
Cáritas Diocesana do Funchal homenageou 
D. Teodoro de Faria e Maria Castro

No domingo passado, dia 7 de março, 
a Cáritas Diocesana do Funchal ho-

menageou o bispo emérito, D. Teodoro de 
Faria, que fundou a Cáritas na Madeira há 
38 anos, e a voluntária mais antiga da ins-
tituição, Maria José Castro.

Nas entrevistas publicadas pelo Jornal 
da Madeira, os homenageados testemun-
haram a atividade e o papel da Cáritas ao 
longo dos anos.

D. Teodoro recordou que quando foi 
nomeado bispo incluiu nos seus planos a 
fundação da Cáritas, que já tinha demos-
trado vontade para vir para a Madeira. As-
sim nasceu o serviço da Cáritas Diocesana 
do Funchal, membro da Cáritas Portugue-
sa, no dia 25 de março de 1983. 

O bispo emérito do Funchal conta que 
mesmo antes da aprovação “houve uma re-
união no Paço, já com diversos elementos. 
Nessa altura já o Dr. Luciano Castanheira, 
da Ação Católica, também falava da Cári-
tas e reunia-se com uma pessoa ou outra 

num prédio da Rua do Bispo, junto ao Mu-
seu de Arte Sacra. Mas como essa salin-
ha não tinha condições, nós reunimos no 
Paço. Depois passamos a reunir na Capela 
GH�6mR�3DXOR��SRUTXH�¿FDYD�SHUWR��H�WLQKD�
umas salas. Outras ocasiões reuníamos no 
Bom Jesus e, oito anos depois, reunimo-
nos onde estamos agora”.

Para D. Teodoro de Faria, a Cáritas é 
³XPD�¿OKD�TXH� Mi�VRIUHX�PXLWR��PDV�YHQ-
ceu sempre” e recorda que muita gente 
WUDEDOKRX�H�VH�VDQWL¿FRX�QD�&iULWDV�H�QRV�
outros movimentos da Igreja. “De resto, e 
era sempre isto que eu dizia nas reuniões, 
para se trabalhar na Cáritas é preciso três 

coisas. A primeira, é um grande amor a 
Deus e ao próximo, a segunda, competên-
cia, e uma terceira, a união com a Igreja, 
porque a Cáritas é da Igreja”, disse o bispo 
emérito. 

A voluntária da Cáritas, que também foi 
homenageada, Maria José Castro, de 90 
anos, referiu “se houve uma coisa que nun-
ca gostei de dizer foi para as pessoas terem 
paciência, no sentido de se conformarem 
com as suas situações. Sempre entendi que 
dizer a uma pessoa ‘olhe tenha paciência‘ 
era uma forma de a descartar”. 

Por causa da pandemia e da idade, 
Maria Castro tem permanecido em casa. 
“Com todas estas restrições há um ano que 
não entro numa igreja, mas todos os dias 
leio as leituras do dia e medito um peda-
cinho. Mas devo confessar que estes tem-
pos que vivemos não têm sido nada fáceis 
para mim”, referiu, acrescentando que tem 
esperança que “tudo isto vai passar” para 
voltar ao voluntariado e a dar catequese.z 
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Como o fruto das palmeiras

D. Nuno Brás

“Francisco foi ao Iraque para, 
daí, lançar uma mensagem de 

fraternidade” 
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NÓS POR CÁ

Domingo IV
da Quaresma

Naquele tempo, disse Jes-
us a Nicodemos: «Assim 

como Moisés elevou a serpente 
no deserto, também o Filho do 
homem será elevado, para que 
todo aquele que acredita tenha 
n’Ele a vida eterna. Deus amou 
tanto o mundo que entregou o 
seu Filho Unigénito, para que 
todo o homem que acredita 
n’Ele não pereça, mas tenha a 
vida eterna. Porque Deus não 
enviou o Filho ao mundo para 
condenar o mundo, mas para 
que o mundo seja salvo por 
Ele. Quem acredita n’Ele não 
é condenado, mas quem não 
acredita já está condenado, 
porque não acreditou no nome 
do Filho Unigénito de Deus. E 
a causa da condenação é esta: a 
luz veio ao mundo e os homens 
amaram mais as trevas do que 
a luz, porque eram más as suas 
obras. Todo aquele que pratica 
más acções odeia a luz e não se 
aproxima dela, para que as suas 
obras não sejam denunciadas. 
Mas quem pratica a verdade 
aproxima-se da luz, para que as 
suas obras sejam manifestas, 
pois são feitas em Deus.z 

EVANGELHO 
(Jo 3, 14-21)

Acompanhe-nos em www.jornaldamadeira.com 
e no facebook: @jornaldamadeira 

 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

“Para se trabalhar na Cáritas é 
preciso (...) um grande amor a 

Deus e ao próximo”

O Iraque não é, propriamente, um país que se 
vá visitar. Alguns Presidentes voaram até 

lá para um encontro com os militares dos seus 
SDtVHV��QDOJXPD�GDWD�PDLV�VLJQL¿FDWLYD«�)RUDP��
falaram, e regressaram no próprio dia. Mesmo 
assim, poucos. Habitualmente, o Iraque aparece 
nas notícias por más razões.

O Papa Francisco foi ao Iraque. Tudo des-
DFRQVHOKDYD�D�TXH�R�¿]HVVH��D�VLWXDomR�SROtWLFD�H�
militar é instável; os terroristas ainda há pouco 
¿]HUDP�H[SORGLU�XPD�ERPED�DVVDVVLQD��H�R�3DSD�
é um alvo das suas ameaças. A situação sanitária, 
com esta pandemia que teima em não desapare-
cer, acabava por constituir uma boa desculpa para 
não fazer a viagem.

Mas o Papa não foi visitar nenhum exército. 
Foi visitar um pequeno grupo de cristãos (poucos 
mais que a população da nossa Ilha). E a sua visita 
QmR�IRL�XP�VLPSOHV�³LU�H�YLU´��¿FRX�SRU���GLDV�

Imagino como terá sido importante, para 
aquele povo e para aqueles cristãos, ver que nem 
todos os abandonam; perceber que o Papa não os 
abandona. Francisco foi à terra de Abraão, onde 
começou a aventura da fé. Foi visitar um povo 
martirizado e uma Igreja mártir.

“A guerra é um monstro que se transforma 
com o mudar dos tempos e continua a devorar a 
humanidade” — disse o Papa nesta quarta-feira, 
ao recordar a viagem. Francisco foi ao Iraque 
para, daí, lançar uma mensagem de fraternida-
de. Como o fruto das palmeiras (o símbolo des-
te país), também a fraternidade não faz barulho, 
mas dá fruto e cresce.z

Foto: Duarte Gomes

Missa de abertura: 10 abril, sábado, 11h, 
Sé: Solene Eucaristia de abertura das Co-

memorações dos 500 Anos do Voto a São Tiago 
Menor, Padroeiro da Diocese do Funchal. Euca-
ristia presidida pelo Bispo do Funchal.

Ciclo de conferências: “500 Anos do Voto 
de São Tiago. Fé, história e arte”. Local das con-
ferências: igreja do Colégio. Hora: 19h30:

22 abril, 19h30: O contexto da pandemia e o 
Voto a São Tiago. A relação entra a ciência e a fé. 
D. Nuno Brás.

20 maio, 19h30: Peste, castigo e misericórdia 
no Funchal quinhentista: São Tiago Menor, pa-
droeiro e rogador a Deus pelo povo da cidade. 
Dr. Nelson Veríssimo.
�� MXQKR�� ��K����$� LFRQRJUD¿D�GH�6mR�7LDJR�

Menor na Diocese do Funchal. Dr. Martinho 
Mendes. 

Procissão do Voto e Missa solene: 1  
maio, sábado, 9h30: Laudes na igreja paroquial 
de Santa Maria Maior. 10h: Procissão do Voto 
até a igreja da Sé e Missa Solene, presidida pelo 

Programa dos 500 anos do Voto a S. Tiago
Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Lançamento do Livro sobre o Voto de 
São Tiago: 27 maio, quinta-feira, 19h30, Igreja 
do Colégio: Lançamento do livro sobre o Voto de 
São Tiago.

Concerto Comemorativo dos 500 anos: 
11 junho, sexta-feira, 21h, Sé do Funchal: Con-
certo das Comemorações dos 500 Anos do Voto 
de São Tiago Menor

Celebração do acolhimento das relí-
quias de São Tiago: 16 outubro, sábado, 11h, 
Sé do Funchal: Solene eucaristia do acolhimento 
das relíquias de São Tiago Menor / 16 outubro a 
6 novembro – Visita das relíquias de São Tiago 
Menor pelos Arciprestados.

Semana de São Tiago Menor nas paró-
quias da Diocese: Guião com temas sobre São 
Tiago, a história do Voto, a carta de São Tiago 
Menor no Novo Testamento. 5 dias, 5 temas so-
bre o Padroeiro da Diocese do Funchal. Proposta 
de catequeses para as paróquias. 

Apresentação do Livro e Hino a São 
Tiago Menor: (Sem data programada): Apre-
sentação do livro do Senhor Bispo do Funchal, 
D. Nuno Brás, sobre São Tiago Menor / Apre-
sentação do CD com o Hino a São Tiago Menor.

Devido ao contexto de pandemia, este pro-
grama poderá sofrer alterações.z
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IGREJA

P.  Giselo Andrade 

Entre os escombros da “praça das igre-
jas”, em Mossul, a praça-forte onde 

o autoproclamado Estado Islâmico pro-
clamou o califado, caminha agora o Papa 
Francisco, peregrino da paz, rezando pelas 
vítimas da guerra. 

Junto à cruz construída com bancos de 
igrejas queimadas e destruídas pelos ji-
hadistas, disse o Papa: “Como é cruel que 
este país, berço de civilizações, tenha sido 
atingido por uma tormenta tão desumana, 
com antigos lugares de culto destruídos e 
milhares e milhares de pessoas deslocadas 
à força ou mortas!”.

Em Qaraqosh, as palavras de uma mãe 
TXH�SHUGHX�R�VHX�¿OKR�TXDQGR�RV�WHUURULV-
tas entraram na aldeia em 2014, comoveu 
R�3DSD��³$�PLQKD�Ip�GL]�PH�TXH�R�PHX�¿O-
ho está nos braços de Jesus Cristo nosso 
Senhor. E nós, sobreviventes, tentamos 
perdoar o agressor, porque o nosso Mestre 
Jesus perdoou os seus algozes. Ao imitá-lo 
em nossos sofrimentos, testemunhamos 
que o amor é mais forte do que tudo”, par-
tilhou Doha Abdallah. 

O padre Yako também recordou os três 
anos que viveu como deslocado, junta-
mente com a comunidade cristã: “Desde 
aquele momento, enfrentámos uma pro-
va muito difícil: viver dispersos nas ruas, 
praças e parques públicos, sem abrigo 
ou comida”, mas com a força de Deus foi 
possível “ajudar as famílias e distribuir ali-
mentos, roupas e outros auxílios”, revelou 
o sacerdote.

Na Eucaristia de despedida em Erbil, o 
Papa benzeu a imagem da Virgem de Ka-
remlesh. A estátua tinha sido vandalizada 
pelo Daesh durante a ocupação de Mossul 
(2014 - 2017), que levou à fuga de mais 
de 120 mil cristãos, deixando um rasto de 
morte e destruição. Mais tarde, coloca-
ram a cabeça e as mãos que tinham sido 
arrancadas. “Deixámo-la assim como sinal 
daqueles dias sombrios, mas também para 
nos lembrar que agora somos nós as suas 
mãos para ajudar os mais necessitados”, 
disse um católico local.

Agora é tempo de “reconstruir esta ci-
dade e este país e curar os corações dilace-
rados pela dor”, disse o Papa, convidando 
a olhar para a Igreja de Nossa Senhora do 
Relógio, em Mossul: “É um relógio que, há 
mais de cem anos, lembra aos transeuntes 
que a vida é breve, e o tempo precioso”.

Esse relógio, que conheceu sofrimento 
e dor, agora anuncia que “para tudo há 
um momento”. Há “tempo para a guerra e 
tempo para a paz”, diz Qohélet (Ecl 3, 8).z

Editorial:
Tempo para a paz
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Papa Francisco visitou o Iraque
O lema “Sois todos irmãos” (Mt 23, 8), 

acompanhou o Papa Franciso na Visita 
Apostólica que realizou ao Iraque nos dias 
5 a 8 de março, onde percorreu as cidades 
de Bagdad, Najaf, Ur, Erbil, Mossul e Qa-
raqosh.

 “Nos últimos dias, o Senhor concedeu-
me visitar o Iraque, realizando um projeto 
de São João Paulo II. Nunca antes um Papa 
tinha estado na terra de Abraão; a Provi-
dência quis que isto acontecesse agora, 
como sinal de esperança, após anos de gue-
rra e terrorismo e durante uma dura pan-
demia” disse o Papa esta quarta-feira, 1o de 
março, no Vaticano.

Na audiência geral, o Papa recordou 
os momentos mais marcantes da viagem 
DR� ,UDTXH�� D� RUDomR� GRV� ¿OKRV� GH� $EUDmR�
e o encontro inter-religioso em Ur, onde 
Abraão recebeu o chamamento de Deus; os 
encontros eclesiais na Catedral Siro-Católi-
ca de Bagdad em Mossul e Qaraqosh e as 
duas celebrações eucarísticas em Bagdad e 
Erbil. “Louvemos a Deus por esta visita his-
tórica”, concluiu Francisco. z

Dia da Cáritas: D. Nuno lembra que a vida do 
cristão está centrada na cruz de Jesus

Eucaristia presidida por D. Nuno Brás no Dia Nacional da Cáritas | Foto: Duarte Gomes

Luísa Gonçalves   

D. Nuno Brás presidiu na manhã de do-
mingo, dia 7 de março, a uma Eucaristia 

na igreja do Colégio com a qual se assinalou 
o Dia da Cáritas, instituição cujo trabalho o 
bispo do Funchal agradeceu, bem como a 
todos os que colaboram e colaboraram com 
ela. 

Nesta Eucaristia, em que o prelado re-
conheceu “o bom que seria que não fosse ne-
cessária a Cáritas, mas é”, rezou-se também 
por todos aqueles que a instituição ajuda. 

Na homilia desta celebração, que contou 
com a presença de várias entidades, nomea-
damente do presidente da Assembleia Legis-
lativa e da secretária da Inclusão e Assuntos 
Sociais, em representação do presidente 
do Governo Regional, o prelado frisou que 
“a vida do cristão está toda ela centrada na 
cruz de Jesus. Toda a nossa existência, todo 
o nosso caminho de fé consiste nisto: viver 
do amor de Deus que Cristo nos mostrou na 
sua cruz”. 

O prelado partiu das leituras proclama-
das, mais precisamente da segunda leitura, 
em que “o Apóstolo S. Paulo apresentava aos 
cristãos de Corinto a identidade do cristão”, 
para explicar que “a nossa vida não está or-
ganizada nem à volta da sabedoria, nem à 
volta dos milagres”, mas na Cruz de Jesus 
que é “central na nossa vida”, porque “no 
madeiro da cruz, Deus viveu a nossa morte e 
R�QRVVR�VRIULPHQWR��2�&UXFL¿FDGR�p�R�PRWRU�
da nossa existência”. 

“E àqueles que olham para a cruz e vêem 
nela uma maldição, quer dizer: uma fraque-
za, uma derrota de Deus, o Apóstolo não he-
sita em responder que a fraqueza de Deus é 
mais forte que a força dos homens”, acres-
centou. 
(�&ULVWR�&UXFL¿FDGR��SURVVHJXLX��p�$PRU��

“Amor de Deus por todos os seres humanos”. 
Um amor “de tal forma grande e intenso, só-
OLGR�H�¿HO�TXH�VDOYD��TXH�WUDQVIRUPD�D�PRUWH�
em vida. Amor que transforma a tua morte 
em vida, em vida de Deus contigo e em ti!”, 
frisou. 

Olhando para a cruz de Jesus, prosseguiu, 
“percebemos como o amor é algo bem con-
creto: é o amor que Deus tem por ti, por mim, 
por cada ser humano e por todos. E perce-
bemos também a profundidade do lema que 
nos foi proposto para a Semana Cáritas que 
hoje termina: ‘É o amor que transforma!’”. 

De resto, explicou ainda D. Nuno Brás, 
“podemos mesmo dizer: só o amor trans-
forma verdadeiramente! Porque só o amor é 
princípio de vida nova. Porque só o amor — o 

amor de Deus em nós, que o mesmo é dizer: 
a caridade — só o amor tem a capacidade de 
renovar, de transformar a morte em vida, 
de transformar tudo o que em nós é sinal de 
morte, em vida verdadeira”. 

Neste dia Cáritas, prosseguiu, “queremos 
dar graças a Deus pelo caminho que esta ins-
tituição percorreu ao longo de todos estes 
anos. Queremos dar graças a Deus por quan-
tos nela colaboraram e trabalharam, e pela 
ajuda que a Cáritas constituiu na vida de tan-
tos, espalhando o amor que transforma, por 
dentro, os indivíduos, as famílias, a inteira 
sociedade”. 
2�SUHODGR� WHUPLQRX�D� VXD� UHÀH[mR�GHVH-

jando que “neste domingo da Quaresma, dei-
xemos que, diante de nós, permaneça a cruz 
de Jesus Cristo. Acolhamos dela “o Amor que 
transforma”! Vivamos envolvidos e movidos 
por este amor”. 
1R�¿QDO�GHVWD�(XFDULVWLD��TXH�PDUFRX�WDP-

bém o encerramento da Semana Nacional da 
Cáritas no Funchal, aconteceu a  homenagem 
ao bispo emérito do Funchal, D. Teodoro de 
Faria, que fundou a Cáritas na Madeira há 38 
anos, bem como à voluntária mais antiga da 
instituição, Maria José Castro.z

“Só o amor transforma 
verdadeiramente! Porque só o amor 

é princípio de vida nova. ”

A Diocese do Funchal divulgou 
os dias, horas e locais das cele-

brações do Tríduo Pascal e Páscoa 
que serão presididas por D. Nuno 
Brás.

Quinta-feira Santa, 1 de abril:  Sé 
– Missa Crismal às 10h / Missa da 
Ceia do Senhor às 16h30h.

Sexta-feira Santa, 2 de abril:  Sé - 
Oração das Laudes e Ofício de Leitu-
ra às 9h30h / Celebração da Paixão 
do Senhor às 16h30h.

Sábado Santo, 3 de abril: Sé – 
Oração das Laudes e Ofício de Lei-
tura às 9h30h / Igreja Paroquial do 
Coração de Jesus – Vigília Pascal às 
22h.

Domingo de Páscoa, 4 de Abril: Sé 
– Missa da Páscoa às 11h.
3RU� FDXVD� GD� KRUD� GR� FRQ¿QD-

mento, a Vigília Pascal será celebra-
da à porta fechada, na igreja da Boa 
Nova, com transmissão em direto 
pela RTP-Madeira. “Os andaimes na 
Sé não permitem uma boa transmis-
são”.

As celebrações serão transmitidas 
pelo facebook e pela rádio PEF.z

Tríduo Pascal 
e Páscoa com o 
bispo do Funchal

Oração em Mossul, Iraque | Vatican Media

O Grupo de jovens da paróquia da Na-
zaré vai realizar este domingo, 14 de 

março, um momento de oração a São José, 
com início às 10h30. De 14 a 19 de março 
haverá uma semana de louvor a São José 
na igreja da Nazaré, com a celebração da 
Eucaristia às 17h30.

Na paróquia do Monte estão a decorrer 
as novenas em louvor de São José até ao 
dia 18 de março, todos os dias às 17 horas, 
exceto no sábado, dia 13, às 16h30, e no do-
mingo, dia 14, às 11h. 

Em Santana também estão a ser ce-
lebradas novenas dedicadas a São José. 
Neste domingo, 14 de março, será às 8h e 
11h. Nos dias 15 e 17 de março terão início 
às 17h30. Nos dias 16 e 18 serão às 8h. A 
festa de São José no dia 19 de março será 
às 17h30.

Na igreja paroquial a Ilha, no dia 19 de 
março, será celebrada a festa de São José, 
às 16 horas.

Na Boaventura, São José será assinala-
do no sábado, 20 de março, às 16 horas. 

A paróquia da Ponta Delgada vai cele-
brar São José no domingo, 21 de março, às 
10 horas. 

A comunidade da Fajã do Penedo terá 
no domingo, 21 de março, às 11h30, a Eu-
caristia em louvor de São José.z

Paróquias celebram 
São José

A celebração do Senhor dos Passos é 
uma das vivências espirituais do tem-

po da Quaresma. 
A paróquia da Ponta Delgada vai cele-

brar este domingo, 14 de março, pelas 16h, 
a missa seguida da procissão do Senhor dos  
passos.

No próximo domingo, 21 de março, idên-
tica celebração terá lugar na igreja da Boa-
ventura, que pelas 16h vai celebrar a missa, 
seguindo-se a procissão dos passos.z

“Senhor dos Passos” 
em Ponta Delgada e 
Boaventura

A paróquia da Ribeira Brava vai celebrar 
a festa litúrgica do seu padroeiro, São 

Bento, no domingo, dia 21 de março, às 12 
horas. A missa da vigília, no  sábado, dia 
20,  será às 16h30.

De 14 a 21 de março decorrerá a Semana 
de São Bento, com a celebração de novena 
e missa às 8 horas.

No dia 19 de março, na igreja da Ribeira 
Brava, será celebrada a solenidade de São 
José e Dia do Pai, às 8 horas e às 17 horas.z

Festa de São Bento 
na Ribeira Brava 


