
Preparar em casa um “cantinho de 
oração” para a “liturgia familiar”

A proposta do Pe. João Carlos para a Quaresma em tempo de pandemia

Para uma maior vivência do tempo qua-
resmal, o padre João Carlos Gomes, 

membro do Secretariado Diocesano da 
Liturgia e pároco do Livramento e Ima-
culado Coração de Maria, apresentou o 
itinerário proposto pela Diocese do Por-
to com o tema: “Todos juntos na Arca da 
Aliança”. Nesta caminhada, as famílias são 
convidadas a criar em casa um “cantinho 
de oração” para realizarem uma “liturgia 
familiar” em cada domingo. 
³e�XP�FRQYLWH��QHVWH�WHPSR�GH�FRQ¿QD-

mento, a cada família tornar-se verdadeira 
Igreja doméstica. Lugar onde os pais, os 
¿OKRV��RV�QHWRV��RV�DYyV��DV�FULDQoDV��WRGRV�
juntos, se sentem importantes. Todos a 
cuidar de todos, todos unidos em oração”, 
disse o sacerdote, especialista em Liturgia.  

O cantinho de oração, explicou, deve ser 

composto pela Palavra de Deus, pela cruz e 
uma “arca” (caixa). Dentro da arca devem 
ser colocados nove rolinhos de papel, onde 
estão escritos os tesouros que importa des-
cobrir e valorizar. Em cada domingo da 
Quaresma, e em cada um dos dias do Trí-
duo Pascal, é retirado o respetivo “papiro”, 
ao mesmo tempo que é colocado na arca 
um objeto associado ao tesouro da sema-
na. 

Este sacerdote referiu os nove tesouros 
contidos na arca: “No primeiro Domingo é 

a nossa casa; no segundo, as nossas raízes; 
no terceiro, a educação; no quarto, o per-
GmR��QR�TXLQWR��R�PDWULPyQLR��QR�'RPLQ-
JR�GH�5DPRV��D�¿GHOLGDGH��QD�4XLQWD�IHLUD�
Santa, a Eucaristia; na Sexta-feira Santa, a 
Cruz e depois tem a Páscoa”. 

Ao longo da Quaresma, a família pode 
também elaborar “um plano de privação”, 
cuja poupança “reverta para uma obra so-
cial ou para a ajuda de uma família mais 
necessitada”.

Sobre o tesouro do segundo domingo 
da Quaresma, o padre João Carlos desta-
cou que é necessário valorizar “as nossas 
UDt]HV´��RV�DYyV��RV�PDLV�YHOKRV��TXH�PXLWDV�
vezes “vivem completamente afastados, 
que são silenciados, que nem podem falar, 
que são descartados”. O tempo de Quares-
ma “deve-nos conduzir a eles”.z 
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Os últimos meses têm sido marcados pelo 
VRIULPHQWR�� GHVGH� DV� LQ¿QGiYHLV� LPDJHQV�

de hospitais e doentes que a televisão insiste em 
mostrar a toda a hora até à notícia de amigos hos-
SLWDOL]DGRV� H� D� VRIUHU�� (� QyV� TXH� VRIUHPRV� FRP�
eles.

É claro que o sofrimento é uma realidade nega-
WLYD��$SHQDV�DTXHOHV�TXH�WrP�GLVW~UELRV�SVLFROyJL-
cos gostam de sofrer. Mas também é claro que o 
sofrimento faz parte da natureza humana. Somos 
seres limitados e temos consciência disso. Sofre-
mos por isso.

O Antigo Testamento já nos tinha mostrado o 
rosto de um Deus que se compadece e para quem 
o sofrimento humano não é indiferente. Mas Je-
sus revelou-nos uma nova faceta de Deus, ainda 
mais admirável: Deus quis experimentar o nosso 
sofrimento em primeira pessoa. Como diz a Carta 
aos Hebreus acerca de Jesus: “embora fosse Fil-
ho, aprendeu a obediência por meio daquilo que 
sofreu; e, tendo sido aperfeiçoado, veio a ser au-
tor de eterna salvação para todos aqueles que lhe 

obedecem” (Heb 5,8-9).
Em Jesus, Deus viveu o nosso sofrimento e 

fez dele caminho de salvação. Continuando uma 
realidade negativa e difícil, o sofrimento pode ser 
caminho de salvação. O sofrimento por que pas-
samos é o sofrimento de Jesus, caminho de vida, 
de ressurreição.

O sofrimento vem à nossa vida e mostra-nos 
quem somos. Mostra-nos como tantas vezes fa-
zemos orelhas mocas a Deus e aos irmãos. Como 
alguém dizia: “o sofrimento é um altifalante com 
que Deus fala a um mundo de surdos”.z

Um “altifalante de Deus”

D. Nuno Brás

“Em Jesus, Deus viveu o nosso 
sofrimento e fez dele caminho de 

salvação’” 
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NÓS POR CÁ

Domingo VI
do Tempo Comum

Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se 
de joelhos e suplicou-Lhe: «Se quiseres, podes curar-me». 

Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: «Quero: 
¿FD�OLPSRª��1R�PHVPR�LQVWDQWH�R�GHL[RX�D�OHSUD�H�HOH�¿FRX�OLPSR��
Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem: «Não 
digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece 
pela tua cura o que Moisés ordenou, para lhes servir de testemun-
ho». Ele, porém, logo que partiu, começou a apregoar e a divulgar 
o que acontecera, e assim, Jesus já não podia entrar abertamente 
em nenhuma cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e vinham 
ter com Ele de toda a parte.z 

EVANGELHO (Mc 1, 40-45)

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

“É um convite, neste tempo de 
FRQ¿QDPHQWR���D�FDGD�IDPtOLD�
tornar-se verdadeira Igreja 

doméstica” 

Oração para a Quaresma

Senhor,
nesta Quaresma, 

tempo de mergulhar no meu interior,
de revisão e de conversão,

ensina-me a descer sempre mais
até onde Tu te encontras: 

o meu coração.

Como “descer” até aí?
Pelo silêncio, encontrando tempo para rezar,

pela leitura da Tua Palavra que tanto me quer dizer,
SHORV�6DFUDPHQWRV��HVSHFLDOPHQWH�D�&RQ¿VVmR�

e a Santa Missa.

Também pela aceitação das contrariedades,
o peso das circunstâncias e da monotonia da vida…

com os olhos postos em Ti.

Senhor, Tu que estás no meu íntimo,
ajuda-me nesta Quaresma 

a fazer uma viagem ao meu interior,
para aí me encontrar contigo!.

(Beato Francisco Palau, carmelita)z
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IGREJA

P.  Giselo Andrade

Uma amiga enfermeira partilhou co-
migo a experiência de hospitalidade 

que viveu esta semana, ao acompanhar 
uma pessoa doente. Uma hospitalidade 
traduzida em proximidade, gestos de 
atenção e cuidado para com uma pessoa 
em situação de fragilidade, que provocou 
um vazio aquando da sua morte repen-
tina.

A hospitalidade é mais do que um fa-
zer e um realizar. A hospitalidade é rece-
ber o outro na nossa casa interior, abrir 
espaço no coração para que outro se sin-
ta acolhido.

“A hospitalidade é uma espécie de 
enseada onde a embarcação da vida, por 
vezes fraturada e assustada, pode encon-
trar repouso e proteção”, dizia-me ela, 
citando uma mensagem que recebeu. 

Nestes dias, a Pontifícia Academia 
para a Vida apresentou um documento 
sobre “a condição dos anciãos depois da 
pandemia”, onde defende a necessidade 
de uma nova visão, um novo paradigma, 
que ofereça “melhores condições para 
que os idosos possam viver esta fase par-
ticular da vida, tanto quanto possível, no 
seu ambiente familiar, com as amizades 
habituais”. 

Neste sentido, o reconhecimento do 
cuidador informal é um grande passo 
para o acompanhamento e apoio aos 
familiares idosos ou doentes. Este é um 
recurso que ainda precisa ser mais con-
hecido e aproveitado. 

Na quinta-feira passada, a pessoa 
mais idosa da Europa celebrou 117 anos. 
Trata-se da irmã André, religiosa france-
sa das Filhas da Caridade de São Vicen-
te de Paulo. Esta religiosa tinha testado 
positivo ao coronavirus no dia 16 de ja-
neiro, sem apresentar sintomas graves. 
“Nem percebi que estava infetada”, disse 
ao jornal local.
'HSRLV�XPD�YLGD�GHGLFDGD�DRV�yUImRV�

e idosos no hospital de Vichy, tem vivido 
os últimos 42 anos em casas de acolhi-
mento para pessoas idosas, pertencentes 
à sua congregação. “Ter o europeu mais 
velho connosco é um motivo de orgulho 
e também uma imensa responsabilida-
de”, disse o porta-voz da casa onde atual-
mente reside. 

Na verdade, todo o idoso é um tesou-
ro a valorizar e proteger, o seu cuidado 
é sempre uma “imensa responsabilida-
de”, mas também “motivo de orgulho” e 
alegria.z

Editorial:
A riqueza dos anos Dia do Doente: D. Nuno lembra 

que “necessitamos do outro 
para ser mais”
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DIOCESE DO FUNCHAL
Mensagem para a Quaresma: Papa pede 
“esperança viva e caridade operosa”
“Vamos subir a Jerusalém… (Mt 20, 18). 

Quaresma: tempo para renovar a fé, a 
esperança e a caridade” é o tema da men-
sagem para a Quaresma do Papa Francisco 
apresentada na sexta-feira, 12 de fevereiro. 

A mensagem apresenta o jejum, a oração 
e a esmola, como as condições para a nos-
sa conversão. “O caminho da pobreza e da 
privação (o jejum), a atenção e os gestos de 
amor pelo homem ferido (a esmola) e o diá-
ORJR�¿OLDO�FRP�R�3DL� �D�RUDomR��SHUPLWHP�
nos encarnar uma fé sincera, uma espe-
rança viva e uma caridade operosa”.

Uma atenção particular na quaresma 
deste ano é dada a quem sofre por causa da 
pandemia. “Viver uma Quaresma de carida-
GH�VLJQL¿FD�FXLGDU�GH�TXHP�VH�HQFRQWUD�HP�
condições de sofrimento, abandono ou an-
gústia por causa da pandemia de Covid-19. 
Neste contexto de grande incerteza quanto 
ao futuro, lembrando-nos da palavra que 
Deus dera ao seu Servo – «não temas, por-
que Eu te resgatei» (Is 43, 1) –, ofereçamos, 
juntamente com a nossa obra de caridade, 
XPD�SDODYUD�GH�FRQ¿DQoD�H�IDoDPRV�VHQWLU�
DR�RXWUR�TXH�'HXV�R�DPD�FRPR�XP�¿OKR´�

Sobre o jejum, Francisco recomenda 

O Bispo do Funchal vai presidir, no 
SUy[LPR� GLD� ��� GH� IHYHUHLUR�� j�0LVVD�

com o rito de bênção e imposição das Cin-
zas na Sé do Funchal pelas 16 horas, ini-
ciando o tempo quaresmal.z

Quarta-feira de 
cinzas

Luísa Gonçalves   

A Diocese do Funchal assinalou esta quinta-
feira, dia 11 de fevereiro, o 29.º Dia Mundial 

do Doente, com uma Eucaristia na Sé do Fun-
chal.

Na celebração, presidida por D. Nuno Brás, 
recordaram-se os que sofrem com a pandemia, 
mas também aqueles que, segundo o prelado, 
“sofrem com outras doenças, tantas vezes con-
denados a esperar (senão mesmo a adiar) e não 
raras vezes ignorados no seu sofrimento”.

Na sua homilia, centrada na ideia de que não 
p�ERP�TXH�R�KRPHP�HVWHMD�Vy��SRUTXH�R�VHU�KX-
mano “não se realiza na solidão”, ainda que esta 
seja “ponto de partida e uma realidade na vida 
GH�FDGD�XP�GH�QyV´��R�SUHODGR�OHPEURX�TXH�³VR-
mos aqueles que necessitamos do outro para ser 
mais”.

Acontece que, “num mundo que hiper-valo-
riza o egoísmo e o isolamento (e como o temos 
vivido de há meses a esta parte!)”, essa realidade 
parece esquecida. Não admira, pois, “que o Papa 
Francisco tenha escolhido para temática do Dia 
Mundial do Doente que hoje celebramos a frase 
EtEOLFD�µ8P�Vy�p�R�YRVVR�0HVWUH�H�YyV�VRLV�WRGRV�
irmãos’ (Mt 23,8).”

Por um lado, explicou ainda o bispo do Fun-
FKDO�� HVWD� D¿UPDomR�GH� -HVXV� ³VXEOLQKD� D�SUH-
sença necessária do ‘Mestre interior’, Aquele 

que nos guia e inspira as nossas escolhas e de-
cisões, cuja luz orienta os nossos passos; e, por 
outro, a fraternidade que une a todos”. Por isso, 
frisou, “não podemos deixar de oferecer ajuda 
ao nosso irmão, tal como não podemos deixar 
de aceitar a que ele nos oferece”.

Para falar do momento atual por que todos 
estamos a passar, D. Nuno Brás voltou a citar 
Francisco quando este diz que a atual pandemia 
³FRORFRX�HP�HYLGrQFLD�WDQWDV�LQVX¿FLrQFLDV�GRV�
sistemas sanitários e carências na assistência às 
pessoas doentes”. Por outro lado, refere o Santo 
Padre, a pandemia “destacou também a dedi-
FDomR� H� JHQHURVLGDGH� GH� SUR¿VVLRQDLV� GH� VD~-
de, voluntários, trabalhadores e trabalhadoras, 
VDFHUGRWHV�� UHOLJLRVRV� H� UHOLJLRVDV�� FRP� SUR¿V-
sionalismo, abnegação, sentido de responsabi-
OLGDGH�H�DPRU�DR�SUy[LPR��DMXGDUDP��WUDWDUDP��
confortaram e serviram tantos doentes e os seus 
familiares”.

Por tudo isto, disse o bispo do Funchal, neste 
Dia Mundial do Doente, “queremos também pe-
dir por todos quantos cuidam dos doentes: mé-
dicos, enfermeiros, assistentes e demais pessoal 
que trabalha na área da saúde”.

A Eucaristia foi concelebrada por vários sa-
cerdotes e também pelo capelão do Hospital Dr. 
Nélio Mendonça e pelo assistente espiritual do 
João de Almada, padres Bonifácio Santos e João 
Carlos Gomes, respetivamente. z

Tal como o mártir São Brás 
WDPEpP� QyV� ³VRPRV� FRQ-

vidados a dar testemunho de 
Deus em toda a nossa vida” e 
até mesmo “para além da mor-
te”. Isso mesmo disse o bispo 
do Funchal na Eucaristia da 
festa em honra daquele Santo, 
a que presidiu no Campanário 
no domingo, 7 de fevereiro.

Na homilia, D. Nuno Brás, 
GLVVH� DRV� ¿pLV� TXH� RFXSDYDP�
a quase totalidade dos lugares 
marcados, que o grande convite 
que São Brás nos faz é, preci-
samente, para “sermos teste-
munhas da fé” e “da verdade de 
Deus”. 
$SyV� D� (XFDULVWLD��'��1XQR�

YLVLWRX�D�VDOD�GR�HVSyOLR�GD�SD-
UyTXLD��DSHVDU�GH�QmR�HVWDU�FRQ-
cluída. 

O pároco do Campanário, 
padre Adelino Macedo Costa 
disse ao Jornal da Madeira que 
D�LGHLD�IRL�SHJDU�QR�HVSyOLR�TXH�
se encontrava “disperso por vá-
rios locais” e concentrar num 
único espaço. z

São Brás no 
Campanário

O Secretariado Geral da Conferência 
Episcopal Portuguesa (CEP), emitiu 

no dia 4 de fevereiro, uma nota “sobre o 
processo de vacinação” em Portugal, “con-
¿DQGR�QD�DGHVmR�GH�WRGRV�DR�SURFHVVR�HP�
curso para podermos recuperar da situação 
pandémica que estamos a viver”.

Os bispos consideram“essencial que a 
vacina chegue a todos, com justiça, cuidado 
e transparência”. 

A nota esclarece também que “os minis-
WURV�H�FRODERUDGRUHV�GD�,JUHMD�&DWyOLFD�HP�
Portugal, sejam eclesiásticos ou leigos, têm 
acesso à vacinação como qualquer outro 
cidadão”.z

CEP: Nota sobre a 
vacinação

“libertar a nossa existência de tudo o que 
a atravanca, inclusive da saturação de in-
formações – verdadeiras ou falsas – e pro-
dutos de consumo” para permitir uma vida 
marcada pela “simplicidade de coração”

“Na Quaresma - pede Francisco - este-
jamos mais atentos a “dizer palavras de 
incentivo, que reconfortam, consolam, 
fortalecem, estimulam, em vez de pala-
vras que humilham, angustiam, irritam, 
desprezam”.z

A Academia Pontifícia para a Vida (APV), 
organismo da Santa Sé, publicou no dia 

9 de fevereiro o documento: “A velhice: o 
QRVVR�IXWXUR��$�VLWXDomR�GRV�LGRVRV�DSyV�D�
pandemia’.

O documento sugere “medidas novas e 
incisivas para permitir que os idosos sejam 
acompanhados e assistidos em ambiente 
familiar, no domicílio” e, seja qual for a sua 
situação, em “ambientes domiciliares que 
se pareçam mais com uma casa do que com 
um hospital”.z

Documento sobre a 
situação dos idosos

O Papa Francisco escolheu pela primeira 
vez uma mulher como subsecretária do 

Sínodo dos Bispos, a freira francesa Natha-
lie Becquart, que será acompanhada neste 
cargo pelo padre espanhol da Ordem de 
Santo Agostinho Luis Marín de San Martín. 

Nathalie Becquart é a primeira mulher 
com direiro a voto no Sínodo dos Bispos.z

Freira francesa no 
Sínodo dos Bispos

O bispo do Funchal rezou pelos doentes e por todos quantos cuidam dos doentes | Foto: Duarte Gomes 

No sábado, 6 fevereiro, o 
bispo do Funchal foi à pa-

UyTXLD� GD� %RDYHQWXUD� SUHVLGLU�
à Eucaristia e rezar por aqueles 
TXH� YLYHUDP� ³DV� GL¿FXOGDGHV�
daquela tempestade de dia de 
Natal” . 

D. Nuno Brás foi recebido 
FRP� SDOPDV�� ÀRUHV� H� DOJXPDV�
palavras, que uma paroquiana 
leu em nome da comunidade, 
que quis com elas marcar esta 
primeira visita do seu pas-
tor. Uma visita que, disseram, 
era “motivo de alegria e espe-
rança”, mas também um sinal 
de “proximidade”.
1R� ¿QDO� GD� (XFDULVWLD�� R�

padre Duarte Gomes, páro-
co da Boaventura agradeceu a 
presença e a palavra do bispo 
diocesano, “que é uma palavra 
que tanto estamos a precisar 
neste momento que estamos a 
reconstruir as nossas vidas”. z

D. Nuno na 
Boaventura


