
“Proximidade, relação e amor são 
também formas terapêuticas”

O padre Bonifácio apresenta a mensagem para o Dia Mundial do Doente

No próximo dia 11 de fevereiro, a Igreja 
celebra o Dia Mundial do Doente. O 

padre Bonifácio Santos, capelão do hospi-
tal Dr. Nélio Mendonça e assistente espiri-
tual do Secretariado Diocesano da Pastoral 
da Saúde, partilhou com o Jornal da Ma-
GHLUD�D�VXD�UHÀH[mR�VREUH�D�PHQVDJHP�GR�
Papa Francisco para este dia.
2�SDGUH�%RQLIiFLR�GHVWDFD�TXH�³D�¿JXUD�

do Bom Samaritano é apresentada como 
uma espécie de terapia, ou de remédio 
para uma certa hipocrisia, daquilo que o 
Papa apresenta como “os que dizem e não 
fazem”. 

Neste sentido, o Papa chama a atenção 
para três pontos fundamentais: “a proxi-
midade do doente, porque cada doente 
tem um rosto, tem uma história; a relação 
TXH�QmR�p�DSHQDV�D�GH�XPD�WHUDSLD�PDLV�¿-
siológica, mas uma relação que tenha uma 

visão mais holística da pessoa do doente; e 
GHSRLV�R�GHVD¿R�GR�DPRU´�

Para este capelão hospitalar, “proximi-
dade, relação e amor são também formas 
terapêuticas da pessoa doente. Porque 
infelizmente, e talvez acentuado pela pan-
demia, a pessoa doente vê-se só, não tem 
visitas da família e precisa de um rosto 
amigo, alguém que escute, que “perca tem-
po” e que a valorize. 

Em relação à eutanásia, este sacerdote 
considera que quando uma pessoa quer 
DQWHFLSDU�D�PRUWH��LVVR�SRGH�VLJQL¿FDU�³XP�

ponto de chegada de outras mortes que já 
aconteceram”. Por isso, “há a necessidade 
de apostar mais nos cuidados paliativos, 
cuidados continuados, criar mais con-
dições e mais espaços para cuidar destes 
doentes que têm um rosto e uma história”.

A proximidade à pessoa doente é tam-
EpP�XP�GHVD¿R�SDUD�DV�FRPXQLGDGHV�FULV-
tãs. Muitas vezes, quando a pessoa é inter-
nada no hospital ou num lar, rompe-se o 
contacto com os membros da paróquia. 
“O cristão, seja ele a participar na Euca-
ristia dominical na sua comunidade, seja 
ele doente no hospital, não deixou de ser 
membro da comunidade cristã e esta li-
gação é importante”. “O doente faz parte 
de uma família, faz parte de uma comuni-
dade cristã”, sublinha o padre Bonifácio 
na entrevista que pode ser lida na íntegra 
online.z 
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“O doente faz parte de uma 
família, faz parte de uma 

comunidade cristã” 
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P.  Giselo Andrade

Oitocentos e vinte voluntários respon-
deram instantaneamente ao programa 

de voluntariado promovido pela Universi-
dade de Lisboa, para apoio às atividades 
do novo pavilhão do hospital de campanha 
que vai funcionar no Estádio Universitário 
de Lisboa com capacidade para acolher, na 
próxima semana, mais 150 pacientes Co-
vid-19. 
2�YLFH�UHLWRU�GD�8QLYHUVLGDGH�¿FRX�VXU-

preendido pela quantidade de voluntários 
que se ofereceram para apoiar os doentes 
e fala de um sucesso inesperado. “A nossa 
ideia foi pedir ajuda aos voluntários com 
mais de 18 anos que já tivessem tido Covid, 
que aceitassem ser testados em teste sero-
lógico para garantir a existência de anticor-
pos e tivessem capacidade de fazerem dois 
turnos de quatro horas por semana. Tive-
mos um sucesso inesperado, para dizer a 
verdade”. 

Aos voluntários, não lhes foi pedido 
bens materiais -  provavelmente também 
não os teriam - mas disponibilidade, tempo 
e entrega. 

Estes e todos os outros jovens voluntá-
rios, que gratuitamente se disponibilizam 
para estender a mão àqueles que se encon-
tram em situação de fragilidade ou doença 
por causa da pandemia, são sinal de espe-
rança. Souberam transformar o mal, em 
bem. Uma lição de sabedoria. 

No inicio do mês de janeiro, o Papa 
Francisco tinha partilhado com a presidên-
cia da Conferência Episcopal Portuguesa 
“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.

A resposta dos voluntários convida a 
ultrapassar a tentação do individualismo, 
oportunismo e do chico-espertismo, infe-
lizmente manifesto pelas situações de va-
cinação indevida que seduziu presidentes, 
diretores, administradores, autarcas e até 
padres. “Onde aumentou o pecado, super-
abundou a graça” (Romanos 5, 20). 

Os voluntários ensinam-nos a respon-
der com generosidade às situações concre-
tas e a não desviar o olhar diante daqueles 
que necessitam de cuidado e atenção. 

“A esperança é ousada, sabe olhar para 
além das comodidades pessoais, das pe-
quenas seguranças e compensações que re-
duzem o horizonte, para se abrir aos gran-
des ideais que tornam a vida mais bela e 
digna”, escreveu o Papa Francisco.z

Editorial:
Ousadia da Esperança Bispos manifestam “tristeza” 

perante a legalização da eutanásia

A Conferência Episcopal Portuguesa 
(CEP) manifestou “tristeza e indig-

nação” perante a legalização da eutanásia 
e suicídio assistido, aprovada após votação 
¿QDO�JOREDO�QD�$VVHPEOHLD�GD�5HS~EOLFD�QR�
dia 29 de janeiro.

“Essa tristeza e indignação são acresci-
das pelo facto de se legalizar uma forma de 
morte provocada no momento do maior 
agravamento de uma pandemia mortífera, 
em que todos queremos empenhar-nos em 
salvar o maior número de vidas, para tal 

A Diocese do Funchal vai assinalar o Dia 
Mundial do Doente com uma Missa 

Solene presidida pelo bispo do Funchal  
no dia 11 de fevereiro, pelas 16h30, na Sé 
do Funchal. A celebração será transmitida 
pelo Facebook da Diocese do Funchal e da 
igreja da Sé.

Este ano, a mensagem do Papa Fran-
cisco incidiu no tema: “Um só é o vosso 
Mestre e vós sois todos irmãos (Mt 23,8). 
$�UHODomR�GH�FRQ¿DQoD��QD�EDVH�GR�FXLGDGR�
dos doentes”. 

O Dia Mundial do Doente foi instituído 
por S. João Paulo II em 1992.z

29º Dia Mundial do 
Doente 

O 'LD� 0XQGLDO� GH� 2UDomR� H� 5HÀH[mR�FRQWUD�R�7Ui¿FR�GH�3HVVRDV��SURSRVWR�
pelo Papa Francisco em 2015, será assina-
lado no dia 8 de fevereiro, dia da memória 
OLW~UJLFD�GH�6DQWD�-RVH¿QD�%DNKLWD�FRP�R�
WHPD��³HFRQRPLD�VHP�WUi¿FR�GH�SHVVRDV´�z

'LD�FRQWUD�R�WUi¿FR�
de seres humanos 

aceitando restrições da liberdade e sacrifí-
cios económicos sem paralelo”, escrevem  
os bispos católicos.

Para a CEP, não é possível aceitar “que 
a morte provocada seja resposta à doença 
e ao sofrimento” pois isso seria “veicular 
a ideia errada de que a vida marcada pela 
doença e pelo sofrimento deixa de mere-
cer proteção e se torna um peso para o 
próprio, para os que o rodeiam, para os 
serviços de saúde e para a sociedade no 
seu todo”. 

Pelo contrário, “a resposta à doença 
e ao sofrimento deverá ser, antes, a pro-
teção da vida sobretudo quando ela é mais 
frágil por todos os meios e, nomeadamen-
te pelo acesso aos cuidados paliativos, de 
que a maioria da população portuguesa 
está ainda privada”.

Os bispos consideram a aprovação da 
eutanásia “um retrocesso cultural sem 
precedentes”. Assim, “reforçamos o nosso 
propósito de acompanhar com solicitude e 
amor todos os doentes, em todas as etapas 
da sua vida terrena e, de modo especial, na 
VXD�HWDSD�¿QDO��z

Foi divulgada a mensagem do Papa 
Francisco para o Dia Mundial das Mis-

sões que será assinalado no dia 17 de ou-
tubro. Com o tema: “Não podemos deixar 
GH�D¿UPDU�R�TXH�YLPRV�H�RXYLPRV´�z

Mensagem para o 
Dia das Missões

A Paróquia da Encarnação, no Arcipres-
tado de Câmara de Lobos, vai receber 

no dia 23 de fevereiro o ‘EmBarca23’, uma 
iniciativa diocesana de preparação para as 
Jornadas Mundiais da Juventude.z

“EmBarca23” na 
Encarnação 

O Dia Vicentino que reúne os elemen-
tos das conferências de São Vicente 

de Paulo, previsto para o dia 21 de feve-
reiro foi cancelado, como medida de pre-
caução à Covid-19.z

Dia vicentino 
cancelado



Bispo do Funchal agradece 
aos consagrados, “presença 
concreta do Reino”
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DIOCESE DO FUNCHAL

Luísa Gonçalves   

D. Nuno Brás agradeceu a Deus por todos 
os consagrados da Diocese do Funchal. 

Foi na homilia da Eucaristia a que presidiu 
no dia 2 de fevereiro, na Sé, e que para além 
do Dia do Consagrado assinalou também a 
Festa da Apresentação do Senhor e a de Nos-
sa Senhora das Candeias.

E foi precisamente com a bênção das ve-
las/candeias que esta Eucaristia, concelebra-
da pelos bispos eméritos do Funchal, D. Teo-
doro e D. António Carrilho, por D. António 
Montes, bispo emérito de Bragança-Miranda 
e por vários elementos do clero diocesano e 
não só, se iniciou. 

“Queremos, também nós, Diocese do 
Funchal, agradecer ao Pai a vida de tantos 
que (hoje como em toda a nossa história) 
são, por meio da sua consagração à vida dos 
conselhos evangélicos da pobreza, obediên-
cia e castidade, presença concreta do Reino”, 
disse o prelado, que explicou ainda que, de 
há 24 anos a esta parte a festa da Apresen-
tação do Senhor, isto é, quando Jesus mani-
festa toda a sua existência como “consagrada 
ao Pai”, é “vivida por toda a Igreja como uma 
jornada de oração e agradecimento pela Vida 
Consagrada”.

“Fiéis e felizes”, frisou o bispo diocesano, 

“os consagrados são sinal concreto que ali-
menta em nós a esperança — aquela virtude 
que apenas Deus pode colocar nos nossos 
corações e que, tantas vezes, o mundo con-
temporâneo recusa”. 

Para quem não possui, conforme referiu, 
“outro horizonte senão o aqui e agora deste 
mundo”, torna-se muito difícil “compreen-
der a esperança e, com ela, a consagração, 
quer dizer: a entrega total ao serviço de Deus, 
de modo a que toda a existência seja sinal de 
uma plenitude que não é possível atingir nes-
te nosso mundo, mas da qual, já podemos e 
devemos viver”. 

A propósito do lema da jornada de hoje — 
‘Fiéis e felizes?’ — D. Nuno frisou que “que-
UHPRV� UHVSRQGHU�� IHOL]HV� SRUTXH� ¿pLV�� ¿pLV�
porque animados pela esperança que nos 
oferece a presença do Salvador, bem junto a 
nós, em nós mesmos. Fiéis porque certos do 
horizonte de vida eterna em que já vivemos, 
mas que se tornará plenitude quando con-
templarmos Deus face a face”. 

Fiéis e felizes, concluiu, “como o velho Si-
meão que, ao acolher nos braços o Messias 
esperado, pôde exclamar: ‘os meus olhos 
viram a salvação que oferecestes a todos os 
povos; luz para se revelar às nações, e glória 
de Israel, vosso povo’”.z

D. Nuno Brás associou-se às co-
memorações do 50º aniversário 

do Académico Clube Desportivo do 
Funchal .

Na mensagem enviada ao clube 
via Facebook, o prelado começa por 
referir que “a atual pandemia não 
permite que o dia 1 de fevereiro de 
2021 seja comemorado de modo con-
digno à história e palmarés desta Ins-
tituição”. Contudo, acrescenta, “isso 
não nos pode impedir de recordar os 
seus fundadores, e todos os atletas e 
dirigentes que, ao longo destes anos, 
lutaram pela educação desportiva de 
tantos madeirenses”.

“Ao mesmo tempo, e na esperança 
de dias melhores, é importante tam-
bém encorajar os membros do Aca-
démico para que continuem sempre 
a missão de educação desportiva das 
camadas mais jovens da nossa cida-
de”, frizou ainda D. Nuno Brás.z

50 anos do 
Académico

D. Nuno Brás presidiu à Eucaristia do Dia do Consagrado na Sé | Foto: Duarte Gomes No domingo passado, o Papa 
Francisco instituiu o Dia dos 

Avós: “Os avós, tantas vezes são es-
quecidos e nós esquecemos esta ri-
queza de preservar as raízes e de as 
transmitir. E por esta razão decidi 
instituir o Dia Mundial dos Avós e 
dos Idosos, que será celebrado em 
toda a Igreja, todos os anos, no quar-
to domingo de julho, próximo à festa 
dos Santos Joaquim e Ana, os avós de 
-HVXV���z

Dia Mundial dos 
Avós e dos Idosos

O Papa Francisco inscreveu no Ca-
lendário Romano Geral a memó-

ria facultativa dos seguintes santos, 
doutores da Igreja: São Gregório de 
Narek, abade e doutor da Igreja, no 
dia 27 de fevereiro; São João De Ávi-
la, presbítero e doutor da Igreja, no 
dia 10 de maio; e da Santa Hildegarda 
de Bingen, virgem e doutora da Igre-
ja, no dia 17 de setembro”. O Papa 
também estabeleceu que a memória 
litúrgica de Santa Marta, Maria e Lá-
zaro fosse inscrita no dia 29 de julho.

Os textos litúrgicos serão publica-
dos pela Conferência Episcopal.z

Novos santos no 
calendário geral



A fé é uma relação de pessoas. É a nossa relação 
com Deus. Por isso, a fé não é qualquer coisa 

que se tenha, um objecto que adquirimos. É uma 
relação que vivemos.

Alguns cristãos pensam que essa relação se 
alimenta apenas de realidades espirituais. E, por 
isso, acham que a oração mais excelente é aque-
la em que mais ninguém nem mais nada entra, a 
não ser a sua própria mente que pensa em Deus. E 
¿FDP�FRQWHQWHV�FRP�HVVHV�SHQVDPHQWRV�

Na passada quarta-feira, o Papa Francisco co-
rrigiu quem vive a fé deste modo. Dizia ele: “Jesus 
Cristo não é uma ideia ou um sentimento, mas 
uma Pessoa viva; e o seu Mistério é um aconteci-
mento histórico”.

É por isso que a oração dos cristãos passa por 
mediações muito concretas: a Sagrada Escritura, 
os sacramentos, os ritos da liturgia, a comunida-
de. Em Cristo, todas essas realidades materiais e 
corpóreas se tornaram caminho de salvação. As-
sim, também o nosso corpo entra na oração.

E acrescentava o Papa: “Um cristianismo sem 

liturgia é um cristianismo sem Cristo”. E o Santo 
Padre ia mesmo mais longe: a Missa, dizia, não 
pode ser apenas “ouvida” como se fôssemos es-
pectadores. A Missa é para ser celebrada, “e não 
apenas pelo sacerdote que preside, mas por todos 
os cristãos que a vivem. E o centro é Cristo! Todos 
nós, na diversidade dos dons e dos ministérios, 
todos nos unimos à sua acção, porque é Ele, Cris-
to, o protagonista da Liturgia”..z

Cristianismo sem liturgia?

D. Nuno Brás

“A Missa é para ser celebrada, ‘e não 
apenas pelo sacerdote que preside, mas 

por todos os cristãos que a vivem’” 
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NÓS POR CÁ

Domingo V
do Tempo Comum

Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, 
com Tiago e João, a casa de Simão e André. 

A sogra de Simão estava de cama com febre e logo 
Lhe falaram dela. Jesus aproximou-Se, tomou-
a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela 
começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois 
do sol-posto, trouxeram-Lhe todos os doentes e 
SRVVHVVRV�H�D�FLGDGH�LQWHLUD�¿FRX�UHXQLGD�GLDQWH�
da porta. Jesus curou muitas pessoas, que eram 
atormentadas por várias doenças, e expulsou 
muitos demónios. Mas não deixava que os demó-
nios falassem, porque sabiam quem Ele era. De 
manhã, muito cedo, levantou-Se e saiu. Retirou-
Se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão 
e os companheiros foram à procura d’Ele e, quan-
do O encontraram, disseram-Lhe: «Todos Te 
procuram». Ele respondeu-lhes: «Vamos a ou-
WURV�OXJDUHV��jV�SRYRDo}HV�YL]LQKDV��D�¿P�GH�SUH-
gar aí também, porque foi para isso que Eu vim». 
E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas 
e expulsando os demónios.z 

EVANGELHO (Mc 1, 29-39)

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

Oração para o Dia Mundial do Doente
3DL�6DQWR��QyV�VRPRV�WHXV�¿OKRV�H�

todos irmãos. 
Nós conhecemos o Teu amor 

por cada um de nós e por toda a 
humanidade.  

Ajuda-nos a permanecer na Tua 
luz e a crescer no amor mútuo, para 

nos fazermos próximos daqueles que 
sofrem no corpo e no espírito.

-HVXV��¿OKR�DPDGR��YHUGDGHLUR�
homem e verdadeiro Deus. 

Tu és o nosso único Mestre. 
Ensina-nos a caminhar na esperança. 

Concede-nos a graça de na doença 
aprender de Ti a aceitar as fragilidades 

da vida. 
Concede paz aos nossos medos e 
conforto ao nosso sofrimento.

Espírito consolador, os teus frutos 
são paz, mansidão e bondade. 
Dá alívio à humanidade atingida 

pela pandemia e por outras doenças. 
Cura as relações feridas com o Teu 

amor, dá-nos o perdão mútuo, 
converte o nosso coração para que 
saibamos cuidar uns dos outros.

Maria, testemunha da esperança na 
cruz, rogai por nós.   

Amen.z


