
“Se o mundo abraçasse Deus como 
Deus nos abraça, éramos felizes”

50 anos da consagração religiosa da Irmã Maria Lúcia Felicidade

“'HXV�SUHQGHX�PH�SHODV�PDQJDV´��GLVVH�
a irmã Lúcia ao falar da sua vocação. 

Aos oito anos reparou nas imagens de 
Nossa Senhora, de São Francisco Xavier e 
de Santo António que estavam na igreja do 
Santo da Serra. Os santos tinham um “fato 
muito comprido e umas mangas compri-
das”. E pensou, “eu também gostava de 
ter um fato destes, assim comprido e com 
estas mangas largas”, mas depois concluiu 
que “isto não é para mim, isto é só para os 
santos, eu não posso ter isto”.

Quando viu, pela primeira vez as irmãs 
dominicanas com o hábito branco e man-
gas largas, que estavam na Fundação Cecí-
lia Zino, no Funchal, a irmã Lúcia pensou: 
“Ai as mangas”! 

A Irmã Maria Lúcia Felicidade, da Con-
JUHJDomR�GDV�,UPmV�'RPLQLFDQDV�GH�6DQWD�
Catarina de Sena, é natural da Ribeira de 
Machico e foi batizada na igreja de Santo 

António da Serra. Celebrou as bodas de 
ouro de consagração religiosa no sábado, 
dia 23 de janeiro, na paróquia do Santo da 
Serra. A data, que devia ter sido assinalada 
no ano passado, só foi celebrada este mês, 
devido à pandemia. 

Ao longo de 50 anos de vida consagra-
da, a Irmã Lúcia dedicou-se ao trabalho 
social em diversas comunidades, de acor-
GR�FRP�R�FDULVPD�GDV�,UPmV�'RPLQLFDQDV��
“fazer o bem sempre e onde seja possível”. 
Na Madeira, esteve cinco anos no Abrigo 
de Nossa Senhora de Fátima e por duas 
vezes na Fundação Cecília Zino, primeiro 

como superiora e diretora da obra (1988-
1994) e depois como prioresa e no trabalho 
de enfermagem (2008-2018). Atualmente 
é prioresa na comunidade de Aveiro, onde 
se encontram as irmãs mais fragilizadas. 

Para a Irmã Lúcia, na educação “o es-
sencial é o amor”, o carinho e encaminhar 
DV�FULDQoDV�H�MRYHQV�SDUD�'HXV��³1HVWH�PR-
mento aquilo que o mundo mais precisa é 
GH�'HXV��6H�R�PXQGR�DEUDoDVVH�'HXV�FRPR�
'HXV�QRV�DEUDoD�QmR�KDYLD�WDQWD�FRQIXVmR�
e éramos felizes”. 
³6RX�LQWHLUDPHQWH�IHOL]´��D¿UPD�D�,UPm�

Lúcia que traz também o nome de “Feli-
FLGDGH´� H� FRQWLQXD�� ³VLQWR� TXH�'HXV� HVWi�
comigo”.

Aos mais jovens, a Irmã Lúcia diz: “Vale 
a pena arriscar, mesmo com as nossas fra-
gilidades, com as curvas no caminho, vale 
a pena, porque por detrás das nossas fragi-
lidades está Jesus e está Maria”.z 
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P.  Giselo Andrade

“3RUTXH� Ki� VHPSUH� OX]� VH� IRUPRV� VX¿-
cientemente bravos para a ver, se formos 

VX¿FLHQWHPHQWH�EUDYRV�SDUD�R�VHU´��UHFLWRX�
Amanda Gorman no momento da tomada 
de posse de Joe Biden e Kamala Harris, no 
dia 20 de janeiro. 

Amanda, de 22 anos, foi a mais jovem 
poetisa a declamar na tomada de posse 
de um presidente dos Estados Unidos da 
América. 

O poema “A colina que subimos” foi lido 
no Capitólio, lugar onde quinze dias antes o 
mundo viu o “maior atentado à democracia 
nos EUA”, quando um grupo de manifes-
WDQWHV�R�LQYDGLX�SDUD�LPSHGLU�D�UDWL¿FDomR�
do resultado da eleição presidencial.

“Nós vimos uma força que fragmentaria 
a nossa nação em vez de a partilhar, que 
destruiria o nosso país ao adiar a democra-
cia. E quase conseguiram. Mas se a demo-
cracia pode às vezes ser adiada, não pode 
nunca ser permanentemente derrotada”, 
declarou Amanda no poema. 

No dia do ataque ao coração da demo-
cracia americana, a jovem poetisa que es-
tava a terminar o texto, tomou novo fôlego, 
“agora, mais do que nunca, os Estados Uni-
dos precisam de um poema inaugural. Te-
mos de enfrentar estas realidades, se quere-
PRV�DYDQoDU´��D¿UPRX�DR�MRUQDO�³1HZ�<RUN�
Times”. “Aquele dia deu-me uma segunda 
onda de energia para terminar o poema. 
O poema não é cego. Não vira as costas às 
evidências de discórdia e divisão”, referiu à 
estação de televisão americana ABC.

“Para colocar o nosso futuro em primei-
ro lugar temos em primeiro lugar que colo-
car de lado as nossas diferenças. Nós aban-
donamos as armas para darmos as mãos 
uns aos outros”, escreveu.

A referência às “escrituras” no poema “A 
Colina que subimos” permite descobrir a 
imagem bíblica contida no capítulo quarto 
do livro de Miqueias em que o profeta fala 
nas promessas de restauração e reunião 
dos povos. “As escrituras dizem-nos para 
imaginarmos que ´todos se sentem de-
EDL[R�GD�VXD�SUySULD�YLQKD�H�¿JXHLUD�H�TXH�
ninguém os faça recear.’”.

Os gritos dos radicais que semearam o 
caos no Capitólio no dia 6 de janeiro, foram 
calados pela voz de uma “pequena rapariga 
Negra descendente de escravos e criada por 
uma mãe solteira” e “que pode sonhar ser 
presidente e logo ver-se a declamar para 
um”, leu Amanda. Sim, a poesia e a palavra 
dizem-nos que, mais forte do que as sobras 
e para além delas, há sempre luz.z

Editorial:
Há sempre luz 25º Dia mundial da Vida 

Consagrada

A 'LRFHVH�GR�)XQFKDO�YDL�DVVLQDODU�R�GLD�do consagrado com uma celebração 
SUHVLGLGD�SRU�'��1XQR�%UiV�QD�6p��QR�GLD���
de fevereiro, terça-feira, pelas 16h30. 

A Eucaristia será participada por um 
membro de cada comunidade religiosa 
presente na diocese. 

São Brás é padroeiro de duas paróquias 
madeirenses: Campanário e Arco da 

Calheta.
A festa de São Brás na paróquia do 

Campanário vai realizar-se no domingo, 7 
de fevereiro pelas 15 horas, sendo presidi-
GD�SRU�'��1XQR�%UiV��

Na paróquia do Arco da Calheta, a fes-
testa do padroeiro será no domingo, 7 de 
fevereiro às 15 horas e a véspera da festa, 
no sábado, 6 de fevereiro também às 15 
horas.z

Paróquias celebram 
São Brás

No dia 4 de fevereiro será celebrado 
SHOD�SULPHLUD�YH]�R�'LD�,QWHUQDFLRQDO�

da Fraternidade Humana proclamado pela 
ONU. A data coincide com a assinatura do 
'RFXPHQWR�GH�$EX�'KDEL�GR�3DSD�)UDQ-
cisco e o Grão Imame de Al-Azhar Ahmad 
Al-Tayyib, um documento histórico para a 
paz mundial e a convivência comum.z

Dia da Fraternidade 
Humana

1R�GLD����GH�MDQHLUR��R�'LFDVWpULR�SDUD�D�
Vida Consagrada enviou uma carta a todas 
as consagradas e consagrados em institu-
tos religiosos, monásticos, contemplativos, 
seculares e nos novos institutos, membros 
do ordo virginum, eremitas e membros de 
sociedades de vida apostólica, pedindo que 
a Encíclica “Fratelli Tutti” do Papa Fran-
cisco esteja no “centro de suas vidas, for-
mação e missão”. 

“Há meses acompanhamos as notícias 
que chegam das comunidades das diversas 
nações: falam de perplexidade, de infec- 
o}HV��GH�PRUWHV��GH�GL¿FXOGDGHV�KXPDQDV�
e económicas, de institutos que vão dimi-
nuindo, de medos… mas falam também 
GH� ¿GHOLGDGH� SURYDGD� SHOR� VRIULPHQWR��
de coragem, de testemunho sereno mes-
mo na dor ou na incerteza, de partilha de 
cada dor e de cada ferida, de cuidado e de 
proximidade com os mais abandonados, 
de caridade e de serviço à custa da própria 
vida”, escreveu o Cardeal João Braz Aviz.

Em Portugal, a Semana do Consagrado 
(26 de janeiro a 2 de fevereiro) teve como 
WHPD��³&RQVDJUDGRV��³¿pLV�H�IHOL]HV"´�z

A Festa de São Francisco Marto, que de-
veria ter lugar no próximo dia 21 de 

fevereiro, na Paróquia de Nossa Senhora 
do Monte, Arciprestado do Funchal, foi 
cancelada.

O Pe. Hélder Gonçalves, da Equipa do 
6HUYLoR�'LRFHVDQR�GH�$FyOLWRV��6'$)���LQ-
forma ser “com muita tristeza” que anun-
ciam este cancelamento, que acontece “de-
vido à pandemia que estamos a viver e ao 
aparecimento de um número elevado de 
casos de Covid-19 na nossa região”.

A festa foi “reagendada para a mesma 
SDUyTXLD��QR�SUy[LPR�DQR�GH�����ļ�z

Cancelada a festa de 
S. Francisco Marto

O bispo do Funchal reagendou a sua ida 
a Boaventura, freguesia que foi afeta-

da pelo temporal do dia de Natal.
A deslocação vai acontecer no próximo 

ViEDGR��GLD���GH�IHYHUHLUR��FRP�'��1XQR�D�
presidir à Eucaristia, pelas 16 horas.z

D. Nuno celebra na 
Boaventura



Bispo do Funchal escreve carta aos sacerdotes 
com indicações para enfrentar  “tempo de 
incertezas”
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garantir o respeito pelas regras sanitárias”. 
Apesar das restrições o prelado pede 

para que “cuidemos para que aos nossos 
¿pLV�QmR�IDOWH�D�SRVVLELOLGDGH�GD�FHOHEUDomR�
do sacramento da reconciliação durante a 
Quaresma”. 
'�� 1XQR� %UiV�� SHGH� DLQGD� TXH� ³WRGDV�

as outras reuniões e encontros se realizem 
apenas por via zoom” e que, quando isso 
não seja possível, as mesmas sejam adia-
das ou canceladas. 

O prelado pede a cada sacerdote que 
“cuide em não correr riscos desnecessá-
ULRV�GH�LQIHomR�RX�PHVPR�GH�FRQ¿QDPHQWR�
SUR¿OiWLFR��GH�PRGR�D�JDUDQWLU�D�FHOHEUDomR�
da Eucaristia e os serviços indispensáveis” 
H�DOHUWD�TXH�HVWHV�GHYHP�UHFRUGDU�DRV�¿pLV�
“como estar e comungar em segurança: 
uso de álcool-gel, uso de máscara, distân-
cias a manter e percursos a usar”.  
4XDQWR� j� VXD� H[SHULrQFLD� GH� FRQ¿QD-

mento, o bispo do Funchal partilha com 
os sacerdotes da diocese que “tem sido um 
tempo duro”, mas que lhe tem permitido 
“ler e escrever um pouco mais e, sobretu-
do, rezar por todos e pela nossa diocese”. 
'��1XQR� WHUPLQD� GL]HQGR�� ³FRQ¿HPRV�

no Senhor que nunca nos abandona, e na 
intercessão de Sua Mãe, a Virgem Maria e 
Senhora do Monte, bem como de S. Tiago 
Menor”.z

Luísa Gonçalves   

O bispo do Funchal escreveu, no sábado 
passado, dia 23 de janeiro, uma car-

WD� HQGHUHoDGD� DRV� VDFHUGRWHV� GD� 'LRFHVH�
para, como o próprio diz, lhes deixar “algu-
mas indicações práticas”, perante “o tempo 
de incertezas” que vivemos e em que, mais 
do que nunca “é importante caminhar e 
ajudar os irmãos a caminhar com o Senhor 
Jesus”. 
1D�FDUWD��'��1XQR�%UiV��TXH�WHP�HVWDGR�

HP�VXFHVVLYRV�FRQ¿QDPHQWRV�SUR¿OiWLFRV��
precisamente por “ter estado em contacto 
com pessoas que testaram positivo à Co-
YLG���ļ�� FRPHoD�SRU� ID]HU� VDEHU�TXH� ³¿FD�
DGLDGD�D� FHOHEUDomR�GR�'LD�'LRFHVDQR�GD�
Família”, agendado para dia 31 deste mês. 

Quantos aos retiros dos sacerdotes, o 
prelado começa por adiantar que o reti-
ro do clero previsto para março, no Porto 
Santo, “não se irá realizar”, mantêm-se, no 
entanto, os retiros de julho e de setembro.  

Já a peregrinação das relíquias de São 
Tiago Menor, prevista para o mês de abril, 
“foi adiada para outubro, devido à situação 
GD� SDQGHPLD´�� (P� SULQFtSLR�� UHIHUH� '��
Nuno Brás, essa peregrinação será de 16 de 
outubro a 6 de novembro. A este respeito 
adianta ainda que “em breve será publi-
cado o programa completo das comemo-
rações dos 500 anos do voto a São Tiago.  
1R�TXH�FRQFHUQH�DR�'LD�GR�&RQVDJUDGR��

'��1XQR�%UiV�H[SOLFD�TXH�VHUi�³FRQYLGDGD�
apenas um/uma representante por cada 
comunidade religiosa presente na diocese, 
para a Eucaristia de 2 de fevereiro às 16:30 
horas, na Sé”. 

“Na celebração da Festa da Apresen-
tação do Senhor (2 de Fevereiro) deve ser 
usada a segunda forma de entrada na Mis-
sa (Entrada Solene), substituindo assim a 
Procissão de velas”, informa. 

Quanto à Quaresma, o prelado pede 
que se “observe o que foi determinado pela 
&RQJUHJDomR� SDUD� R� &XOWR� 'LYLQR� DFHUFD�
das cinzas e sua imposição”. Nessa altu-
ra, caso a situação continue como agora, o 
bispo do Funchal determina que as Vias-
sacras e Procissões dos Passos da Quares-
ma sejam “celebradas apenas dentro das 
igrejas no respeito das normas sanitárias”. 
Quando muito, acrescenta, “poder-se-ão 
fazer com um carro que percorra as ruas, 
PDV� VHP� TXH� QHQKXP� ¿HO� DFRPSDQKH� D�
procissão”, isto se, reforça, “for possível 

“(QTXDQWR�RV�SUR¿VVLRQDLV�GH�VD~GH�H�WR-
dos os portugueses andam preocupados 

com a defesa da vida, a Assembleia da Re-
pública insiste em aprovar leis que espal-
KDP�D�PRUWH´��e�GHVWD�IRUPD�TXH�'��1XQR�
Brás, bispo do Funchal, reagiu à aprovação 
no dia 21 de janeiro, da lei da morte medi-
camente assistida, na especialidade.

A propósito desta aprovação, o bispo do 
)XQFKDO�UHFRUGD�DLQGD�DV�VXDV�D¿UPDo}HV�
na homilia de 31 de dezembro passado: 
“O valor da vida humana foi colocado em 
UHOHYR�� 'LDQWH� GR� SHULJR�� KDYLD� TXH� VDO-
YDU��'LDQWH�GD�PRUWH��KDYLD�TXH�SURFXUDU�
D�YLGD��'H�WRGRV��'H�XP�PRGR�SDUWLFXODU��
dos mais vulneráveis, sobretudo dos mais 
velhos e frágeis. Pena que (enquanto os 
médicos e enfermeiros se desdobravam 
em esforços para salvar) nem todos ti-
vessem entendido este apelo da vida que 
surgiu do meio da crise, e que na Assem-
bleia da República fosse aprovada a iníqua 
lei da legalização da eutanásia — como se 
alguém tivesse o direito a exigir ao Estado 
que considerasse a sua vida como indigna 
de ser vivida!”.z

Eutanásia: “Leis que 
espalham a morte” 

Foto: Duarte Gomes 



Em várias passagens da Bíblia nos aparece 
gente apressada. Recordemos, por exemplo, 

como Abraão se dirigiu apressadamente a Sara 
para lhe pedir que preparasse uma refeição para 
acolher os três misteriosos personagens que tin-
ham chegado ao Carvalho de Mambré (Gen 18,6). 
Ou como os israelitas comeram apressadamente 
a primeira Páscoa, antes de sair do cativeiro do 
Egipto (Ex 12,11). E como a Virgem Maria se diri-
giu apressadamente para a casa de Isabel, depois 
de ter recebido a anunciação do Anjo (Lc 1,39). E 
como os pastores, na noite de Natal, foram apres-
sadamente ao Presépio e encontraram Maria, 
José e o Menino na manjedoura (Lc 2,16); ou ain-
da como, na manhã de Páscoa, as mulheres foram 
apressadamente contar aos discípulos como tin-
ham encontrado o sepulcro vazio e os anjos que 
lhes anunciaram a ressurreição (Mc 16,8).

É certo que a sabedoria do nosso povo diz que 
“depressa e bem não há quem”. Mas é igualmen-
te seguro que existem situações em que a pressa 
toma conta de todo o nosso ser, sem que o possa-
mos evitar. Nessas alturas, precisamos de agir, de 

fazer qualquer coisa, de tomar resoluções, de pôr 
os pés ao caminho.

Acaba de ser tornado público o hino “Há pres-
sa no ar”, para as próximas Jornadas Mundiais da 
Juventude, a realizar em Lisboa em 2023. Têm 
como tema: “Maria levantou-se e partiu apres-
sadamente” ao encontro de Isabel. Somos convi-
dados à pressa, à urgência, não por nos vermos 
DÀLWRV��PDV�SRUTXH�R�DPRU�GH�'HXV�XUJH�HP�QyV��
e os homens e mulheres do nosso tempo precisam 
de o conhecer. “Há pressa no ar”: é a pressa que 
'HXV�� TXH� R� (YDQJHOKR� ID]� VXUJLU� QR� QRVVR� FR-
UDomR��'HL[HPRV�TXH�HOD�WRPH�FRQWD�GH�QyV��QRV�
faça agir, viver, amar, mostrar Cristo vivo que 
vem ao encontro de todos.z

Há pressa no ar

D. Nuno Brás

“Somos convidados à pressa, à 
XUJrQFLD��QmR�SRU�QRV�YHUPRV�DÀLWRV��
mas porque o amor de Deus urge em 

nós” 
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NÓS POR CÁ

Domingo IV
do Tempo Comum

Jesus chegou a Cafarnaum e quando, 
no sábado seguinte, entrou na sina-

goga e começou a ensinar, todos se ma-
ravilhavam com a sua doutrina, porque 
os ensinava com autoridade e não como 
os escribas. Encontrava-se na sinago-
ga um homem com um espírito impuro, 
que começou a gritar: «Que tens Tu a ver 
connosco, Jesus Nazareno? Vieste para 
nos perder? Sei quem Tu és: o Santo de 
'HXVª�� -HVXV� UHSUHHQGHX�R�� GL]HQGR��
©&DOD�WH�H�VDL�GHVVH�KRPHPª��2�HVStULWR�
impuro, agitando-o violentamente, sol-
tou um forte grito e saiu dele. Ficaram 
todos tão admirados, que perguntavam 
uns aos outros: «Que vem a ser isto? Uma 
nova doutrina, com tal autoridade, que 
até manda nos espíritos impuros e eles 
REHGHFHP�/KH�ª��(�ORJR�D�IDPD�GH�-HVXV�
se divulgou por toda a parte, em toda a re-
gião da Galileia.z 

EVANGELHO (Mc 1, 14-20)

www.jornaldamadeira.com 
e www.facebook.com/jornaldamadeira 
 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

Apresentado o hino da JMJ 2023

A organização da Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ) 2023 apresentou na 

passada quarta-feira, em Lisboa, o hino 
R¿FLDO�GR�SUy[LPR�HQFRQWUR�LQWHUQDFLRQDO�
de jovens católicos de todo o mundo.

A letra do novo hino é do padre João 
Paulo Vaz e a música de Pedro Ferreira, 
SURIHVVRU�H�P~VLFR��DPERV�GD�'LRFHVH�GH�
Coimbra; os arranjos são do músico Car-
los Garcia.

O tema ‘Há Pressa no Ar’ parte do tema 
escolhido pelo Papa para a JMJ Lisboa 
2023 – ‘Maria levantou-se e partiu apres-
sadamente’ (Lc1,39) -, desenvolvendo-se 
“em torno do ‘sim’ de Maria e da sua pres-
sa para ir ao encontro da prima Isabel, 
como relata a passagem bíblica”.

O tema foi gravado em português e 
numa versão internacional, com cinco 
idiomas (português, inglês, espanhol, 
francês e italiano).

“Ao cantar este hino, os jovens de todo 
R�PXQGR�VmR�FRQYLGDGRV�D�LGHQWL¿FDUHP�
se com Maria, dispondo-se ao serviço, à 
missão e à transformação do mundo. A 
letra evoca também a festa da JMJ e a ale-
JULD�FHQWUDGD�QD�UHODomR�FRP�'HXV´��LQGL-
ca a organização da JMJ 2023.

O processo de produção em estúdio, 
realizado em 2020, envolveu jovens de 
todo o país, alguns dos quais participantes 
na competição que, apesar de não terem 
sido selecionados, integraram o coro da 
JUDYDomR�¿QDO��DFUHVFHQWD�D�QRWD��z


