
Mensagem de Natal do Papa: “Precisamos 
mais do que nunca de fraternidade”

No dia de Natal, o Papa Francisco con-
cedeu a tradicional benção “Urbi et 

Orbi” (à cidade de Roma e ao mundo), 
enviando uma mensagem, especialmen-
te para os países e às regiões que estão a 
DWUDYHVVDU�PDLRUHV�GL¿FXOGDGHV��$�PHQVD-
gem que habitualmente é feita da fachada 
da Basílica de São Pedro, este ano, devido 
às restrições impostas pela pandemia, foi 
realizada na Sala das Bênçãos do Palácio 
$SRVWyOLFR�GR�9DWLFDQR��
³1HVWH� PRPHQWR� KLVWyULFR�� PDUFDGR�

SHOD�FULVH�HFROyJLFD�H�SRU�JUDYHV�GHVHTXL-
OtEULRV� HFRQyPLFRV� H� VRFLDLV�� DJUDYDGRV�
pela pandemia do coronavírus, precisa-
PRV�PDLV�GR�TXH�QXQFD�GH�IUDWHUQLGDGH��(�
Deus no-la oferece, dando-nos o seu Filho 
Jesus”, disse o Papa, esclarecendo que a 
fraternidade não consiste em “palavras 
bonitas, ideais abstratos, vagos sentimen-
tos”, mas “baseada no amor real, capaz 
de encontrar o outro diferente de mim, 

de compadecer-me dos seus sofrimentos, 
aproximar-me e cuidar dele mesmo que 
não seja da minha família, da minha etnia, 
GD�PLQKD�UHOLJLmR´�

O Papa pediu disponibilidade, gene-
rosidade e solidariedade “especialmente 
para com as pessoas mais frágeis, os doen-
tes e quantos neste tempo se encontram 
GHVHPSUHJDGRV� RX� HVWmR� HP� JUDYHV� GL¿-
FXOGDGHV�SHODV�FRQVHTXrQFLDV�HFRQyPLFDV�
da pandemia, bem como as mulheres que 
QHVWHV� PHVHV� GH� FRQ¿QDPHQWR� VRIUHUDP�
YLROrQFLDV�GRPpVWLFDV´�

Francisco recordou o seu apelo para 

uma cooperação internacional e não a 
“concorrência”, que assegure acesso às va-
cinas e tratamentos para todos, especial-
PHQWH�SDUD�RV�PDLV�YXOQHUiYHLV��³3HUDQWH�
XP� GHVD¿R� TXH� QmR� FRQKHFH� IURQWHLUDV��
QmR�VH�SRGHP�HUJXHU�EDUUHLUDV´�

Na mensagem, o Papa criticou  “nacio-
nalismos fechados” e o “vírus do individua-
OLVPR�UDGLFDO´��³1mR�SRVVR�SDVVDU�j�IUHQWH�
dos outros, colocando as leis do mercado e 
das patentes de invenção acima das leis do 
DPRU�H�GD�VD~GH�GD�KXPDQLGDGH´�

“Neste momento, penso de modo es-
pecial nas famílias que hoje não se podem 
reunir, como também naquelas que são 
REULJDGDV�D�SHUPDQHFHU�HP�FDVD��(��SDUD�
todos, seja o Natal a ocasião propícia para 
redescobrirem a família como berço de 
vida e de fé, lugar de amor acolhedor, de 
diálogo, perdão, solidariedade fraterna e 
alegria partilhada, fonte de paz para toda 
D�KXPDQLGDGH´��FRQFOXLX�z 
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Mensagem de Natal

D. Nuno Brás

“O Menino que nasce no Presépio diz-
nos que vale a pena viver e lutar para 

transformar o nosso mundo”
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Sagrada Família de Jesus, Maria e José

$R�FKHJDUHP�RV�GLDV�GD�SXUL¿FDomR��VH-
gundo a Lei de Moisés, Maria e José 

levaram Jesus a Jerusalém, para O apre-
sentarem ao Senhor, como está escrito na 
/HL�GR�6HQKRU��©7RGR�R�¿OKR�SULPRJpQLWR�
varão será consagrado ao Senhor», e para 
oferecerem em sacrifício um par de rolas 
ou duas pombinhas, como se diz na Lei do 
6HQKRU�� 9LYLD� HP� -HUXVDOpP� XP� KRPHP�
chamado Simeão, homem justo e piedo-
so, que esperava a consolação de Israel; 
H�R�(VStULWR�6DQWR�HVWDYD�QHOH��2�(VStULWR�
Santo revelara-lhe que não morreria antes 
de ver o Messias do Senhor; e veio ao tem-
SOR��PRYLGR�SHOR�(VStULWR��4XDQGR�RV�SDLV�
de Jesus trouxeram o Menino, para cum-
prirem as prescrições da Lei no que lhes 
dizia respeito, Simeão recebeu-O em seus 
braços e bendisse a Deus, exclamando: 
©$JRUD��6HQKRU��VHJXQGR�D�YRVVD�SDODYUD��
deixareis ir em paz o vosso servo, porque 
os meus olhos viram a vossa salvação, que 
pusestes ao alcance de todos os povos: luz 
SDUD�VH�UHYHODU�jV�QDo}HV�H�JOyULD�GH�,VUDHO��

YRVVR�SRYRª��2�SDL�H�D�PmH�GR�0HQLQR�-H-
VXV�HVWDYDP�DGPLUDGRV�FRP�R�TXH�G¶(OH�VH�
GL]LD��6LPHmR�DEHQoRRX�RV�H�GLVVH�D�0DULD��
VXD� 0mH�� ©(VWH� 0HQLQR� IRL� HVWDEHOHFLGR�
para que muitos caiam ou se levantem em 
Israel e para ser sinal de contradição; – e 
uma espada trespassará a tua alma – as-
sim se revelarão os pensamentos de todos 
RV�FRUDo}HVª��+DYLD�WDPEpP�XPD�SURIHWL-
VD��$QD��¿OKD�GH�)DQXHO��GD�WULER�GH�$VHU��
(UD�GH�LGDGH�PXLWR�DYDQoDGD�H�WLQKD�YLYL-
GR�FDVDGD�VHWH�DQRV�DSyV�R�WHPSR�GH�GRQ-
]HOD�H�YL~YD�DWp�DRV�RLWHQWD�H�TXDWUR��1mR�
se afastava do templo, servindo a Deus 
QRLWH� H�GLD�� FRP� MHMXQV�H�RUDo}HV��(VWDQ-
do presente na mesma ocasião, começou 
também a louvar a Deus e a falar acerca 
do Menino a todos os que esperavam a li-
EHUWDomR�GH� -HUXVDOpP��&XPSULGDV� WRGDV�
as prescrições da Lei do Senhor, voltaram 
para a Galileia, para a sua cidade de Naza-
Up��(QWUHWDQWR��R�0HQLQR�FUHVFLD��WRUQDYD�
6H�UREXVWR�H�HQFKLD�6H�GH�VDEHGRULD��(�D�
JUDoD�GH�'HXV�HVWDYD�FRP�(OH�z

(9$1*(/+2�'(�'20,1*2��/F�����������

 Foto: Vatican Media  

1�,QTPCN�FC�/CFGKTC�FGUGLC�NJG�
WO�HGNK\�CPQ�PQXQ

Neste Natal, gostaria de convidar todos a con-
templar o Menino do Presépio:

O Menino que nasce no Presépio é um recém-
nascido, e quer precisar dos nossos cuidados;

O Menino que nasce no Presépio é Filho de 
Maria e ajuda-nos a viver com mais humanidade 
e a cuidar uns dos outros;

O Menino que nasce no Presépio diz-nos que 
vale a pena viver e lutar para transformar o nosso 
PXQGR�

O Menino que nasce no Presépio é Luz e ilumi-
na a nossa vida;
2�0HQLQR�TXH�QDVFH�QR�3UHVpSLR�p�SD]�H�SDFL¿-

ca o nosso coração;
O Menino que nasce no Presépio é Deus e 

oferece-nos a sua companhia, partilha connosco 
a sua vida divina, vence a solidão;

O Menino que nasce no Presépio é o rosto de 
Deus e convida-nos a encontrar o Pai no rosto de 

todos os homens e mulheres, sobretudo dos mais 
pobres e dos que sofrem;

O Menino que nasce no Presépio é o grande 
presente que Deus tem para nos dar, ainda hoje, 
neste ano tão povoado pela tristeza, pela solidão 
H�SHODV�LQWHUURJDo}HV�DFHUFD�GR�YLYHU�H�GR�PRUUHU�

O Menino que nasce no Presépio é a resposta 
de Deus à procura de felicidade que todos vive-
PRV�
'HL[HPR�QRV�DPDU�SRU�HVWH�0HQLQR��&RP�(OH�

SRGHPRV�H�GHYHPRV�ID]HU�1DWDO�
%RDV�)HVWDV�SDUD�WRGRV�z

26 de dezembro, 6È%$'2�� �Santo 
Estevão, festa)�� 3DUyTXLD� GH� 6mR� 5RTXH��
9LJtOLD�GH�RUDomR�SHOD�RUGHQDomR�GR�GLiFRQR�
-RmR�*RQoDOYHV����K�

27 de dezembro, DOMINGO, (Sagrada 
Família, festa), Sé do Funchal: Ordenação 
GLDFRQDO����K��

28 de dezembro, 6(*81'$�)(,5$��
(Santos Inocentes, festa��

29 de dezembro, 7(5d$�)(,5$��
0RVWHLUR�GD�&DOGHLUD��(XFDULVWLD����K��

31 de dezembro, 48,17$�)(,5$��6p�GR�
)XQFKDO��7H�'HXP����K�

1 de janeiro, 6(;7$� �)(,5$�� 6p� GR�
Funchal: Solenidade de Santa Maria Mãe 
GH�'HXV����K�

2 de janeiro, 6$%$'2��,JUHMD�GR�&ROpJLR��
Cumprimentos de Natal ao Bispo do 
)XQFKDO����K�z

Agenda Pastoral

“Seja o Natal a ocasião propícia 
para redescobrirem a família como 

berço de vida e de fé”
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P.  Giselo Andrade

$�noite clara de Natal, cheia 
de luzes, cores e música, 

traz ao coração da humanida-
de uma melodia de esperança 
QD�3DODYUD�TXH�QDVFHX��³2�YHU-
bo fez-se homem e veio habitar 
FRQQRVFR´�
$� FODULGDGH� GDV� HVWUHODV�

apontam para “o Menino re-
cém-nascido, envolto em pa-
nos e deitado numa manjedou-
UD´�� (OH� p� ³D� /X]� YHUGDGHLUD´��
que vem iluminar a longa noite 
que paira sobre a humanidade, 
atravessada por uma pande-
PLD� DPHDoDGRUD�� 8PD� QRLWH�
feita de dor, solidão, doença e 
PRUWH�� 8PD� QRLWH� TXH� SDUHFH�
QmR�WHU�¿P��PDV�TXH�VH�UHQRYD�
com o aparecimento de novas 
estirpes cada vez mais conta-
JLRVDV��8PD�QRLWH�TXH�QmR�SHU-
mite descansar nem baixar a 
guarda apesar de, felizmente, a 
YDFLQD�HVWDU�Mi�D�FDPLQKR�

“O povo que andava nas 
trevas viu uma grande luz, 
para aqueles que habitavam 
nas sombras da morte uma luz 
começou a brilhar”, escreve o 
profeta Isaias na primeira lei-
WXUD�GD�QRLWH�GH�1DWDO���
+i� XPD� QRYD� P~VLFD� TXH�

irrompe na escuridão da noi-
te: “Não temais, porque vos 
anuncio uma grande alegria 
para todo o povo: nasceu-vos 
hoje, na cidade de David, um 
6DOYDGRU��TXH�p�&ULVWR�6HQKRU´��
$EULX�VH�D�SRUWD�GR�FpX�H�YR]HV�
celestes entoaram um “cânti-
FR� QRYR´�� FDQWDQGR�� ³JOyULD� D�
Deus nas alturas e paz na terra 
DRV�KRPHQV�SRU�(OH�DPDGRV´�

Da simplicidade do presé-
pio de Belém, brota a sinfonia 
de luz e paz, convidando-nos 
a louvar a Deus em coro de ir-
PmRV��

Na noite clara, cumpriu-se 
a promessa de Deus, que “vi-
VLWRX�QRV�FRPR�6RO�QDVFHQWH´��
$�3DODYUD�HP�SDOKLQKDV�GHLWD-
da, diz-nos que nasceu o novo 
GLD�H��FRP�HOH��D�FRQ¿DQoD�QXP�
PXQGR�GH�DOHJULD�H�SD]��
)HOL]�DQR�QRYR�z

A noite clara
Natal: D. Nuno exorta cristãos a abrir os 
olhos da fé e a correr para junto do Presépio

D. Nuno Brás celebrou o Natal do Senhor na Sé do Funchal | Foto: Duarte Gomes 
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“A “luz do Natal”, vem 
até nós na forma de um 

Menino”

Israel a quem se dirigia o Profe-
WD��'��1XQR�DFUHVFHQWRX�TXH��KRMH�
como nesse tempo, “a verdadei-
ra luz não virá de uma qualquer 
descoberta humana, mas de uma 
intervenção de Deus que enche de 
FODULGDGH�DV�QRVVDV�WUHYDV´��
(� HVVD� OX]�� D� ³OX]� GR� 1DWDO´��

YHP�DWp�QyV�QD�IRUPD�GH�XP�0H-
QLQR��8P�0HQLQR�TXH�³QmR�p�XP�
pensador que proponha ideias 
TXH� VHGX]DP�� 1mR� p� XP� RUDGRU�
brilhante capaz de arrebatar mul-
WLG}HV�� PDVVDV� DQyQLPDV� SDUD� R�
VHJXLUHP�� KLSQRWL]DGDV�� 1mR� p�
um comandante que conduza um 
exército, que imponha pela força 
o seu querer”, mas é simplesmen-
WH�� ³XP�PHQLQR�� &RPR� WRGRV� RV�
meninos: frágil, indefeso, neces-
sitado de quem o alimente e cui-
GH´�
$QWHV�GD�ErQomR�¿QDO�GLULJLGD�

“de uma forma especial aos doen-
WHV�H�jTXHOHV�TXH�HVWmR�VyV´��R�ELV-
po do Funchal desejou a todos um 
6DQWR�H�)HOL]�1DWDO�z

Luísa Gonçalves   

O bispo do Funchal pre-
sidiu, como é habito, à 

µ0LVVD� GR�*DOR¶�� QD� 6p��8PD�
(XFDULVWLD� FRP� DVVHPEOHLD�
reduzida por causa da pande-
mia, e direito a transmissão 
HP�GLUHWR�SHOD�573�0DGHLUD��
(�IRL�SUHFLVDPHQWH�D�HVWHV�

tempos atípicos que vivemos 
que o prelado se referiu logo 
no início da sua homilia, em 
que aproveitou para exortar 
RV� ¿pLV� D� ³DEULU� RV� ROKRV� GD�
fé”, a “acordar a alma sono-
lenta do pecado” e a “correr 
SDUD�MXQWR�GR�3UHVpSLR´��
³$QGDPRV�QyV�H�R�PXQGR�

inteiro, de há vários meses a 
esta parte, à procura de ‘uma 
OX]�DR�IXQGR�GR�W~QHO¶��'L]HP�
nos agora que, com a des-
coberta de uma vacina, a já 
enxergamos”, disse o prelado 
ORJR�QR�LQtFLR�GD�VXD�UHÀH[mR��
(VWH� DQR�� DFUHVFHQWRX�� ³R�

QRVVR� PXQGR� YLYHX� DÀLWR� H�
angustiado com a opressão 
GH�XP�YtUXV´��(�R�TXH�SDUHFLD�
“ser um mundo que caminha-
va de mãos dadas com o pro-
JUHVVR�� GH� YLWyULD� HP� YLWyULD�
— mesmo ignorando osten-
sivamente tantas situações 
de desgraça noutras partes 
GR� JORER� H� DWp� QR� VHX� SUy-
prio seio” viu-se, de repente, 
“colocado em causa no seu 
modo de viver despreocupa-
do e distraído, centrado em 
si e no prazer que conseguia 
construir, voltado para o seu 
umbigo, sem outros horizon-
tes de vida que não o ‘aqui e 
DJRUD¶�GR�EHP�HVWDU´���

O vírus, lembrou, “causou 
muitas mortes, muito sofri-
mento”, esperando que tudo 
isso “não tenha sido em vão, 
e nos tenha acordado para a 
realidade do que somos — ou, 
ao menos, nos tenha feito in-
terrogar acerca do percurso 
TXH�HVWiYDPRV�D�UHDOL]DU´��

Depois de sublinhar que 
este é “um ano de trevas”, 
semelhantes às do povo de 

Padre Ângelo de Freitas celebrou o 75º 
aniversário de ordenação sacerdotal
O ELVSR�GR�)XQFKDO�SUHVLGLX�QR�GLD����GH�GH-

]HPEUR��QD�LJUHMD�GD�3RQWD�'HOJDGD��j�(X-
FDULVWLD�GH�$omR�GH�*UDoDV�SHODV�ERGDV�GH�GLD-
mante da ordenação sacerdotal do Padre Ângelo 
GH� )UHLWDV�� ³$R� ROKDUPRV� SDUD� HVWH� VDFHUGRWH��
WHPRV�GH�YHU�SDUD�DOpP�GR�KRPHP��1D�YHUGDGH��
GLVVH�'��1XQR��WHPRV�GH�YHU�QHOH�³D�SUHVHQoD�GH�
Deus, este mistério de Deus connosco, este mis-
WpULR�GR�1DWDO´�
1D�(XFDULVWLD�� SDUWLFLSDGD�SRU� YiULRV� VDFHU-

dotes e pelos presidentes da Câmara da Calheta 
e da Junta da Ponta Delgada, o Padre Ângelo, 

de 99 anos de idade, agradeceu a todos os pre-
sentes, ao “querido povo da Ponta Delgada de 
onde é natural e ao bispo do Funchal, “um bom 
DPLJR´��

Na sua partilha, o homenageado também 
falou da fé que o tem ajudado a ultrapassar as 
GL¿FXOGDGHV�GD�YLGD��³(X�QXQFD�PH�HVTXHFL�GR�
6HQKRU�%RP�-HVXV�H�(OH�QXQFD�VH�HVTXHFHX�GH�
PLP´��DFUHVFHQWDQGR�TXH�³QXQFD�OKH�¿]�XP�SH-
GLGR�TXH�QmR�WHQKD�VLGR�DWHQGLGR´�H�TXH�³(OH�p�
D�PHOKRU�FRPSDQKLD�TXH�QyV�WHPRV��TXHU�SDUD�D�
YLGD�PDWHULDO�TXHU�SDUD�D�YLGD�GD�DOPD�z

D�� 1XQR� %UiV� SUHVLGLX� j�
Missa de Natal, na Sé do 

)XQFKDO��8PD�FHOHEUDomR�TXH�
voltou a ser marcada por um 
Q~PHUR�LQIHULRU�GH�¿pLV��PDV�
nem por isso celebrada com 
menos fé e menos atenção às 
palavras do bispo diocesano 
TXH�� QD� VXD� KRPLOLD�� UHÀHWLX�
sobre a Palavra por meio da 
qual “Deus começou a criar e 
a colocar ordem nos diferen-
WHV�HOHPHQWRV´�

“Deus não necessitou de 
uma ‘matéria prima’, de um 
qualquer outro princípio, 
mesmo de uma qualquer ou-
tra realidade que se lhe opu-
sesse, um ‘não’ que fosse”, 
H[SOLFRX�� 1D� YHUGDGH�� ³EDV-
tou-Lhe proferir uma Palavra, 
H[SUHVVDU�6H��(�LVVR�VLJQL¿FD��
também, que a Sua Palavra 
traz consigo, como necessi-
GDGH��R�HIHLWR�GDTXLOR�TXH�GL]��
Deus diz e a realidade aconte-
FH´��H[SOLFRX��

De resto, e como diz a 
(VFULWXUD� HP� YiULRV� SDVVRV��

“quando Deus fala, a vida, a 
KLVWyULD��D�UHDOLGDGH�DFRQWHFH��
PXGD�� HQWUD� HP�PRYLPHQWR��
$� 6XD� 3DODYUD� p� D� H[SUHVVmR�
DXWrQWLFD��GLUHWD��H¿FD]��SOHQD�
do poder, da vontade de Deus: 
é a expressão do mais íntimo 
GD�6XD�9LGD´��e�QHVWH�9HUER��
que é “Palavra, Sabedoria, 
5D]mR�� ([SUHVVmR�� $FRQWHFL-
mento”  que, garantiu, “en-
contramos a chave de tudo 
quanto existe, o segredo de 
toda a vida, a solução de todo 
R�GUDPD�KXPDQR´���
³+RMH�p�1DWDO��'HXV�YHP�DR�

QRVVR� HQFRQWUR��9HP�� GH� XP�
modo particular, na Sua Pala-
YUD�SURFODPDGD�H�QD�(XFDULV-
WLD�FRPXQJDGD´��VXEOLQKRX�

O bispo desejou ainda que 
“esta celebração, transmitida 
WDPEpP� SHOR� 3RVWR� (PLVVRU�
do Funchal, possa ter chegado 
D�WRGRV�DTXHOHV�TXH�HVWmR�VyV��
que estão doentes, que de uma 
forma ou de outra não pude-
UDP� SDUWLFLSDU� QD� (XFDULVWLD�
GDV�VXDV�FRPXQLGDGHV´�z

Dia de Natal: O Verbo é a “solução 
de todo o drama humano”

(GLWRULDO�

Mensagem de Natal da Conferência Episcopal: 
“Vem, Senhor Jesus, dá-nos a tua Luz!”

O Padre Ângelo, 99 anos, partilhou a sua devoção ao Senhor Bom Jesus  Foto: Duarte Gomes

$�&RQIHUrQFLD� (SLVFRSDO� 3RUWXJXHVD� SXEOL-cou uma mensagem de Natal com o convite 
a contemplar a “intensa página de beleza, que 
'HXV�VRQKRX�H�HVFUHYHX�QR�3UHVpSLR�GH�%HOpP´�
³e� QHFHVViULR� SURGX]LU� HVSHUDQoD� H� HQFDQ-

to neste tempo de pandemia e de tristeza, de 
indiferença e de aspereza, com datas, mas sem 
HVWDo}HV��FRP�PHLRV��PDV�VHP�FDQo}HV��e�QHFHV-
sário embalar as crianças e os velhinhos, os que 
WUDEDOKDP��RV�TXH�VRIUHP�H�RV�TXH�PRUUHP��+i�
WDQWD�JHQWH�DR�DEDQGRQR��HVFUHYHUDP�

Os bispos de Portugal recordaram que este é 
o tempo de “viver com alegria a estação do Natal 
e de acolher a surpresa de Deus, que em missão 
QRV�YLVLWD�FRP�D�ULTXH]D�GD�SREUH]D´���
1D�PHQVDJHP�LQWLWXODGD�³9HP��6HQKRU�-HV-

us, dá-nos a tua Luz!” é referida a relação entre 
o Natal e a Páscoa, entre o presépio e a Cruz de 
-HVXV�

“Passemos também o nosso olhar contem-
plativo por aquele Menino bafejado de carinho, 
cuidadosamente enfaixado e deposto na manje-
GRXUD��0DV�QmR�GHL[HPRV�GH�YHU�WDPEpP�Mi�H�DR�
mesmo tempo Jesus descido da Cruz, também 
FDULQKRVDPHQWH�HQIDL[DGR��FI��-RmR���������H[-
FHVVLYDPHQWH�SHUIXPDGR��FI��-RmR��������H�GH-
SRVWR�QR�VHSXOFUR��FI��-RmR���������7DQWD�3iVFRD�
QR�1DWDO�� 7DQWR�1DWDO� QD�3iVFRD´�� GL]� R� GRFX-
PHQWR�

Para os bispos, compete-nos “sonhar para a 
frente”, ideias ou ideais “que não pede tanto in-
WHUSUHWDomR��PDV�VREUHWXGR�HODERUDomR´��z


