
João Gonçalves : Ser diácono “é 
mostrar aos outros que Deus os ama”
O  Oseminarista João Gonçalves vai 

ser ordenado diácono pelo  bispo do 
Funchal no domingo 27 de dezembro, na 
Sé do Funchal. Publicamos um excerto da 
entrevista que pode ser lida na íntegra no 
site do Jornal da Madeira.

Como aconteceu a descoberta da 
tua vocação e a entrada no seminá-
rio?  J.G. - A minha entrada no seminário 
não se deu por alguma experiência extraor-
dinária. Tal como hoje, era um rapaz co-
mum, procurando encontrar o meu lugar 
no mundo com as inquietações próprias 
de quando se tem dezasseis anos. A Igre-
ja foi fundamental nesse enquadramento, 
pois, a determinada altura, foi o lugar de 
liberdade onde pude pôr as questões fun-
damentais do sentido da minha vida. Pas-
sados oito anos, olho para esses momentos 
de crescimento humano, espiritual e inte-
lectual, e percebo agora que não escolhi o 
caminho que segui, mas antes predispus-
me a ser escolhido. Só assim sou capaz de 

me perceber naquilo que, dentro de pou-
cos dias, virei a ser.

Daqui a poucos dias será ordena-
do diácono, o que é ser diácono?

J.G. - O Papa Francisco tem um enten-
dimento muito belo sobre o diaconado. 
Diz o Santo Padre que os diáconos são os 
guardas da caridade, isto é: do amor! Gos-
to de pensar que a caridade deve ser, na 
Igreja, guardada com tal intensidade que 
nos mova a olhá-la como um bem que qua-
se se pode tocar, se é que não a tocamos já 
quando acolhemos aqueles a quem Cristo 
chamou de ‘os mais pequeninos’.

 Penso que ser diácono é isto mesmo, 
mais do que desempenhar uma função li-
túrgica é mostrar aos outros que Deus os 
ama, gastando tempo com eles, ouvindo-
os, acompanhando-os. É necessário gastar 
tempo com os outros!

Em situações mais extremas é também 
missão dos diáconos garantirem o cuidado 
dos pobres, ajudando a que tenham uma 

vida digna – esta é uma dimensão que nun-
ca podemos esquecer. É encargo da Igreja 
não só apontar para a vida depois da mor-
te; urge anunciar a todos, principalmente 
no drama por que passamos actualmente, 
que também há vida antes da morte!

Que mensagem aos jovens que se 
sentem chamados ao sacerdócio ou 
à vida religiosa?

J.G. - Cada caminho é singular não ten-
tem copiar percursos feitos por outros. Por 
isso mesmo, não desconsiderem as provo-
cações que Deus vos faz por meio daqueles 
que estão à vossa volta ou nas situações pe-
las quais estejam a passar ou tenham pas-
sado. Nunca deixem de procurar uma cau-
sa pela qual valha a pena empenhar a vida; 
certamente não ouvirão uma voz do alto, 
o falar de Deus é mais delicado que isso, 
mas é preciso estar atento. Quem tudo dá 
a Cristo não perde nada, ganha tudo aquilo 
pelo qual o seu coração anseia. Deus ama-
te, coragem!z 

SUPLEMENTO SEMANAL DO JORNAL DA MADEIRA
WWW.JORNALDAMADEIRA.COM | DIRETOR: GISELO ANDRADE | 20 DE DEZEMBRO DE 2020 | NÚMERO 12“Gostaria de exortar todos a ‘apressar o passo’ 

em direcção ao Natal, ao Natal verdadeiro, 
ou seja o nascimento de Jesus Cristo. Este ano 
esperam-nos restrições e problemas; mas pen-
semos no Natal da Virgem Maria e de São José: 
QmR�IRUDP�URVDV�QHP�ÀRUHV��4XDQWDV�GL¿FXOGDGHV�
tiveram! Quantas preocupações! E no entanto a 
fé, a esperança e o amor guiaram-nos e sustenta-
ram-nos. Que seja também assim para nós! Que 
HVWD�GL¿FXOGDGH�QRV�DMXGH�D�SXUL¿FDU�XP�SRXFR�R�
modo de viver o Natal, de festejar, saindo do con-
sumismo: que seja mais religioso, mais autêntico, 
mais verdadeiro”.

Foi com estas palavras que o Papa Francisco 
convidou na passada quarta-feira os cristãos do 
mundo inteiro a viver de modo diferente o Natal 
que se aproxima. 

“Apressar o passo em direcção ao Natal”… 

mais que uma questão de calendário e do passar 
das horas e dos minutos, há uma pressa nos nos-
sos corações! 

Este vai ser um Natal diferente, mas nem por 
isso menos alegre, menos intenso. Um Natal em 
que damos atenção aos outros que estão à nos-
sa volta, oferecendo-lhes o nosso cuidado, em 
particular o nosso respeito pelas recomendações 
dos responsáveis da saúde. Um Natal com más-
caras na boca e no nariz mas sem máscaras no 
coração!z

Sem máscaras no coração!

D. Nuno Brás

“Este vai ser um Natal diferente, mas 
nem por isso menos alegre, menos 

intenso”
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NÓS POR CÁ

19 de dezembro, SÁBADO, 
Paróquia dos Álamos: Missa 
do Parto, 6h | Igreja do 
Colégio: Missa do Parto, 17h.

20 de dezembro, DOMIN-
GO, Paróquia da Ponta Del-
gada: Missa do Parto, 06h30.

21 de dezembro, 
SEGUNDA-FEIRA, Paróquia 
de Santa Cruz: Missa do Parto,  
6h | Comunidade Vida Nova: 
Eucaristia de Aniversário, 16h.

22 de dezembro, TERÇA-
FEIRA, Paróquia do Estreito 
de Câmara de Lobos: Missa do 

Parto,  6h | Paróquia da Ponta 
Delgada: Eucaristia - 75º 
aniversário do Padre Ângelo 
Silva, 11h30.

23 de dezembro, QUARTA-
FEIRA, Paróquia da Sé: Missa 
do Parto 7h30 | Igreja do 
Colégio: Preparação para a 
JMJ23 “EmBarca23”, 20h

24 de dezembro, QUINTA-
FEIRA, Sé: Noite de Natal, 
24h.

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

Domingo IV 
do 

Advento

Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma ci-
dade da Galileia chamada Nazaré, a uma Virgem desposada 

com um homem chamado José, que era descendente de David. 
O nome da Virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, 
disse o Anjo: «Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo». Ela 
¿FRX�SHUWXUEDGD�FRP�HVWDV�SDODYUDV�H�SHQVDYD�TXH�VDXGDomR�VHULD�
aquela. Disse-lhe o Anjo: «Não temas, Maria, porque encontraste 
graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um Filho, a quem 
porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-Se-á Filho do 
Altíssimo. O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David; rei-
nará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá 
¿Pª��0DULD�GLVVH�DR�$QMR��©&RPR�VHUi� LVWR��VH�HX�QmR�FRQKHoR�
homem?». O Anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre 
ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o 
Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta 
,VDEHO�FRQFHEHX�WDPEpP�XP�¿OKR�QD�VXD�YHOKLFH�H�HVWH�p�R�VH[WR�
mês daquela a quem chamavam estéril; porque a Deus nada é im-
possível». Maria disse então: «Eis a escrava do Senhor; faça-se em 
mim segundo a tua palavra».z

EVANGELHO (Lc 1, 26-38 )

Agenda Pastoral

 D.G.  

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

Votos de um Santo e Feliz Natal! 
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IGREJA

P.  Giselo Andrade

Um dos elementos mais fascinantes 
da época natalícia são os presépios 

ou, como se diz na madeira, as “lapin-
has”. Para muitas famílias, a montagem 
do presépio é uma verdadeira tradição. 

As imagens, muitas delas dos tem-
pos dos avós, são cuidadosamente des-
HPEUXOKDGDV� SDUD� TXH� QmR� VH� GDQL¿-
quem, o que frequentemente acontece. 
Entre as imagens da tradição bíblica, 
IRUDP� VHQGR� LQWURGX]LGDV� RXWUDV� ¿JX-
ras que integram o imaginário regional 
dos nossos costumes quotidianos ou 
festivos: a banda de música, a vindima, 
a matança do porco, a pesca e a agri-
cultura, habitualmente colocadas num 
ambiente rural onde se encontram a 
igreja e as casas feitas em papel. 

O cenário feito em papel pardo pin-
tado, que recorda as serras e lombos da 
ilha, oferece o melhor enquadramento 
para a gruta do nascimento de Jesus, 
para onde tudo converge. Os cursos 
de água recordam-nos as ribeiras e le-
vadas que contornam e deslizam pelas 
montanhas. 

Os elementos naturais também são 
essenciais. Depois de serem plantadas, 
as searinhas podem ir logo para o pre-
sépio, para que todos possam acom-
panhar o seu crescimento, dando a 
noção de movimento e vida à medida 
TXH�R�YHUGH�VH�LQWHQVL¿FD��$�YHJHWDomR�
dos presépios vai depender muito do 
seu tamanho, mas é comum usar-se o 
musgo, ramos, pinhas e cabrinhas. 

Este presépio, a que chamamos de 
“rochinha”, é feito à imagem da nossa 
ilha, com os seus traços, costumes e 
tradições, como se disséssemos: É aqui 
que Jesus nasce! 

As descrições dos Evangelhos que 
nos narram a humildade e a pobreza da 
gruta de Belém, onde Jesus é colocado 
numa manjedoura e envolvido em pa-
nos, geraram no silêncio dos corações 
do nosso povo simples como que uma 
oração: “Menino Jesus, que não tiveste 
lugar na hospedaria, aqui tens a nossa 
ilha”. 

Habitamos num presépio. A ilha 
torna-se uma grande lapinha. É Natal e 
Jesus vai nascer na Madeira, como tão 
bem ilustram as nossas rochinhas. Mas, 
na verdade, é o presépio que nos habita. 
Um Santo e Feliz Natal!.z

O presépio que nos 
habita

“Embarca23”: Os 
jovens a caminho 

Bispo presidiu a Missa do Parto “num 
WHPSR�TXH�QRV�FULD�GL¿FXOGDGHV��PDV�
não nos derrota”

D. Nuno Brás presidiu à Missa do Parto na paróquia da Nazaré | Foto: Duarte Gomes 
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DIOCESE DO FUNCHAL

“Preparemo-nos para o 
Natal do Senhor (...)  e que 
este não seja apenas mais 

um Natal”

No dia 23 de dezembro, pelas 20 horas,  
realiza-se na igreja do Colégio o pri-

meiro encontro de preparação para as Jor-
nadas Mundiais da Juventude.

Esta iniciativa, denominada de “Embar-
ca23” decorrerá no dia 23 de cada mês em 
diversas paróquias da Diocese do Funchal.z

paróquia da Nazaré, “onde tudo 
começou” como fez questão de 
lembrar, desejou a todos “um 
Santo Natal”, frisando que o “Na-
tal é Deus a fazer festa em nós, é 
Deus que vem até nós e nos muda 
e nos converte”. Só depois, frisou, 
“fazemos a festa que podemos”.

À margem desta celebração, 
questionado sobre se esta pande-
mia altera a forma como se vive a 
fé, o prelado reconheceu que sim, 
já que se “alteram as expressões 
exteriores da fé”.  As pessoas, ex-
plicou, “habituam-se a um outro 
ritmo” e o facto é que “o cristianis-
mo também vive das expressões 
exteriores, porque é a religião do 
verbo feito carne, feito homem e o 
homem é também exterioridade e 
não apenas interioridade”.z

Luísa Gonçalves   

T iveram início, na madru-
gada do dia 15 de dezem-

bro, as tradicionais Missas 
do Parto, este ano celebradas 
FRP� PHQRV� ¿pLV� GHQWUR� GDV�
igrejas e sem os habituais 
convívios no exterior. 

Foi precisamente a este 
“tempo tão singular em que 
vivemos, tempo que nos cria 
GL¿FXOGDGHV�� PDV� TXH� QmR�
nos derrota”, que se referiu 
D. Nuno Brás no início da sua 
homilia.

O bispo diocesano, que 
escolheu a paróquia da Na-
zaré e a Eucaristia dedica-
da aos militares para iniciar 
estas celebrações, explicou 
que “é precisamente por isso 
que queremos iniciar este ca-
minho até a essa celebração 
do Mistério da Encarnação, 
a Festa, como lhe chamamos 
nós madeirenses, guiados 
pela mão de Nossa Senhora”. 
(VVD�¿JXUD�³WmR�VLQJXODU��~QL-
ca e tão central na nossa fé 
que é a Virgem Maria”.

“Preparemo-nos para o 
Natal do Senhor, façamos este 
caminho até ao Natal do Sen-
hor e que este não seja apenas 
mais um Natal” e façamos por 
não recordar este como sendo 
apenas “o Natal em que não 
podemos dar tantas largas à 
nossa alegria, à nossa espe-
rança alegre”. Mas vivamos 
este tempo, “nesta mesma 
disponibilidade da Virgem 
Maria para escutar a palavra 
do Senhor, aceitar a sua von-
WDGH�H�FRQ¿DU�1HOH´��(�³FKHLRV�
GHVWD� FRQ¿DQoD� DSUR[LPDU-
mo-nos deste presépio em 
que Deus se faz um de nós, 
para que O saibamos acolher 
no nosso coração”.
1R� ¿QDO� GD� FHOHEUDomR� R�

prelado, que deu conta da 
sua alegria por este ano dar 
início a estas celebrações na 

Conferência Episcopal: “Celebrar o Natal 
em tempo de pandemia”

O Conselho Permanente da Conferência 
Episcopal Portuguesa publicou no dia 

9 de dezembro a nota: “Celebrar o Natal em 
WHPSR�GH�3DQGHPLD´�RQGH�D¿UPD�TXH�QHVWH�
Natal 2020, Deus nos convoca “a um encon-
tro mais íntimo e essencial com o Emanuel 
que veio salvar-nos” e recomenda “que a 
alegria da festa e dos encontros familiares 
seja acompanhada de todas as cautelas, de 
modo que às festividades não suceda nova 
vaga de contágios com os consequentes so-
frimentos e lutos”.

Aos sacerdotes, a quem se agradece “a 
disponibilidade generosa para proporcio-
QDUHP�DRV�¿pLV�RFDVL}HV�DPSOLDGDV�GH�SDU-
ticipação Litúrgica” nesta quadra, é pedido 
que mantenham “todos os cuidados” e que 
possam substituir a prática tradicional de 
dar a imagem do Menino a beijar por outro 
gesto de veneração “que não implique con-
tacto físico e previna aglomerações”.  

Aos cristãos que se enquadram nas cha-
madas “situações de risco” e a quantos estão 
impedidos de participar presencialmente 
QD�(XFDULVWLD�� VmR�FRQYLGDGRV� ³D� VDQWL¿FDU�
estes dias pela oração e pela caridade, pon-

do no centro da sua vivência natalícia a fé 
em Jesus Cristo, Deus que se fez nosso ir-
mão, e o amor ao próximo”.

“Queremos levar até ao presépio princi-
pal das nossas igrejas – o altar onde o Verbo 
encarnado se faz nosso Pão – a oferenda da 
dor e solidão de tantas famílias que vivem 
horas de sobressalto ou de luto, a generosi-
dade de tantos homens e mulheres que de 
muitos modos e nos mais diversos âmbitos 
se dedicam a aliviar esses sofrimentos, os 
SURJUHVVRV� GD� LQYHVWLJDomR� FLHQWt¿FD� H� GD�
solidariedade humana que fazem acender 
um farol de esperança no horizonte da fa-
mília humana”, escreve o Conselho Perma-
nente da CEP. 
1R� ¿QDO� GR� GRFXPHQWR� p� DSUHVHQWDGD�

uma exortação às famílias cristãs  para que 
possam avivar “a consciência da principal 
razão de ser destes seus encontros e conví-
vios – o nascimento de Jesus” e que encon-
trem forma de enriquecê-los  “com algum 
momento de oração em redor da mesa ou 
junto ao presépio e, se possível, com a par-
ticipação conjunta na Eucaristia festiva das 
suas comunidades”.z

Ordenação de diácono 
e vígilia de oração

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, vai 
ordenar diácono o seminarista João 

Gonçalves, no domingo, dia 27 de dezem-
bro, às 16 horas, na Sé do Funchal. 

A Vigília de oração pela ordenação do fu-
turo diácono será no dia 26 de dezembro, às 
21 horas na igreja de São Roque, Funchal.z

Missa do Parto 
da Pastoral 
Penitenciária

Realizou-se na paróquia 
das Eiras a Missa do 

Parto presidida por D. Nuno 
Brás,   em que se rezou pelos 
reclusos do Estabelicimento 
Prisional do Funchal (EPF). 

Esta celebração esteve ini-
cialmente agendada para ter 
lugar no próprio EPF. Porém, 
o agravar da situação nos úl-
timos dias, determinou que 
as intenções passassem para 
a missa das 6 nas Eiras, cujo 
pároco, o Cónego Rui Pontes, 
é também capelão do Estabe-
lecimento Prisional.
1R� ¿QDO� GD� (XFDULVWLD�� R�

capelão do EPF deu conta de 
TXH� R� GHVD¿R� ODQoDGR� SHOD�
Pastoral Penitenciária resul-
tou na receção de mais de 
700 postais de Natal. Sob o 
lema “Tu contas por isso Ele 
nasce”, a ideia era envolver 
a comunidade na elaboração 
destes cartões que serão ago-
ra entregues aos reclusos.z

O bispo do Funchal pre-
sidiu a duas Missas do 

Parto com que se assinalou o 
aniversário da dedicação das 
respetivas igrejas.

No dia 15 de dezembro a 
igreja paroquial do Campa-
nário celebrou 57 anos de 
dedicação. Na celebração, D. 
Nuno Brás recordou a origem 
do nome da paróquia quando 
os navegadores acharam que 
ali havia cristãos ao avista-
rem uma pedra parecida com 
um campanário, “um sinal 
de que aqui existe gente que 
acredita”.

A paróquia de Santo Ama-
ro também comemorou o seu 
20º aniverário na Missa do 
Parto celebrada no dia 17 de 
dezembro. 

Na celebração, o prela-
do frisou que ao passarmos 
pela igreja de Santo Amaro 
“percebemos que Deus está 
connosco”.z

Aniverário de 
dedicação de 
duas igrejas 

Editorial:


