
Papa convoca ano especial 
dedicado a São José

A iniciativa assinala os 150 anos da proclamação de São José 
como Padroeiro da Igreja Católica

O Papa Francisco anunciou no dia da 
Imaculada Conceição a convocação 

de um Ano dedicado a São José, que se es-
tende até ao dia 8 de dezembro de 2021, e 
SXEOLFRX�D�&DUWD�$SRVWyOLFD�³3DWULV�FRUGH´�
(Com coração de pai), sobre a paternidade 
de São José. 

A decisão, motivada pela situação de 
emergência causada pela pandemia, pre-
tende assinalar os 150 anos da declaração 
de São José como padroeiro universal da 
Igreja, feita pelo Beato Pio IX.

Na Carta, o Papa deixa a boca “falar da 
abundância do coração” e partilha “algu-
PDV� UHÀH[}HV� SHVVRDLV� VREUH� HVWD� ¿JXUD�
H[WUDRUGLQiULD�� WmR� SUy[LPD� GD� FRQGLomR�
KXPDQD�GH�FDGD�XP�GH�QyV´�

O desejo de escrever esta Carta foi cres-
cendo durante os meses de pandemia, 

quando se tornou evidente que “as nossas 
vidas são tecidas e sustentadas por pes-
soas comuns (habitualmente esquecidas)”. 
O Papa menciona: “médicos, enfermeiras 
e enfermeiros, trabalhadores dos super-
mercados, pessoal da limpeza, curadores, 
transportadores, forças policiais, voluntá-
rios, sacerdotes, religiosas e muitos – mas 
muitos – outros que compreenderam que 
ninguém se salva sozinho”.
(VFUHYH� R� 3RQWt¿FH� TXH� ³WRGRV� SRGHP�

encontrar em São José – o homem que 
passa despercebido, o homem da pre-
sença quotidiana discreta e escondida – 
um intercessor, um amparo e uma guia 
QRV� PRPHQWRV� GH� GL¿FXOGDGH�� 6mR� -RVp�
lembra-nos que todos aqueles que estão, 
aparentemente, escondidos ou em segun-
do plano, têm um protagonismo sem pa-

UDOHOR�QD�KLVWyULD�GD�VDOYDomR��$�WRGRV�HOHV��
dirijo uma palavra de reconhecimento e 
gratidão”.

Francisco recorda que “depois de Ma-
ria, a Mãe de Deus, nenhum Santo ocu-
pa tanto espaço no magistério pontifício 
como José, seu esposo”: Pio IX declarou-
R� ³3DGURHLUR� GD� ,JUHMD� &DWyOLFD´�� 3LR� ;,,�
apresentou-o como “Padroeiro dos operá-
rios” e João Paulo II, como “Guardião do 
Redentor”.
$�&DUWD�$SRVWyOLFD�DSUHVHQWD�D�GLPHQ-

são paterna de São José em sete pontos de 
UHÀH[mR�� YDORUL]DQGR� D� ³FRUDJHP� FULDWLYD�
do carpinteiro de Nazaré” que “sabe trans-
formar um problema numa oportunidade, 
DQWHSRQGR�VHPSUH�D�VXD�FRQ¿DQoD�QD�3UR-
vidência”, e termina com uma oração do 
Papa: “Salve, guardião do Redentor”.z 
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P.  Giselo Andrade

Os dias começam mais cedo. O 
som dos instrumentos e os can-

tares populares despertam os que 
dormem e convocam à participação. 
Os caminhos da freguesia juntam-se 
numa corrente de alegria. Antes do 
nascer do sol, as igrejas enchem-se 
de luz e de música. 

Os nove dias antes do Natal, as 
Missas do Parto, são especiais. Há 
uma música que nos acompanha du-
rante todo o dia: no trabalho, na rua, 
em casa e por todo o lado. Um am-
biente diferente, contagiante, capaz 
GH�UHYHODU�R�PHOKRU�TXH�Ki�HP�QyV���

Começar o dia em oração, na es-
cuta da palavra de Deus, produz fru-
tos de alegria, paz e bondade. Não há 
espaço para contendas nem discus-
sões. É tempo de fazer festa.

Os mais velhos introduzem as 
QRYDV� JHUDo}HV� QR� ULWXDO� SUySULR�
das Missas do Parto. Também eles 
R�DSUHQGHUDP�GRV�VHXV�SDLV�H�DYyV��
Apesar de algumas variações entre 
DV�SDUyTXLDV��R�HVVHQFLDO�PDQWpP�VH�
intacto ao longo dos anos.

Os cânticos não são difíceis de 
aprender. A simplicidade das me-
lodias e as letras em versos de lin-
guagem popular, facilitam a partici-
pação de todos. Muitos deles falam 
de Nossa Senhora, a sua beleza, os 
seus dons divinos e a sua materni-
dade. “A Virgem no presépio inspi-
ra quadras de lirismo popular pelos 
sentimentos despertados no povo ao 
contemplar a penúria, o frio, o des-
conforto e o bucolismo que rodeiam 
o nascimento de Jesus”.

Na obra “Cânticos Religiosos do 
Natal Madeirense”, João Arnaldo 
5X¿QR� GD� 6LOYD� D¿UPD� TXH� DOJXQV�
cânticos que hoje cantamos “terão as 
suas raízes numa vivência cultural de 
mais de quatro séculos”. 

Habitualmente a Missa do Parto 
termina com o cântico “Virgem do 
Parto” que pode ser acompanhado 
por diversos instrumentos popula-
res como o bombo, as castanholas, 
RV� FKRFDOKRV�� R� UDMmR�� D� KDUPyQLFD�
H� DWp� DFRUGHmR��1RV� SUy[LPRV� GLDV��
este será o refrão mais cantado: Vir-
JHP�GR�3DUWR��y�0DULD���6HQKRUD�GD�
&RQFHLomR���'DL�QRV�DV�IHVWDV�IHOL]HV��
A paz e a salvação.z

Editorial:

Virgem do Parto

Missa do Parto dos 
Universitários

O Departamento da Pastoral do Ensino 
Superior (DPES) da Diocese do Funchal 

GHVD¿D�RV� MRYHQV�XQLYHUVLWiULRV�D� ³YHVWLUHP�
o traje” e a participarem na Missa do Par-
to dos universitários que será celebrada no 
GLD����GH�GH]HPEUR�jV���KRUDV�QD�LJUHMD�GR�
Colégio.z

Diocese apresenta guião com percurso 
temático para as Missas do Parto

A Diocese do Funchal apresentou, nesta 
quinta-feira,  o “Guião das Missas do Par-

to” com o tema: “Na escola de Maria, mulher 
Eucarística”, onde é possivel encontrar pro-
SRVWDV�GH�UHÀH[mR�SDUD�HVWDV�FHOHEUDo}HV�TXH�
decorrem entre os dias 15 a 23 de dezembro 
HP�WRGDV�DV�SDUyTXLDV�GD�GLRFHVH��
2�REMHWLYR�GR�JXLmR�HODERUDGR�SHOR�FyQHJR�

Vítor Gomes e a Irmã Maria da Cruz, das Ir-
mãs Clarissas e coordenado pelo Secretaria-
do de Pastoral é “redescobrir e desenvolver o 
dom de Maria, como aurora da Eucaristia, e 
uma autênticca espiritualidade eucarística”. 
$V� UHÀH[}HV� EDVHLDP�VH� QRV� WH[WRV� EtEOLFRV�

de cada dia, no plano pastoral da  diocese do 
Funchal e na Mensagem do Advento do bis-
po do Funchal. 
1D� QRWD� LQWURGXWyULD�� GLDQWH� GD� QRYD�

situação de pandemia, o guião convida a 
“regressar às origens, para entrar verdadei-
ramente no espírito do primeiro Natal da 
KLVWyULD´� H� FLWD� R�3DSD�)UDQFLVFR�� ³1mR�KD-
verá Natal? Claro que sim! Mais silencioso e 
com mais profundidade, mais parecido com 
o primeiro, em que Jesus nasceu em solidão 
(…) Sem as ruas a transbordar, mas com o 
coração aquecido pel`O que está para che-
gar. Deus está do nosso lado e partilha, como 
Cristo no presépio, a nossa pobreza, a prova, 
o pranto, a angústia e a orfandade… A Co-
vid–19 nunca poderá chegar ao coração nem 
à alma dos que no céu põem sua esperança e 
o seu alto ideal”.

Durante o novenário é sugerido “prestar 
DWHQomR� DR� QRVVR� ULFR� SDWULPyQLR� PXVLFDO�
madeirense das Missas do Parto ligados à 
Eucaristia”, destacando-se o cântico: “Meu 
'HXV�TXH�DOHJULD���KRMH�QRV�FDXVDLV���´

Este é o percurso Temático do novenário:
15 de Dezembro: A Eucaristia, mistério da 

fé - Maria, a Cheia de graça.
16 de Dezembro: Eucaristia, memorial da 

Páscoa - Maria de Nazaré, a Mulher vigilan-
te.
���GH�'H]HPEUR��$�(XFDULVWLD� FRQVWUyL�D�

Igreja - Maria, Mãe de Igreja.
18 de Dezembro: A Eucaristia, testemun-

KR�GD�Ip�GRV�$SyVWRORV���0DULD��D�9LUJHP�¿HO�
19 de Dezembro: A Eucaristia, fonte da 

missão - Maria, Estrela da Evangelização.
20 de Dezembro:  Eucaristia e o serviço da 

caridade - Maria, Arca da Aliança.
Dia 21 de Dezembro: Eucaristia como 

banquete pascal - Maria, a Senhora da Pron-
tidão.

Dia 22 de Novembro: A presença real de 
Jesus na Eucaristia - Maria, a Mulher do 
0DJQL¿FDW�

Dia 23 de Dezembro: Eucaristia como 
dom e entrega. - Maria do Fiat!z

Capela do Bom Jesus 
reabre

Neste domingo, 13 de dezembro, reco-
meçam as atividades litúrgicas na ca-

pela do Bom Jesus, no Funchal com a cele-
bração da Eucaristia às 20 horas. 

Entre os dias 15 a 23 de dezembro, nesta 
capela, serão celebradas as Missas do Parto 
às 18h30.z



“Na Imaculada Conceição 
contemplamos o início de uma 
nova humanidade”

D. Nuno Brás presidiu à Solenidade da Imaculada Conceição na Sé do Funchal | Foto: Duarte Gomes 
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DIOCESE DO FUNCHAL

“Deus quer realizar em 
nós grandes coisas”

Aniversário do 
CNE - Madeira

D. Nuno Brás presidiu na 
manhã da passada ter-

ça-feira, dia 8 de dezembro, 
a uma Eucaristia na igreja do 
Colégio com a qual se assi-
nalaram os 92 anos do CNE 
– Madeira 

No início da celebração, o 
bispo do Funchal saudou os 
escuteiros presentes, sublin-
hando que eles representa-
vam “todos aqueles que não 
puderam estar aqui” devido à 
pandemia e às restrições im-
postas pela mesma. Deixou 
ainda uma palavra de ânimo 
e a garantia de que “havemos 
de reconstruir, de refazer a 
nossa Região e havemos de o 
fazer nesta atitude da Virgem 
Maria que está disponível 
para aquilo que Deus quiser”.

Na celebração, D. Nuno 
rezou para que “o escutismo 
na nossa Região seja sempre 
este lugar onde se possam 
encontrar homens e mulhe-
res verdadeiramente novos 
capazes de se deixar trans-
formar e de transformar tudo 
aquilo que está à sua volta”.z

Luísa Gonçalves   

D. Nuno Brás presidiu no 
dia 8 de dezembro, à Eu-

caristia em honra da Imaculada 
Conceição de Nossa Senhora, 
na Sé do Funchal.

Na homilia desta celebração, 
TXH�DFRQWHFHX�����DQRV�GHSRLV�
do então bispo de Coimbra ini-
ciar, em Portugal, o culto da 
Imaculada Conceição, o pre-
lado insistiu na ideia de que 
enquanto sociedade “vivemos 
mergulhados no orgulho” e 
de que o homem é incapaz de 
“aceitar seu lugar no seio de 
todo o criado” e vive “dominado 
pelo egoísmo, pela inveja e pela 
soberba”.

Depois de traçar aquilo a que 
chamou “o retrato natural do 
homem; e o retrato do homem 
natural”, o prelado continuou 
frisando que se permanecês-
semos nesta atitude, quando 
Deus saísse ao nosso encon-
tro, “restar-nos-ia a sujeição (a 
humilhação, o medo — senão 
mesmo o terror — dos escra-
vos, como no caso de tantas 
atitudes religiosas que encon-
WUDPRV�DR�ORQJR�GD�KLVWyULD�GD�

humanidade); a suspeição (a 
revolta ou mesmo a tentativa 
de esmagar Deus, de O derro-
tar, como no caso do ateísmo 
racionalista do século passado); 
ou o esquecimento (a tentativa 
de viver como se Deus não exis-
tisse, como sucede na vida da 
grande maioria dos nossos con-
temporâneos).” Mas a propos-
ta cristã,  proclama uma outra 
possibilidade .
$� SUySULD� ,PDFXODGD�

Conceição da Virgem Maria, 
que hoje assinalamos, explicou 
D. Nuno Brás, “é a celebração 
de um momento essencial no 
desenrolar desse plano salva-
dor que Deus tem para a hu-
manidade pecadora”. E é ainda, 
sublinhou, “um enorme ato de 
amor que o Pai tem para com 
FDGD�XP�GH�QyV�H�SDUD�FRP�WRGD�
a humanidade a necessitar de 
redenção: não poderíamos ser 
redimidos se Ele não assumis-

se a nossa natureza humana e 
se, ao mesmo tempo, não per-
manecesse verdadeiro Deus 
— santo, inocente, imaculado, 
sem qualquer contágio do pe-
cado”.

De resto, na Imaculada 
Conceição da Virgem Maria, 
prosseguiu, “contemplamos 
o início de uma nova huma-
nidade: a humanidade salva, 
redimida, o início de um novo 
modo de existir, de viver. 

Em pleno tempo de Adven-
to, lembrou o bispo diocesano, 
³VXUJH�QRV� D� ¿JXUD� GD� ,PDFX-
lada, cheia de graça, para nos 
testemunhar que Deus quer 
UHDOL]DU�HP�QyV�JUDQGHV�FRLVDV��
apesar do nosso pecado: quer 
UHDOL]DU� HP�QyV� D�PHVPD�REUD�
de salvação que em todo o seu 
esplendor contemplamos na 
pessoa da Virgem Maria”.

A Imaculada Conceição, 
concluiu, “convida-nos a fazer 
parte, como Ela, da nova huma-
nidade. E, para isso, o Pai espe-
ra apenas que lhe corresponda-
mos com a mesma atitude da 
Virgem de Nazaré: “faça-se em 
mim segundo a tua palavra”. z

Lar da Paz 
assinalou 
aniversário

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

dezembro, a uma Eucaristia 
com que se assinalou o 29º 
aniversário do Lar da Paz – 
Lar de Infância e Juventude, 
Instituição Particular de Soli-
dariedade Social, valência da 
Fundação Aldeia da Paz.

Uma oportunidade para 
o prelado agradecer o tra-
balho da instituição e para 
desejar que o mesmo possa 
prosseguir, em prol de todas 
aquelas crianças e jovens que 
o lar acolhe. São jovens do 
sexo masculino que chegam 
de diversas realidades, mas 
que têm em comum o facto 
de estarem numa situação 
de vulnerabilidade e a pre-
cisar de acompanhamento e 
orientação.z



Sem aviso prévio, para surpresa de todos, o 
Papa Francisco convocou no passado dia 8 de 

dezembro um ano dedicado a S. José. 
Nesse dia, completavam-se os 150 anos da 

declaração de S. José como Padroeiro da Igreja 
Universal pelo Papa Pio IX. Num tempo em que a 
Igreja se via particularmente atacada e persegui-
da, o Beato Pio IX recorreu a S. José, homem de 
fé, homem justo e guardião da Sagrada Família.

Na carta que acompanha esta sua iniciativa, 
o Papa Francisco convida a olhar para S. José 
sobretudo como “pai”. A carta é, aliás, uma me-
ditação acerca da paternidade de S. José: pai na 
ternura, na obediência a Deus, no acolhimento e 
com coragem criativa.

“Se em determinadas situações parece que 
'HXV� QmR� QRV� DMXGD�� LVVR� QmR� VLJQL¿FD� TXH� QRV�
WHQKD�DEDQGRQDGR��PDV�TXH�FRQ¿D�HP�QyV�FRP�

aquilo que podemos projectar, inventar, encon-
trar”, diz o Santo Padre (n. 5).

Este será, portanto, um ano (até 8 de dezem-
bro de 2021) que o Papa nos convida a viver com 
S. José e a pedir a sua ajuda para a vida de toda 
a Igreja.z

Um ano com S. José

D. Nuno Brás

“A carta é, aliás, uma meditação 
acerca da paternidade de S. José: pai 
na ternuram na obediência a Deus, no 
acolhimento e com coragem criativa.”
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NÓS POR CÁ

15 de dezembro, TERÇA-
)(,5$�� 3DUyTXLD� GD� 1D]DUp��
�K�_�3DUyTXLD�GR�&DPSDQiULR��
20h.

16 de dezembro, QUARTA 
�)(,5$�� 3DUyTXLD� GDV� (LUDV��
6h.

17 de dezembro QUINTA-
)(,5$�� 3DUyTXLD� GH� 6DQWR�
Amaro, 6h30.

18 de dezembro, SEXTA-
)(,5$��3DUyTXLD�GD�%RD�1RYD��
6h.  

19 de dezembro, SÁBADO, 
3DUyTXLD�GRV�ÈODPRV���K�

20 de dezembro, 
'20,1*2�� 3DUyTXLD� GD�
Ponta Delgada, 06h30.

21 de dezembro, 
6(*81'$�)(,5$�� 3DUyTXLD�
de Santa Cruz, 6h.

22 de dezembro, TERÇA-
)(,5$�� 3DUyTXLD� GR� (VWUHLWR�
de Câmara de Lobos, 6h

23 de dezembro, QUARTA-
)(,5$��3DUyTXLD�GD�6p���K���z

Domingo III 
do 

Advento

Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Veio 
FRPR�WHVWHPXQKD��SDUD�GDU�WHVWHPXQKR�GD�OX]��D�¿P�GH�TXH�

todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para 
dar testemunho da luz. Foi este o testemunho de João, quando 
os judeus lhe enviaram, de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para 
lhe perguntarem: «Quem és tu?». Ele confessou a verdade e não 
negou; ele confessou: «Eu não sou o Messias». Eles perguntaram-
lhe: «Então, quem és tu? És Elias?». «Não sou», respondeu ele. 
«És o Profeta?». Ele respondeu: «Não». Disseram-lhe então: 
«Quem és tu? Para podermos dar uma resposta àqueles que nos 
enviaram, que dizes de ti mesmo?». Ele declarou: «Eu sou a voz 
do que clama no deserto: ‘Endireitai o caminho do Senhor’, como 
disse o profeta Isaías». Entre os enviados havia fariseus que lhe 
perguntaram: «Então, porque baptizas, se não és o Messias, nem 
Elias, nem o Profeta?». João respondeu-lhes: «Eu baptizo na 
iJXD��PDV�QR�PHLR�GH�YyV�HVWi�$OJXpP�TXH�QmR�FRQKHFHLV��$TXHOH�
que vem depois de mim, a quem eu não sou digno de desatar a 
correia das sandálias». Tudo isto se passou em Betânia, além do 
Jordão, onde João estava a baptizar.z

EVANGELHO (Mc  Jo 1, 6-8.19-28 )

Agenda Pastoral
Missas do Parto presididas por D. Nuno

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

Celebrações na Sé presididas por D. Nuno
24 de dezembro, QUINTA-
FEIRA, Noite de Natal, 24h.

25 de dezembro, SEXTA 
-FEIRA, Dia de Natal, 11h.

27 de dezembro SÁBADO, 
Ordenação diaconal, 16h.

31 de dezembro QUINTA-
)(,5$��0LVVD�7H�'HXP����K.z


