
(GXFDU�p�³SUHSDUDU�RV�¿OKRV�SDUD�VHUHP�OLYUHV´
Atualidade da missão de São José para Nuno Rivera e Maria Luísa 

Para celebrar os 150 anos da procla-
mação de São José como Padroeiro 

da Igreja Católica, o Papa Francisco con-
vocou um especial “Ano de São José”, com 
a Carta Apostólica “Patris Corde - Com o 
coração de Pai”. Esta carta tem acompan-
hado as comunidades e as famílias cristãs 
ao longo do ano, especialmente neste mês 
de março. 

O Jornal da Madeira convidou o casal 
diretor do Secretariado da Família da Dio-
cese do Funchal, Maria Luísa e Nuno Rive-
UD�)HUUHLUD��D�SDUWLOKDU�D�VXD�UHÀH[mR�VREUH�
a carta do Papa sobre São José. 

Maria Luísa realça a humildade, a obe-
diência e o acolhimento de São José, que 
aceita a mensagem do anjo “sem questio-
nar o que quer que seja” e acolhe Maria. 
“O Papa Francisco chama a atenção que 
São José, certamente, teve que se preocu-
par em ter de trabalhar para os alimentar, 
arranjar a casa. Coisas do nosso dia a dia 
também”, referiu.

Para Nuno Rivera, a Carta do Papa cha-
ma a atenção para a paternidade de São 
José e o seu papel de educador, caracte-

rísticas que São José assumiu de manei-
ra discreta. “Educar para mim, sempre 
SDVVRX�PXLWR�SRU�SUHSDUDU�RV�¿OKRV�SDUD�
VHUHP� OLYUHV��2V�¿OKRV�QmR�VmR�QRVVRV�GH�
maneira nenhuma”. Falando dos seus qua-
WUR�¿OKRV��XP�UDSD]�H�WUrV�UDSDULJDV��1XQR�
5LYHUD� UHFRQKHFH� TXH� ³RV� ¿OKRV� TXH� QyV�
WHPRV�H� WUD]HPRV�D�HVWH�PXQGR��QmR� VmR�
para nós manipularmos, mas são para nós 
DFRPSDQKDUPRV�� SDUD� RV� ID]HUPRV� FUHV-
cer, para os fortalecer, para eles serem eles 
próprios”.

Sobre a caminhada de fé, este casal par-
tilhou que as Equipas de Nossa Senhora 
os têm ajudado imenso a crescer na espi-
ritualidade conjugal. “Uma das coisas que 
QyV� ID]HPRV� QHVWH� PRPHQWR�� DJRUD� TXH�
HVWDPRV� RV� GRLV� VR]LQKRV�� SRUTXH� Mi� QmR�
WHPRV�QHQKXP�GRV�¿OKRV�HP�FDVD��p�UH]DU�

às refeições”, disse Maria Luísa, acrescen-
tando também que agora participa num 
“grupo que se criou na pandemia”, onde 
VH�UH]D�R�WHUoR�DWUDYpV�GH�XPD�SODWDIRUPD�
online. O seu pai, com 93 anos, também 
participa nas orações. 

Uma das referências da Carta sobre 
São José, que Nuno Rivera sublinhou, foi 
quando o Papa Francisco escreveu: “São 
-RVp� QmR� SRGH� GHL[DU� GH� VHU� R� *XDUGLmR�
da Igreja, porque a Igreja é o prolonga-
mento do Corpo de Cristo na história e ao 
mesmo tempo, na maternidade da Igreja, 
espelha-se a maternidade de Maria. José, 
continuando a proteger a Igreja, continua 
a proteger o Menino e sua mãe; e também 
nós, amando a Igreja, continuamos a amar 
o Menino e sua mãe”.

Por outro lado, Maria Luísa destacou 
D�SDVVDJHP�HP�TXH�R�3DSD�IH]�DOXVmR�DRV�
migrantes e que a recordou quando São 
-RVp�WHYH�TXH�LU�j�SURFXUD�GH�VtWLR�SDUD�¿-
car com Maria e Jesus: “A Sagrada Família 
teve que enfrentar problemas concretos, 
como todas as outras famílias, como mui-
tos dos nossos irmãos migrantes”.z 

SUPLEMENTO SEMANAL DO JORNAL DA MADEIRA
WWW.JORNALDAMADEIRA.COM | DIRETOR: GISELO ANDRADE | 21 DE MARÇO DE 2021 | NÚMERO 25

“Com o coração de pai”

D. Nuno Brás

“O coração do pai ajuda-nos sempre a 
perceber e a conhecer mais o coração 

de Deus!” 
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'RPLQJR�9
GD�4XDUHVPD

Naquele tempo, alguns gregos que tinham 
vindo a Jerusalém para adorar nos dias 

da festa, foram ter com Filipe, de Betsaida da 
*DOLOHLD��H�¿]HUDP�OKH�HVWH�SHGLGR��©6HQKRU��
QyV�TXHUtDPRV�YHU�-HVXVª��)LOLSH�IRL�GL]r�OR�D�
$QGUp��H�HQWmR�$QGUp�H�)LOLSH�IRUDP�GL]r�OR�D�
-HVXV��-HVXV�UHVSRQGHX�OKHV��©&KHJRX�D�KRUD�
HP�TXH�R�)LOKR�GR�KRPHP�YDL�VHU�JORUL¿FDGR��
Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão 
GH�WULJR��ODQoDGR�j�WHUUD��QmR�PRUUHU��¿FD�Vy��
PDV�VH�PRUUHU��GDUi�PXLWR�IUXWR��4XHP�DPD�
D�VXD�YLGD��SHUGr�OD�i��H�TXHP�GHVSUH]D�D�VXD�
YLGD�QHVWH�PXQGR�FRQVHUYi�OD�i�SDUD�D�YLGD�
eterna. Se alguém Me quiser servir, que Me 
VLJD��H�RQGH�(X�HVWLYHU��DOL�HVWDUi�WDPEpP�R�
meu servo. E se alguém Me servir, meu Pai 
R�KRQUDUi��$JRUD�D�PLQKD�DOPD�HVWi�SHUWXU-
EDGD��(�TXH�KHL�GH�GL]HU"�3DL��VDOYD�0H�GHVWD�
KRUD"�0DV�SRU�FDXVD�GLVWR�p�TXH�(X�FKHJXHL�
D�HVWD�KRUD��3DL��JORUL¿FD�R�WHX�QRPHª��9HLR�
HQWmR�GR�&pX�XPD�YR]�TXH�GL]LD��©-i�2�JORUL-
¿TXHL�H�WRUQDUHL�D�JORUL¿Fi�O¶2ª��$�PXOWLGmR�
TXH�HVWDYD�SUHVHQWH�H�RXYLUD�GL]LD�WHU�VLGR�XP�
WURYmR��2XWURV�D¿UPDYDP��©)RL�XP�$QMR�TXH�
/KH�IDORXª��'LVVH�-HVXV��©1mR�IRL�SRU�PLQKD�
FDXVD�TXH�HVWD�YR]�VH�IH]�RXYLU��IRL�SRU�YRVVD�
causa. Chegou a hora em que este mundo vai 
VHU�MXOJDGR��&KHJRX�D�KRUD�HP�TXH�YDL�VHU�H[-
pulso o príncipe deste mundo. E quando Eu 
for elevado da terra, atrairei todos a Mim». 
Falava deste modo, para indicar de que mor-
te ia morrer.z 

(9$1*(/+2�
(Jo 12, 20-33)

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

 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

“São José, certamente teve que 
se preocupar em ter de trabalhar 

para os alimentar”

“A vontade de Deus, a sua história e o seu pro-
jeto passam também através da angústia de S. 

José. Assim, ele ensina-nos que ter fé em Deus 
inclui também acreditar que Ele pode intervir in-
clusive através dos nossos medos, das nossas fra-
JLOLGDGHV��GD�QRVVD�IUDTXH]D��(�HQVLQD�QRV�TXH��QR�
meio das tempestades da vida, não devemos ter 
PHGR�GH�GHL[DU�D�'HXV�R�OHPH�GD�QRVVD�EDUFD��3RU�
YH]HV�TXHUHPRV�FRQWURODU�WXGR��PDV�R�ROKDU�G¶(OH�
vê sempre mais longe”.

É importante escutar palavras como estas do 
Papa Francisco. Na Carta que dirigiu a todos a 
convocar este ano dedicado a S. José, o Papa fala 
GH�SDWHUQLGDGH��(QVLQD�R�TXH�VLJQL¿FD�VHU�SDL��QD�
ternura (que transforma a fragilidade), na obe-
diência generosa à vontade de Deus, no acolhi-
mento mesmo quando a vida não nos corre de 
feição, com coragem criativa (sabendo encontrar 
recursos para salvar “o Menino e sua Mãe”, quer 

GL]HU��R�WHVRXUR�TXH�'HXV�QRV�FRQ¿D��H�QD�VRP-
bra, encontrando a felicidade no dom de si.

O coração do pai ajuda-nos sempre a perceber 
e a conhecer mais o coração de Deus! É por isso 
que o Papa Francisco nos convida a viver todo 
este ano com S. José. E a pedir-lhe que, neste mo-
mento difícil, continue a olhar pela Igreja e por 
todos.z

Foto: Jornal da Madeira

6HWH�GRPLQJRV�
FRP�6mR�-RVp
As paróquias do Arco de São Jorge 

e São Jorge vão dedicar a São José 
sete domingos, com início no dia 21 de 
março até ao dia 2 de maio. As homilias 
serão inspiradas na Carta Apostólica do 
Papa Franciscio “Patris Corde” sobre 
São José. 
$� PHVPD� LQLFLDWLYD� WHUi� D� SDUyTXLD�

da Calheta que assim se associa à cele-
bração do Ano de São José que decorre 
DWp�DR�GLD���GH�GH]HPEUR�z

&DQLoR�H�(LUDV�
FRP�IRUPDomR
As comunidades paroquiais do Caniço 

e das Eiras, estão a promover três 
encontros online sobre a celebração da 
(XFDULVWLD�� $V� IRUPDo}HV� YmR� UHDOL]D�VH�
YLD�=RRP��QRV�SUy[LPRV�GLDV��������H����
de março, pelas 21horas e serão orienta-
GRV�SHOR�3H��$QGUp�7HL[HLUD�

Para poder participar os interessados 
devem usar os seguintes dados de aces-
VR��,'�GD�UHXQLmR����������������FRP�
D�VHQKD�GH�DFHVVR����������3DUD�DFRP-
panhar simplesmente podem também 
recorrer ao YouTube e Facebook das res-
petivas paróquias.z

³(PEDUFD��´
ND�SUy[LPD�WHUoD�IHLUD�����GH�PDUoR��

a paróquia de São José vai receber 
o encontro de preparação para as Jor-
nadas Mundiais da Juventude “Embar-
ca23”. Para acompanhar este encontro 
TXH� GHFRUUHUi� QD� SODWDIRUPD� =RRP�� jV�
���KRUDV��p�QHFHVViULR�UHDOL]DU�XPD�LQV-
crição através do link: http://bit.ly/Em-
Barca23_março.zSão José, padroeiro do Arco de S. Jorge
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P.  Giselo Andrade 

O PHQLQR�-HVXV�DR�FHQWUR�Gi�D�PmR�GL-reita a Maria e a esquerda a São José. 
Olha carinhosamente para a sua mãe an-
tes de se dirigir para o colo do pai. Nesta 
LPDJHP�GD�6DJUDGD�)DPtOLD��HP�EDL[R�UH-
OHYR��TXH�PH�DFRPSDQKD�Ki�PXLWRV�DQRV��
um elemento capta a minha atenção. São 
José, com a mão direita levantada sobre as 
cabeças de Maria e de Jesus, parece prote-
Jr�ORV�H�DEHQoRi�ORV�

Mãos que ensinam Jesus a andar, que 
DSUR[LPDP� R� ¿OKR� FRQWUD� R� VHX� URVWR� H�
que lhe dão de comer. Mãos que revelam 
a ternura de Deus. Mãos de pai que se tor-
nam casa de abrigo nas tempestades da 
YLGD�H�TXH�HQVLQDP�D�FRQ¿DU�HP�'HXV��UH-
nunciando à tentação de querer controlar 
tudo.

Mãos que recebem Maria e que, de 
noite, tomam o menino e sua mãe na fuga 
SDUD�R�(JLWR��H�PDLV�WDUGH�SDUD�RV�FRQGX]LU�
D� 1D]DUp�� &RP� SURQWLGmR� H� WRWDO� GLVSR-
nibilidade, São José é pai na obediência. 
Aguarda com paciência a vontade de Deus, 
SDUD�D�FXPSULU�¿HOPHQWH�H�VHP�KHVLWDomR��

Mãos que acolhem a vida como ela é, 
mesmo com os seus imprevistos. São José, 
homem de fé, não procura atalhos, mas 
assume a responsabilidade e reconcilia-se 
com a própria história.

Mãos que encontram soluções para os 
problemas concretos, que prepararam um 
HVWiEXOR�SDUD�R�QDVFLPHQWR�GH�-HVXV��SRU�
não haver lugar na hospedaria. São José 
não se detém diante dos problemas, sendo 
FDSD]� GH� RV� WUDQVIRUPDU� HP� RSRUWXQLGD-
des. O Papa Francisco chama a esta virtu-
de “coragem criativa”.

Mãos de artesão que se entregam ao 
trabalho na carpintaria, onde honesta-
PHQWH�SURYLGHQFLD�R�VXVWHQWR�GLiULR�SDUD�D�
VXD�IDPtOLD�H�SDUD�R�H[HUFtFLR�GD�FDULGDGH��

Mãos abertas para libertar e não para 
dominar, nem tomar posse do outro. São 
José, pai que ama no respeito pela liber-
GDGH�GR�¿OKR��p�XP�H[HPSOR�SDUD�WRGRV�RV�
pais. “Não se torna pai, apenas porque se 
FRORFRX�QR�PXQGR�XP�¿OKR��PDV�SRUTXH�
se cuida responsavelmente dele”, recordou 
o Papa na carta “Patris Corde”.

As mãos de São José continuam a 
DEHQoRDU�� (ODV� VmR� H[WHQV}HV� GR� VHX� FR-
ração de pai, cheio de ternura, acolhimen-
to e coragem. São José oferece o melhor de 
si para defender, proteger e cuidar de Je-
sus e Maria. Ainda hoje, a sua intercessão 
e bênção continuam a chegar ao mundo e 
à Igreja, nossa mãe e prolongamento do 
Corpo de Cristo.z

Editorial:
$V�PmRV�GH�6mR�-RVp
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&RQIHUrQFLD�(SLVFRSDO�DSUHVHQWD�
RULHQWDo}HV�SDUD�D�6HPDQD�6DQWD�

GH� WDUGH��6H�QmR� IRU�SRVVtYHO�©XPD� UHSUH-
VHQWDomR� VLJQL¿FDWLYD� GH� SDVWRUHV�� PLQLV-
WURV�H�¿pLVª��R�%LVSR�GLRFHVDQR�DYDOLH�D�SRV-
sibilidade de transferi-la para outro dia, de 
preferência dentro do Tempo Pascal.
$�4XLQWD�IHLUD�6DQWD��QD�0LVVD�YHVSHUWL-

na da “Ceia do Senhor” omita-se o lava-pés. 
1R�¿QDO�GD�FHOHEUDomR��R�6DQWtVVLPR�6DFUD-
PHQWR�SRGHUi�VHU�OHYDGR��FRPR�VH�SUHYr�QR�
rito, para o lugar da reposição numa capela 
GD�LJUHMD�RQGH�VH�SRVVD�ID]HU�D�DGRUDomR��QR�
respeito das normas para o tempo da pan-
demia.
$�6H[WD�IHLUD� 6DQWD�� UHWRPDQGR� D� LQGL-

cação do Missal Romano (“Em caso de gra-
YH�QHFHVVLGDGH�S~EOLFD��SRGH�R�2UGLQiULR�GR�
OXJDU�DXWRUL]DU�RX�DWp�GHFUHWDU�TXH�VH�MXQWH�
XPD�LQWHQomR�HVSHFLDO´���R�%LVSR�LQWURGX]D�
QD� RUDomR� XQLYHUVDO� XPD� LQWHQomR� ©SHORV�
doentes, pelos defuntos e pelos doridos que 
sofreram alguma perda». O ato de adoração 
GD�&UX]�PHGLDQWH�R�EHLMR�VHMD�OLPLWDGR�Vy�DR�
presidente da celebração.
$�9LJtOLD�SDVFDO�SRGHUi�VHU�FHOHEUDGD�HP�

todas as suas partes como previsto pelo rito.

Comunicado do Conselho Permanente 
da Conferência Episcopal Portuguesa. Lis-
boa, 11 de março de 2021 z

'��1XQR�YLVLWRX�DV�FRPXQLGDGHV�
GH�6DQWD�5LWD�H�6DQWD�&HFtOLD

O bispo do Funchal presidiu à Eucaristia na paróquia da Vitória/Santa Rita  | Foto: Duarte Gomes

Luísa Gonçalves   

O ELVSR�GR�)XQFKDO�GHVORFRX�VH�QR�ViEDGR�passado, dia 13 de março, à comunidade 
SDURTXLDO�GD�9LWyULD�6DQWD�5LWD��QR�)XQFKDO��
RQGH�SUHVLGLX�j�(XFDULVWLD�GDV����KRUDV�
1D�KRPLOLD��'��1XQR�%UiV� UHÀHWLX� VREUH�

as leituras começando por lembrar  que Deus 
ama-nos de tal forma que quer salvar a todos 
H�D�FDGD�XP�GH�QyV�H�³ID]�WXGR�R�TXH�HVWi�DR�
VHX�DOFDQFH´�SDUD�R�FRQVHJXLU��(�Ii�OR��GLVVH�
o prelado, mesmo “no meio de uma doença, 
QR�PHLR�GH�XPD�GL¿FXOGDGH´�H�PHVPR�TXH�D�
QyV�QRV�SDUHoD�R�FRQWUiULR�

“Mesmo que possa parecer que Ele se es-
queceu de ti, que Ele te abandonou, isso não 
é verdade”, sublinhou a propósito D. Nuno 
%UiV�

De resto, acrescentou, “a fé é quando nós 
nos entregamos verdadeiramente nas mãos 
deste Deus que nos veio salvar, é quando nós 
percebemos que Deus vem à nossa vida para 
nos dar a sua vida, e a vida de Deus ninguém 
a pode derrotar”. 

Neste dia em que se assinalava o 8.º ani-
YHUViULR�GD�HOHLomR�GR�3DSD�)UDQFLVFR���������
coube ao Pe. Marco Augusto lembrar esse 
facto, bem como agradecer ao bispo do Fun-
chal a sua presença naquela comunidade. 
1HVWD� SULPHLUD� YLVLWD� GH� '�� 1XQR� %UiV��

GHSRLV�GH�R�WHU�QRPHDGR�SiURFR�GDTXHOD�SD-
róquia, o Pe. Marco Augusto quis também 
manifestar a sua “gratidão pelo voto de con-
¿DQoD�SDUD�HVWDU�j�IUHQWH�QXPD�FRPXQLGDGH�
concreta”. 

1R�GRPLQJR��GLD����GH�PDUoR��'��1XQR�%UiV�
esteve na paróquia de Santa Cecília, onde pre-
sidiu à Eucaristia das 9:30 horas. Uma oportu-
nidade para o prelado lembrar à comunidade, 
e a todos os cristãos da Diocese, que ser cristão 
“é aprender a responder com amor ao amor 
que Deus nos tem”.

Numa homilia centrada na ideia da salvação 
de que, de resto, nos falavam as leituras des-
WH�GRPLQJR��'��1XQR�%UiV�H[SOLFRX�TXH�³'HXV�
quer salvar a humanidade inteira, como seu 
povo”. 

Referindo-se em concreto ao Evangelho, D. 
1XQR�%UiV�H[SOLFRX�TXH�HOH�FRQWLQKD�D�UHVSRV-
WD�DR�SRUTXr�GH�'HXV�QRV�TXHUHU�VDOYDU�H�ID]HU�
história com cada um de nós. A resposta, disse, 
é porque “Deus te ama” e “quando Deus ama, 
DPD��(�ID]�WXGR�DTXLOR�TXH�HVWi�DR�VHX�DOFDQFH�
para nos convencer a responder com amor”.
1R�¿QDO�GD� FHOHEUDomR�FRXEH�DR�3H��3DXOR�

6pUJLR�� SiURFR� GH� 6DQWD� &HFtOLD�� DJUDGHFHU� D�
'�� 1XQR� %UiV� SHOD� YLVLWD� jTXHOD� FRPXQLGD-
de que “o acolhe com muita alegria” e tem as 
SRUWDV�VHPSUH�DEHUWDV�SDUD�R�UHFHEHU��2�SiUR-
co aproveitou ainda para agradecer o “voto de 
FRQ¿DQoD´� GR� ELVSR� GR� )XQFKDO�� DR� Wr�OR� QR-
meado para estar à frente dos destinos daquela 
comunidade.z

“A fé é quando nós nos entregamos 
verdadeiramente nas mãos deste 

Deus que nos veio salvar”

A diocese do Funchal deu início 
no dia 15 de março, a uma se-

mana de formação sobre o Padroeiro 
da Diocese do Funchal e sobre o Ano 
Pastoral da Eucaristia. 

A iniciativa, que se prolongou até 
ao dia 19, arrancou com a primei-
ra parte de uma conferência sobre 
³4XHP�IRL�R�$SyVWROR�6mR�7LDJR�0H-
nor”, a cargo do Bispo do Funchal.

Nesta primeira abordagem, D. 
1XQR�%UiV�FRPHoRX�SRU�UHIHULU�TXH�
São Tiago, apresentado pela Igreja 
FRPR�³DSyVWROR��PHPEUR�GRV�'R]H��
irmão do Senhor e primeiro bispo de 
Jerusalém”, tem sido objeto de estu-
do nos últimos anos, estudos esses 
que levantam uma série de questões, 
até em relação à própria Igreja.
e� HVWH� 7LDJR� TXH� ID]� SDUWH� GRV�

³QRWiYHLV´��TXH�SHUPDQHFH�HP�-HUX-
salém, quando a maioria dos após-
tolos partem cumprindo a missão de 
µHQYLDGRV¶�H�TXH�VH� WRUQD�R�VHX�SUL-
PHLUR�ELVSR�� HQWUH�RV�DQRV����D����
d.C., após a prisão de Pedro.

Na segunda parte da conferência 
H[LELGD�QD�WHUoD�IHLUD��GLD����GH�PDU-
ço, o Bispo do Funchal centrou a sua 
abordagem na faceta de São Tiago 
Menor enquanto bispo de Jerusalém 
e nas questões mais importantes do 
seu martírio.

Martírio sobre o qual o bispo 
GLRFHVDQR� UHÀHWLX�GHSRLV�� OHPEUDQ-
GR� TXH� 7LDJR� IRL� R� ³WHUFHLUR�PiUWLU�
depois de Jesus”. Um martírio que 
p� FRQKHFLGR� SRU� QRWtFLD� GH� )OiYLR�
-RVHIR�H�TXH�DFRQWHFH�QR�DQR�GH�����
FHUFDGR�GH�XP�GHWHUPLQDGR�FRQWH[-
to político.

Assim se relata um pouco da his-
tória de vida de São Tiago Menor, 
Padroeiro da Diocese do Funchal, 
TXH�VHJXQGR�'��1XQR�%UiV�³VH�GHV-
taca pela sabedoria, se destaca pela 
SUXGrQFLD�� SHOD� FDSDFLGDGH� GH� GLi-
ORJR�� GH� ID]HU� SRQWHV��PDV� DR�PHV-
mo tempo se destaca também como 
testemunha de Jesus que diante de 
WRGRV�QmR�KHVLWD�HP�GL]HU�TXH�-HVXV�
é o salvador, que por isso foi morto e 
por isso mesmo deu o Seu sangue”.

O prelado concluiu a sua inter-
venção desejando que “São Tiago 
nos ajude também a nós a sermos 
ViELRV�� MXVWRV�� GLDORJDQWHV�� FDSD]HV�
GH�ID]HU�SRQWHV��PDV�DR�PHVPR�WHP-
po com a ousadia de testemunhar 
sempre a Jesus ressuscitado”.z

4XHP�p�6mR�7LDJR�
0HQRU"

A paróquia de Cristo Rei, situada na fre-
guesia da Ponta do Sol, vai celebrar a 

Eucaristia com o “Sermão do Encontro” 
neste domingo, 21 de março, pelas 15h30. 

 Tradicionalmente, o “Sermão do Encon-
WUR´� p� UHDOL]DGR�GXUDQWH� D�3URFLVVmR�GRV�

Passos no momento do encontro entre as 
LPDJHQV�GH�-HVXV�&ULVWR�FRP�D�FUX]�jV�FRV-
tas e de Nossa Senhora das Dores.

Devido às restrições relativas à pande-
PLD�HVWDV�FHULPyQLDV�HVWmR�D�VHU�UHDOL]DGDV�
no interior das igrejas.z

&ULVWR�5HL��6HUPmR�
GR�(QFRQWUR

As Equipas Jovens de Nossa Senhora da 
Madeira (EJNS) estão a promover uma 

FDPSDQKD� VROLGiULD� FRP�R� LQWXLWR�GH� DMX-
GDU� IDPtOLDV� HP� GL¿FXOGDGHV� HFRQyPLFDV��
A iniciativa apela à partilha de alimentos, 
produtos de higiene, roupas e brinquedos 
TXH�SRVWHULRUPHQWH�VHUmR�HQWUHJXHV�j�&UX]�
9HUPHOKD�3RUWXJXHVD��2V�GRQDWLYRV�SRGHP�
VHU� UHDOL]DGRV� QRV� VHJXLQWHV� SRQWRV�� &DVD�
do Povo do Estreito de Câmara de Lobos, 
&ROpJLR� 0LVVLRQiULR�� )DUPiFLD� GD� 3RQWD�
Delgada e Paróquia das Preces - Machico.z

(-16�SURPRYH�
UHFROKD�GH�EHQV

1��2�&RQVHOKR�3HUPDQHQWH�UHÀHWLX�VREUH�D�
situação atual da pandemia e decidiu que 

as celebrações da Eucaristia com a presença 
da assembleia sejam retomadas a partir do 
dia 15 de março, observando as orientações 
da Conferência Episcopal Portuguesa de 8 
de maio de 2020, em consonância com as 
normas das autoridades de saúde.
4XDQWR�j�FHOHEUDomR�GRXWURV�VDFUDPHQ-

tos, observem-se as normas de segurança e 
de saúde referidas nas mesmas orientações.

Nesta fase evitar-se-ão procissões e ou-
WUDV� H[SUHVV}HV�GD�SLHGDGH�SRSXODU�� FRPR�
as “visitas pascais” e a “saída simbólica” de 
FUX]HV��GH�PRGR�D�HYLWDU�ULVFRV�SDUD�D�VD~GH�
pública.
$� $VVHPEOHLD� 3OHQiULD� GD� &(3� GH� ���

���GH�DEULO�GH������UHDYDOLDUi�HVWDV�RULHQ-
tações, tendo em conta a situação de pan-
demia no país.

 2. Na sequência da Nota da Congre-
gação para o Culto Divino e a Disciplina dos 
Sacramentos (17.2.2021), apresentamos al-
gumas orientações para as celebrações da 
Semana Santa.

Para o Domingo de Ramos, a Comemo-
ração da entrada de Jesus em Jerusalém 
seja celebrada com a segunda forma pre-
vista pelo Missal Romano. Evitem-se os 
DMXQWDPHQWRV� GRV� ¿pLV�� RV� PLQLVWURV� H� RV�
¿pLV� WHQKDP�QDV�PmRV� R� UDPR�GH� ROLYHLUD�
RX� D� SDOPD� TXH� WUD]HP� FRQVLJR�� GH� QHQ-
hum modo seja permitido a entrega ou a 
WURFD�GH�UDPRV��2QGH�IRU�RSRUWXQR�XWLOL]H�
se a terceira forma do Missal Romano, que 
comemora de forma simples a entrada do 
Senhor em Jerusalém.

A Missa crismal seja celebrada na man-
Km�GH�4XLQWD�IHLUD�6DQWD�RX��VHJXQGR�R�FRV-
WXPH�GH�DOJXPDV�'LRFHVHV��QD�4XDUWD�IHLUD�


