
Verbum Dei: 
30 anos de presença na Madeira 

“Ser missionária é ser dom de Deus para este povo com tudo o que tem e é” - Filipa Amaro 

A missionária Filipa Amaro da Frater-
nidade Verbum Dei chegou à Madeira 

há 8 anos. O Jornal da Madeira enviou-lhe 
algumas perguntas que foram respondidas 
por escrito. O texto completo encontra-se 
na página do Jornal da Madeira online.

“Tudo começou - explica Filipa Amaro 
- quando alguns jovens madeirenses to-
maram contacto com a comunidade Ver-
bum Dei no Campo Grande em Lisboa”. 
Quando regressaram à Madeira, pediram 
que os missionários também viessem. Os 
primeiros contactos foram feitos em 1991, 
através do Pe. Conceição, que na altura era 
o pároco do Imaculado Coração de Maria.

“Como sementes que se espalham na 
terra, assim tem sido a vida de muitas mis-
sionárias que tem passado pela comunida-

GH�GD�0DGHLUD´��D¿UPRX�)LOLSD�$PDUR���
Em 2009, depois de alguns anos de 

ausência, foi possível o regresso das mis-
sionárias que atualmente desenvolvem 
um trabalho diocesano de evangelização: 
“preparação de jovens e adultos para o 
crisma, formação de catequistas e outros 
agentes pastorais, pastoral do ensino supe-
rior, pastoral juvenil, colaboração na con-
ferencia dos institutos religiosos (CIRP), 

colaboração com a formação noutros mo-
vimentos”.

Para esta consagrada, ser missionária 
na Madeira “é ser dom de Deus para este 
povo com tudo o que tem e é”. Aqui encon-
trou leigos comprometidos “que se deixam 
tocar pela palavra” mas “é preciso ser pa-
ciente pois um processo de crescimento 
espiritual implica tempo, e a construção 
de uma comunidade evangelizadora tam-
bém”.

Sobre o contexto que estamos a viver, 
Filipa Amaro diz que também é preciso 
“combater contra outros vírus, como o 
egoísmo e o individualismo e convida a 
cultivar a dimensão espiritual, “tomarmos 
consciência de quem somos, do que esta-
mos chamados a ser neste mundo”. z
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No dia 6 de Janeiro de 2001, ao terminar das 
celebrações do Jubileu do ano 2000, o Papa 

S. João Paulo II indicava os caminhos que a Igre-
ja deveria percorrer neste século. Um deles era a 
“fantasia da caridade”. 

Dizia o Papa: “É hora duma nova « fantasia da 
caridade », que se manifeste não só nem sobre-
WXGR�QD�H¿FiFLD�GRV�VRFRUURV�SUHVWDGRV��PDV�QD�
capacidade de pensar e ser solidário com quem 
sofre, de tal modo que o gesto de ajuda tenha 
sentido, não como esmola humilhante, mas como 
partilha fraterna” (NMI 50).

A caridade — quer dizer: o amor de Deus em 
nós e a agir em nós, cristãos — é capaz não ape-
nas de encontrar, de imaginar, novos caminhos, 
novas acções, novas realidades; é igualmente ca-
paz de fazer com que a caridade deixe de ser uma 

“esmola humilhante” e passe a ser uma “partilha 
fraterna”.
1HVWHV�WHPSRV�GH�SDQGHPLD�H�GH�FRQ¿QDPHQ-

tos, com tantos a não poderem trabalhar para 
ganhar o seu sustento, precisamos, mais do que 
nunca, de dar asas à “fantasia da caridade” — quer 
dizer: precisamos de deixar que o amor de Deus 
em nós nos dê a todos um novo olhar, abra novos 
caminhos e nos dê novas forças para responder 
aos novos tempos que estamos já a viver.z

Fantasia da caridade

D. Nuno Brás

“...a caridade deixe de ser uma ´esmola 
humilhante´ e passe a ser uma 

´partilha fraterna´.” 
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NÓS POR CÁ

16 de janeiro, SÁBADO, 
Paróquia do Caniço: Novena a 
Santo Antão, 16h.
Paróquia de Câmara de Lobos: 
Novena a S. Sebastião, 16h

17 de janeiro, DOMINGO,

Festa de Santo Antão: 
Paróquia da Ilha, 8h| Paró-
quia da Ponta do Pargo, 8h| 
Paróquia do Atouguia, 8h| 
Paróquia de São Jorge, 9h| 
Paróquia da Encarnação, 
9h30| Paróquia de São Fran-
cisco Xavier, 9h30| Paróquia 
dos Prazeres, 9h30| Paróquia 
do Amparo, 9h30| Paróquia 
de Santana, 11h| Paróquia da 
Fajã da Ovelha, 11h| Paróquia 
da Graça, 11h| Paróquia do Ca-
niço, 15h.

Festa de Santo Amaro: Paró-
quia de Santo Amaro, 15h.

Festa da Sagrada Família: 
Paróquia de Santa Cecília, 
Capela Jesus, Maria, José, 16h

92º Aniversário da morte da 
Madre Virginia: Mosteiro 
Santo António, 8h30.

Novena a São Sebastião: 
Paróquia de Câmara de Lobos, 
8h.  

18 de janeiro, 
Paróquia de Câmara de Lobos: 
Novena a S. Sebastião, 8h

19 de janeiro, 
Paróquia de Câmara de Lobos: 
Novena a S. Sebastião, 8h

20 de janeiro
Festa de São Sebastião: 
Paróquia de Câmara de Lobos, 
12h30.z

Domingo II 
do Tempo Comun

Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus dis-
cípulos e, vendo Jesus que passava, disse: «Eis o Cordeiro 

de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras 
e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O 
seguiam, disse-lhes: «Que procurais?». Eles responderam: «Rabi 
– que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes Jesus: 
©9LQGH�YHUª��(OHV�IRUDP�YHU�RQGH�PRUDYD�H�¿FDUDP�FRP�(OH�QHV-
se dia. Era por volta das quatro horas da tarde. André, irmão de 
Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi 
procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos o 
Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; e levou-o a Jesus. Fitando os 
ROKRV�QHOH��-HVXV�GLVVH�OKH��©7X�pV�6LPmR��¿OKR�GH�-RmR��&KDPDU�
te-ás Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.z 

EVANGELHO (Mt 2, 1-12)

Agenda Pastoral

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

Ministérios de leitorado e 
acolitado aberto às mulheres
O Papa Francisco publicou no dia 11 de janeiro, a Carta Apos-

tólica “Spiritus Domini” em forma de “Motu Proprio”, com a 
TXDO�PRGL¿FD�R�SULPHLUR�SDUiJUDIR�GR�FkQRQH������GR�&yGLJR�GH�
Direito Canónico, para permitir o acesso das mulheres ao minis-
tério instituído do leitorado e acolitado.

“A escolha de conferir também às mulheres estes cargos, que 
envolvem estabilidade, reconhecimento público e um mandato da 
SDUWH�GR�ELVSR��WRUQD�PDLV�H¿FD]�QD�,JUHMD�D�SDUWLFLSDomR�GH�WRGRV�
na obra de evangelização”, escreveu o Papa.z

“Como sementes que se espalham 
na terra, assim tem sido a vida de 

muitas missionárias”. 
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IGREJA

P.  Giselo Andrade

Admito que nunca tinha ouvido 
falar da existência de um cartão 

branco no futebol. Por isso, foi com 
estranheza que percebi que o primeiro 
cartão branco do Campeonato de Por-
tugal foi utilizado na passada quarta-
feira, 13 de janeiro, com o jogador de 
um clube algarvio, “Esperança de La-
gos”. 

O cartão branco, iniciativa do Pla-
no Nacional de Ética no Desporto, 
apresenta-se como “recurso pedagó-
gico que visa enaltecer condutas etica-
mente corretas, praticadas por atletas, 
treinadores, dirigentes, público e ou-
tros agentes desportivos”.

  Ao valorizar as boas práticas des-
portivas, o cartão branco mostra um 
desporto que é mais do que violência, 
intolerância e racismo. Elementos, es-
ses, que normalmente chamam mais a 
atenção da comunicação social. 

Numa entrevista ao jornal despor-
tivo italiano, “Gazzeta dello Sport”, 
no início deste mês, o Papa Francis-
FR� D¿UPRX� TXH� VHU� JXDUGD�UHGHV� IRL�
“uma grande escola de vida”. 

O desporto também é uma esco-
la de valores para toda a sociedade, 
como destacou o Papa em entrevista, 
quando apresentou sete palavras im-
portantes no desporto: lealdade, em-
penho, sacrifício, inclusão, espírito de 
equipa, ascetismo e redenção. 

Para vencer no jogo e na vida é pre-
ciso fazer render os talentos, treinar, 
respeitar as regras, encontrar moti-
vação, aceitar os sacrifícios e saber 
trabalhar em equipa. “O desporto tem 
isto de belo: tudo funciona em equi-
pa”, disse o Papa. 

O cartão branco está associado aos 
melhores comportamentos despor-
tivos: capacidade de  pedir desculpa 
ao adversário, reconhecer os erros, 
repor a verdade no caso do árbitro se 
tiver enganado, ajudar o adversário 
em caso de necessidade, incentivar os 
colegas de equipa quando falham, não 
responder às provocações, reconhecer 
o valor e o mérito do adversário e sa-
ber ganhar com humildade e simplici-
dade.
2� GLFLRQiULR� GH¿QH� ³IDLU� SOD\´�

como a “capacidade de aceitar com 
serenidade um resultado ou uma si-
tuação adversa”.  Sem dúvida, uma 
boa atitude neste tempo de novo con-
¿QDPHQWR��³IDLU�SOD\´�z

Editorial:
Cartão branco D. Nuno Brás criou comissão para preparar os 

500 anos da escolha do padroeiro da Diocese

Foto: Duarte Gomes 
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DIOCESE DO FUNCHAL

“uma oportunidade 
para toda a Diocese do 
Funchal “crescer na Fé 

e conhecer melhor o 
testemunho de vida de 

São Tiago”

Luísa Gonçalves   

O bispo do Funchal criou 
uma comissão para pre-

parar as celebrações dos 500 
Anos da escolha do Padroeiro 
da Diocese do Funchal, São 
Tiago Menor, que se assinalam 
este ano. 

A missão desta comissão, 
formada pelo pároco da Sé, 
cónego Marcos Gonçalves, 
pelo pároco de Santa Maria 
Maior, Pe. Pascoal de Freitas, 
pela Graça Alves, diretora de 
Serviços de Museus e por João 
Henrique Silva, Diretor do Mu-
seu de Arte Sacra, será criar um 
programa de comemorações 
para assinalar esta data tão 
importante da história da Dio-
cese. 

Espera-se que esta seja 
também uma oportunidade 
para toda a Diocese do Fun-
chal “crescer na Fé e conhecer 
melhor o testemunho de vida 
de São Tiago e a sua Carta no 
Novo Testamento”. 

Eleição de São Tiago

Recorde-se que foi no dia 
11 de junho de 1521, quando a 
peste dizimava a vida de tantos 
madeirenses que São Tiago foi 
escolhido. “Nesse dia de feliz 
memória, todo o povo de Deus, 
clero e autoridades, reunidos, 
na Sé do Funchal, elegeram 

São Tiago, como Padroeiro da 
cidade do Funchal e da Dioce-
se do Funchal. Como sinal de 
gratidão, fez-se a promessa de 
construir uma Igreja em sua 
honra. Apenas em 1523, na Sé 
do Funchal prometeu-se fazer 
uma procissão que, atualmen-
te, se realiza entre a Sé e a Igre-
ja de Santa Maria Maior, a que 
denominamos como procissão 
o «Voto de São Tiago». 

A procissão é realizada no 
dia 1 de maio na data em que 
a Igreja celebrava a festa de 
São Tiago Menor. Atualmente, 
depois das reformas do Con-
cílio Vaticano II, a data da sua 
festa é no dia 3 de maio. Ainda, 
assim, a data da procissão per-
manece no dia 1 de maio”. 

Durante muitos séculos este 
voto foi cumprido na íntegra. 
No entanto, ultimamente, op-
tou-se por fazer esta procissão 
entre a Capela do Corpo Santo 
e a Igreja do Socorro.  

Em 2019, ano em que se 
celebraram os 600 anos do 
Achamento do Arquipélago da 

Pe. Estêvão tomou posse 
como vice-reitor do 
Pontifício Colégio Português 

O padre Estêvão Fernandes tomou posse 
formalmente no dia 10 de janeiro, como 

vice-reitor do Pontifício Colégio Português de 
Roma. 

A tomada de posse realizou-se durante a 
Eucaristia dominical, que foi presidida por D. 
José Ornelas, presidente da CEP, e concele-
brada por D. Virgílio Antunes, vice-presiden-
te, pelo padre Manuel Barbosa, secretário e 
porta-voz, e vários sacerdotes que fazem parte 
da comunidade do colégio.z

Comunicado da 
Diocese do Funchal

“O Bispo do Funchal aceitou 
a demissão do Padre Igná-

cio Victor Figueira Rodrigues, 
a seu pedido, como Mestre de 
Capela da Sé do Funchal e res-
ponsável da Música Sacra na 
Diocese.

A Diocese agradece e conti-
nua a agradecer toda a sua de-
dicação ao serviço da vida e da 
missão da Igreja.

Funchal, 12 de janeiro de 
2021”.z

Conferência Episcopal: Comunicado 
VREUH�R�QRYR�FRQ¿QDPHQWR
O Conselho permanente da CEP publicou 

no dia 14 de janeiro o seguinte comuni-
FDGR�VREUH�R�QRYR�FRQ¿QDPHQWR�

1. Estamos conscientes da gravíssima 
situação de pandemia que vivemos neste 
momento, a exigir de todos nós acrescida 
responsabilidade e solidariedade no seu 
combate, contribuindo para superar a crise 
com todo o empenho.

2. Tendo em conta as orientações gover-
QDPHQWDLV� GHFUHWDGDV� SDUD� R� FRQ¿QDPHQWR�
que se inicia a 15 de janeiro, continuaremos 
com as celebrações litúrgicas, nomeadamen-
te a Eucaristia e as Exéquias, segundo as 
orientações da Conferência Episcopal Portu-
guesa de 8 de maio de 2020, emanadas em 
coordenação com a Direção Geral da Saúde.

3. Outras celebrações, como Batismos, 
Crismas e Matrimónios, devem ser suspen-
sas ou adiadas para momento mais oportu-
no, quando a situação sanitária o permitir. A 
catequese continuará em regime presencial 
onde for possível observar as exigências sa-
nitárias; de contrário, pode ser por via digi-
tal ou cancelada. Recomendamos ainda que 
outras atividades pastorais se realizem de 
modo digital ou sejam adiadas.

4. A nossa celebração da fé abre-nos ao 
Deus da misericórdia e exprime o compro-
misso solidário com os esforços de todos os 
que procuram minimizar os sofrimentos, 
gerando uma nova esperança que, para além 
das vacinas, dê sentido e cuide a vida em to-
das as suas dimensões.z

Presidência da CEP teve audiência 
com o Papa Francisco
O Papa Franciso recebeu no dia 8 de janei-

ro, em audiência no Vaticano, a presi-
dência da Conferência Episcopal Portuguesa 
(CEP) constituida pelo presidente, D. José 
Ornelas, pelo vice-presidente, D. Virgílio An-
tunes e e pelo secretário e porta-voz, padre 
Manuel Barbosa. 

A nota publicada depois da audiência 
destaca que no encontro, “o Papa Francis-
co acentuou que se deve prestar particular 
atenção às crianças, aos idosos e aos migran-
tes, os mais atingidos por esta crise. Salien-
tou que se deve cuidar com toda a atenção 
da relação entre jovens e idosos, por estar em 
questão a ligação intrínseca entre a herança 
que os idosos transmitem e as raízes para as 
quais os mais jovens devem olhar”.

“Entre outros assuntos, - escreveram - 
dialogámos sobre a pandemia que a todos 
QRV�DWLQJH�H�RV�GHVD¿RV�TXH�VmR�FRORFDGRV�j�
Igreja nesta situação, tendo o Papa exprimi-

do a esperança de que esta seja brevemente 
ultrapassada, com a convergência dos esfor-
ços de toda a humanidade”.

Sobre a próxima Jornada Mundial da 
Juventude em Lisboa, a presidência da CEP 
referiu que “o Santo Padre manifestou o seu 
entusiasmo por este acontecimento mun-
dial de encontro com os jovens, mantendo 
a esperança de poder estar em Portugal em 
2023”.

“Foi um excelente encontro fraterno em 
que tivemos a oportunidade de manifestar a 
comunhão e sintonia dos Bispos portugueses 
para com o Santo Padre e a Igreja Universal”, 
apontaram os bispos portugueses.

O Papa Francisco pediu também que “re-
]iVVHPRV�SRU�HOH´��D¿UPD�D�QRWD��

O encontro terminou com o reconheci-
mento do Papa pelo “relevante trabalho da 
Igreja em Portugal e com a Bênção Apostó-
lica para a Igreja e todo o povo português.z

Madeira, a Diocese do Funchal 
propôs que o Voto de São Tiago 
fosse celebrado na sua forma 
original, isto é: fazer o percur-
so da procissão religiosa, desde 
a Sé até à Igreja do Socorro, 
como sinal de comunhão com 

os nossos antepassados. Uma 
forma de integrar também 
uma vertente, não só histórica 
e cultural, mas a tomada de 
consciência da atualização des-
te mesmo voto para os nossos 
dias.z


