dezembro, QUARTA
-FEIRA,
Reunião
do
Arciprestado de Câmara de

I

rai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas’». Apareceu
para remissão dos pecados. Acorria a ele toda a gente da região
da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém e eram baptizados
por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João vestia-se
alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E, na sua pregação,
correias das suas sandálias. Eu baptizo-vos na água, mas Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo» .

10 de dezembro QUINTAFEIRA,
Reunião
do
Aricprestado da Ribeira Brava,
11 de dezembro, SEXTAFEIRA,
Reunião
de

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

“Louvada seja a Imaculada
Conceição da Virgem Santa Maria”
A devoção a Nossa Senhora
da Conceição é uma das mais
antigas da Madeira, trazida
desde logo nas caravelas dos
descobridores.
No início do povoamento da Madeira, João Gonçalves Zarco mandou construir
a capela de Nossa Senhora
da Conceição, conhecida por
depois a igreja da Conceição
honra de Nossa Senhora da
Conceição na capitania de Machico, no ano de 1425. O mesmo foi feito no Porto Moniz,
um dos seus primeiros povoadores.
Na atualidade, para além
Porto Moniz, Nossa Senhora da Conceição é também

ser atualmente encontradas
da Calheta, Câmara de Lobos,
Estreito da Calheta, Monte,
Funchal e Tabua.
Em Portugal, a Imaculada Conceição foi escolhida a
nossos Reinos e Senhorios”,
com a promessa de “confessar
e defender sempre, até dar a
foi concebidas sem pecado original”.
A partir desta provisão, os
reis de Portugal nunca mais
impuseram a coroa sobre a sua
cabeça, nem mesmo no dia da
coroação.
mou solenemente pela Bula
“Eximia dilectissimi”, de 8 de
maio de 1671, a eleição de Nossa Senhora da Conceição como
Padroeira de Portugal.
-

Conceição, na Lombada da
Ponta do Sol. A primitiva capela da Lombada, dedicada ao
Espírito Santo, também chamada da Conceição, foi construída por João Esmeraldo e
sagrada pelo bispo de Tânger,

25 março 1646 “fosse gravado
em pedra e colocado em todas
as portas e lugares públicos
das cidades e vilas do reino de
Portugal”. Assim encontramos
na fachada da Sé do Funchal a
inscrição em pedra: “Louvada
seja a Imaculada Conceição da

-

A 8 de dezembro de 1854, o
mente o dogma da Imaculada
Conceição.

la mais vasta, mais elegante e
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IGREJA

Mensagem de Advento do Bispo do Funchal

Editorial:

N

do soberano para anunciar a sua passagem, a sua chegada, por uma determi-

P. Giselo Andrade

F

o “advento do rei”. E todos se preparavam

crítica sobre a cultura portuguesa. Entre as formas de escrita, privilegiou o
ensaio, devido ao carácter “híbrido” do
se “sobre os assuntos mais diversos, sem
ter a preocupação sistemática de uma

Não há Natal sem Jesus. Não há Natal
transforme. Precisamos de preparar a sua
chegada.
-

para Eduardo Lourenço, o ensaio é a
tentativa de conter a tragédia inerente
te aceitável”, é a forma escrita “de uma

irmãs Clarissas do Mosteiro da Caldeira e
do Mosteiro do Lombo dos Aguiares. São
dos nós e pelo mundo inteiro. Procuremos
ajudá-las.
Apesar da situação de pandemia, não vamos deixar de celebrar a Festa. Mas sempre
no respeito pelas indicações dadas pelas autoridades de saúde.
família, até ao nosso coração. Na alegria, e
Sua chegada.
+ Nuno, Bispo do Funchal.

Alunos de órgão
animam Eucaristias

ACEGE promove
concurso de presépios

O

A

Amaro nos dias 21 e 22 de novembro.
A iniciativa promovida pelo padre Ignácio Rodrigues, responsável da Música Sacra
na diocese, teve como objetivo introduzir
os alunos no contexto da celebração litúrgica de acordo com os princípios do Cur-

e construa um presépio na sua empresa ou
no seu teletrabalho e partilhe-o connosco”.
Os mais originais serão os protagonistas da
comunicação de Natal da ACEGE.

s alunos do curso de órgão litúrgico da

Funchal animaram as Eucaristias da Sole-

adotou perante a vida.
“A Eduardo Lourenço devemos a
lição de interrogar não só a vida, mas
também a morte com sabedoria, distanciamento e serenidade”, disse Tolentino.
Conta-nos o cardeal Tolentino sobre
viu chorar. “Estamos a falar de textos
bíblicos, saltando sem cautelas de uma
personagem para outra e, de repente,
ele tropeçou, como o apóstolo Paulo terá
tropeçado, na palavra Jesus. E os seus
olhos se encheram de água e a voz de
nada superior a Jesus. Já imaginou um
bres, os humildes, os misericordiosos,
os puros de coração, os perseguidos, os

para a participação ativa como ministros da
liturgia.

Luísa Gonçalves

F

oi no passado domingo, dia
29 de novembro, primei-

forma mais explicita”, como
Na habitual Eucaristia das 21
horas, na igreja do Colégio, de e
para os jovens, presidida desta
vez pelo bispo do Funchal, pro-

ssociação Cristã de Empresários e

-

um Concurso de Presépios nas empresas.

plicou o Pe. Carlos Almada, seu
coordenador, “vai trabalhar,
pensar e rezar” este caminho
de preparação, com os jovens

Se considerarmos o ensaio como re“lugar de recusa de toda a pretensão a

Comité Organizador Diocesano das JMJ
apresentado em tempo de Advento

mail para acege@acege.pt ou por whatsapp

uma maior motivação”, para o
seguir.
fez parte da comitiva portubeu, em Roma, os símbolos da

Restaurada a Estátua
de São João Paulo II

da Madeira esperam “ansio-

A

-

D. Nuno Brás presidiu à Eucaristia de Advento do Secretariado da Pastoral Juvenil | Foto: Duarte Gomes

mental para perceber “os sinais
convida precisamente a adormecer embalados por esta canser capaz de criar felicidade,
paz de se salvar a si próprio”.
“O Senhor convida-nos a
estarmos despertos, vigilantes,
sem dormir e convida-nos também a esta atitude vigilante de

encontra no adro da Sé do Funchal foi
alvo de trabalhos de conservação e restauro. A intervenção foi realizada pelo “Calçada Atelier - Arte, Conservação e Restauro”,

palmas, mas sobretudo a sua
oração pelos membros do comité.

-

O cónego Marcos, referiu a “importância
desta estátua para toda a diocese, mas so-

Nuno Brás sublinhou, a propó-

perceber as suas necessidades e
os seus anseios”, explicou ainda
o prelado, para logo acrescen-

cia cristã”.

“o Senhor está ao nosso lado”,
comodar”.
mos capazes verdadeiramente
-

os nossos jovens e fazer uma
preparação, fazer festa também

esse momento.
Os trabalhos na estátua consistiram no
blemas de corrosão. A intervenção também

O

bispo do Funchal cris-

semana, mais alguns jovens e
adultos da diocese. Assim, no
sábado, dia 28 de novembro, o
Santa Luzia, onde crismou sete
jovens e dois adultos e no doImaculado Coração de Maria
onde crismou mais 17, sendo
do Livramento.
No início da Eucaristia em
começou

até nós”.
damente sobre o Evangelho, e

manchas de cera e de sujidades.
-

nos faz a estarmos vigilantes.
Esse estado de alerta, explicou,
implica não adormecermos, o

lugar vazio na cultura portuguesa.

ponsável pelos outros”, responsável pela “dignidade da vida
humana e também pela sua
cada um”, mas é feita de pro-

ocasião de receber o Papa São João Paulo II
promovem a paz’? Não há nada superior
a isto”.
via distinguido Eduardo Lourenço com

abandona e está connosco”.

D. Nuno convidou
crismandos a
estarem vigilantes

São João Paulo II | Foto: Duarte Gomes

“Este Advento seja,
verdadeiramente, um
momento de quem vigia
e de quem tem os olhos
do coração e da fé bem
despertos”

sentimos responsáveis pela
vida dos outros e pela vida da

por

lembrar

aos
meçar o Tempo do Advento,
“um tempo cheio de esperança”

“este Advento seja, verdadeirado coração e da fé bem desper-

tiu sobre o “convite importan-

vem até nós”.

estarmos vigilantes.

