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Na pandemia “têm aumentado os
pedidos de ajuda”
Diamantino Santos fala da missão das Conferências de S. Vicente de Paulo
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“O essencial é ir ao encontro do
irmão que está mais carenciado”
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Uma Quaresma diferente,
acompanhados por S. Tiago Menor

Habitar o silêncio
P. Giselo Andrade

Mensagem da Quaresma do Bispo do Funchal

N

dei para esta Quaresma uma das suas

N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Catedral de Pemba, Moçambique | D.R.

D. Nuno tomou
posse há dois anos
Nesta Quaresma basta estar e sim-

Conferências do
Museu em março
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para se tornarem mais cristãos e mais humanos
Luísa Gonçalves
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este deve ser um tempo de re-

Não se trata, disse o prela-

D. Nuno Brás presidiu à Missa de Quarta-feira de Cinzas na Sé do Funchal | Foto: Duarte Gomes
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leta que diariamente treina e
que, num determinado perío-
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Missa de encerramento do
retiro dos seminaristas

Bispo do Funchal celebrou
missa dominical na Camacha
-

-
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A

inda não saímos desta pandemia, mas o ano
em que vivemos dominados por ela já nos
-

D. Nuno Brás

-

“Uma sociedade é tanto mais humana
quanto melhor cuida dos mais frágeis,
das crianças e dos idosos”

todos estes meses isolados, sem a visita de nin-

“Reset
Missão País na
Quaresma 2021” Madeira
promover durante o tempo
da quaresma vídeos em direto na
-

- Missão País na Madeira até 22 de fevereiro | Duarte Gomes
-

Domingo I
da Quaresma
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Quaresma em
Santo Amaro
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