
Ser mãe “é uma benção, 
é uma missão para a vida”

Dia após dia, as mães tornam o mun-
do um lugar de amor e ternura. Neste 

domingo elas são as protagonistas. Para 
assinalar esta data recolhemos breves tes-
temunhos de algumas mães. As suas vozes 
falam de vida e luz. 

Maria Anita, mãe da Eva (9 anos) e Fre-
derico (3 anos) disse: “Ser mãe é uma dá-
diva de Deus. É receber o perpétuo dom da 
YLGD��e�XP�GHVD¿R�SHUPDQHQWH�GH�HQWUHJD��
de proteção, de amor incondicional. É uma 
PLVVmR�PiJLFD�H�PXLWR�JUDWL¿FDQWH´��

Ana, mãe da Aurora (6 meses) partil-
hou: “É um amor para a vida. É algo que 
renasce todos os dias connosco. É uma luz 
na vida da pessoa. Tento ver o futuro sem-
pre pelo lado positivo e tento que ela ten-
ha sempre esse lado também com ela, que 
esteja sempre acompanhada por coisas 

boas e pessoas boas para que esteja bem 
QD�YLGD´�

Elisabete Silva, mãe de Nancy (22 anos) 
H� 6R¿D� ��� DQRV�� GLVVH�� ³e� XPD� EHQomR�� p�
uma missão para a vida. É criar um ser hu-
PDQR�FRP�YDORUHV�SDUD�YLGD´��

Maria Camacho, mãe de Katherin (18 
anos), Antony (12 anos) e Samuel (8 anos) 
referiu: “É um presente muito grande de 
Deus. Ser mãe é o melhor que nos pode 
DFRQWHFHU�QD�YLGD��e�XP�GHVD¿R�EDVWDQWH�
grande porque temos que educar para a 

vida. Muitas coisas maravilhosas que te-
PRV�GH�HQVLQDU��VREUHWXGR�WDPEpP�QD�Ip´�

Carla, mãe da Ana Teresa (6 anos): 
“Para mim foi uma dádiva. Já não estava à 
HVSHUD��)RL�XPD�GiGLYD�GH�'HXV´��
$OH[DQGUD��PmH�GD�9HUD����DQRV���³6HU�

mãe foi o melhor do mundo. É aprender 
com ela e ensinar a ser uma melhor pes-
VRD��&RP�HOD�D�YLGD�p�SHUIHLWD´�
0DUWD�&RVWD��PmH�GH�VHWH�¿OKRV��&DUR-

lina (23 anos), Tomás (18 anos), Dinis (12 
anos), Leonor (10 anos), Tomé (8 anos), 
Vicente (2 anos) e Samuel (2 meses): “Os 
¿OKRV�GmR�QRV�R�REMHWLYR��YRQWDGH�GH�YLYHU��
trabalhar. Não acho que ser mãe seja um 
GHVD¿R� DVVLP� WmR� JUDQGH� SRUTXH� DV� FRL-
sa vão-se levando no dia a dia, e um dia 
de cada vez. Não vale a pena sofrer por 
antecipação.z 
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S. Tiago Menor

D. Nuno Brás

“De S. Tiago, queremos aprender a 
viver com justiça e a saber olhar o 
mundo como os olhos de Deus. ”. 
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NÓS POR CÁ

Domingo V da Páscoa

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Eu sou a verdadeira 
vide e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em Mim 

e não dá fruto e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais 
fruto. Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos anunciei. Perma-
necei em Mim e Eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fru-
to por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não 
permanecerdes em Mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém 
permanece em Mim e Eu nele, esse dá muito fruto, porque sem Mim nada 
podeis fazer. Se alguém não permanece em Mim, será lançado fora, como 
o ramo, e secará. Esses ramos, apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles 
ardem. Se permanecerdes em Mim e as minhas palavras permanecerem 
em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu 
Pai é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos».z 

EVANGELHO  (Jo 15, 1-8)

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

 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

“Ser mãe é uma dádiva de Deus. É 
receber o perpétuo dom da vida”.

O Secretariado Diocesano da Família vai realizar en-
WUH�RV�GLDV���D����GH�PDLR��XP�FLFOR�GH�FRQIHUrQFLDV�

subordinadas ao tema “A vida que nos toca. A vida que 
VHPSUH�FXLGDPRV´��FRP�R�VHJXLQWH�SURJUDPD�

07 de maio, 19:30 horas: “Família um sonho de fra-
WHUQLGDGH�H�GH�DPL]DGH�VRFLDO´��3H��3DXOR�)HUUHLUD��RIP���
convento de S. Bernardino (Câmara de Lobos);

10 de maio, 19:30 horas: “A formação integral da fa-
mília e a sua missão: o contributo da Teologia do Corpo 
GH�6��-RmR�3DXOR�,,´��3H��0LJXHO�-RUJH�3HUHLUD��$WRXJXLD�

11 de maio, 19:30 horas: “O papel das famílias na 
WUDQVPLVVmR� GR� WHVRXUR� GD� )p´�� 3H�� -RUJH� 0DJDOKmHV�
(scj), salão paroquial da Ribeira Brava;

 13 de maio, 19:30 horas: “Que esperam os jovens 
GD�,JUHMD"�4XH�HVSHUD�D�,JUHMD�GRV�MRYHQV"´��3H��&DUORV�
Almada, salão paroquial do Imaculado Coração de Ma-
ria, Funchal;

14 de maio, 19:30 horas: “A urgência de uma pasto-
UDO�GD�IUDJLOLGDGH�H�GR�FXLGDGR´��'U���'pOLD�*RPHV��VDOmR�
paroquial da Eiras;

15 de maio, 16:30 horas: “Famílias com a forma de 
(XFDULVWLD´��'��1XQR�%UiV��VDOmR�SDURTXLDO�GH�6��$PDUR��
Funchal. Pelas 18 horas, D. Nuno Brás preside à Euca-
ristia na igreja de S. Amaro assinalando o “Dia Interna-
FLRQDO�GD�)DPtOLD´�

Os encontros vão decorrer de forma presencial nos 
locais indicados mas também será transmitido em di-
reto no Facebook da paróquia do Caniço e via Zoom (ID 
GD�UHXQLmR�����������������6HQKD�GH�DFHVVR�����������
A Eucaristia do dia 15 de maio às 18 horas será também 
transmitida pelo Posto Emissor do Funchal.z

Secretariado da Família 
promove “Semana da 
Vida” de 7 a 15 de maio

A memória dos santos (e em particular dos 
mártires) não é celebrada no dia do seu nas-

cimento para a terra (para além de Jesus, celebra-
mos apenas o nascimento de Nossa Senhora e de 
S. João Baptista), mas no dia do seu martírio — o 
seu nascimento para o céu.

No caso de S. Tiago Menor, sabemos que a sua 
morte teve lugar no ano 62, mas ignoramos o dia 
exacto. Sabemos que Tiago era visto pelos habi-
tantes de Jerusalém como homem justo e sábio, 
um baluarte da cidade. Olhado por todos com res-
SHLWR�²�DWp�SHOD�VXD�LGDGH��GHYHULD�WHU�HQWUH����D�
���DQRV��R�TXH�QDTXHOH�WHPSR�VLJQL¿FDYD�PXLWR��
—, Tiago estava à frente da comunidade cristã de 
Jerusalém, frequentando diariamente o Templo. 

“Muitos judeus se tornaram cristãos por cau-
VD�GHOH´��GL]HP�RV� UHODWRV��1D�HVSHUDQoD�GH�TXH�
negasse Jesus como Salvador, pediram-lhe que 
falasse ao povo do cimo de um dos muros do 
Templo. Quando se aperceberam que Tiago esta-
va a convencer muitos sobre a pessoa de Jesus, 
atiraram-no dali abaixo e apedrejaram-no. Nessa 

altura, pediu o perdão para aqueles que o queriam 
matar. Desesperado, um cardador terminou com 
a sua vida, espancando-o.

S. Tiago foi celebrado no dia 1 de Maio duran-
te muitos séculos. Só em 1955 a data da sua festa 
foi alterada, primeiro para 11 de Maio e, mais re-
centemente, para o dia 3. Contudo, a pedido do 
então Bispo do Funchal, D. João Saraiva, a Santa 
Sé concedeu que a nossa diocese continuasse a 
celebrar o seu padroeiro no dia 1 de Maio, como é 
tradição de há 500 anos a esta parte. 

De S. Tiago, queremos aprender a viver com 
justiça e a saber olhar o mundo como os olhos de 
Deus. E queremos pedir-lhe que continue a inspi-
rar, a interceder e a defender os cristãos da nossa 
Diocese do Funchal.z

Foto: Jornal da Madeira

Testemunho das mães no Dia da Mãe
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IGREJA

P.  Giselo Andrade 

Entro no mês de maio acompanhado por 
GRLV� WH[WRV�� ³0DULD�� XPD� FRPR� QyV"´�� GH�

Isabel Figueiredo (Revista “Mensageiro do Co-
UDomR�GH�-HVXV´���H�³$�DUWH�GH�VHU�PmH´�GD�&R-
missão Laicado e Família da Conferência Epis-
copal Portuguesa. 

No primeiro texto encontramos uma narra-
tiva da Mãe de Jesus, que nos fala da sua gra-
videz e da infância, morte e ressurreição de Je-
sus. Essas palavras ajudaram-me a perceber a 
humanidade de Maria, mulher e mãe. Escreve 
Isabel Figueiredo: “Numa destas tardes, pedi-
lhe [a José] para tocar na minha barriga já tão 
grande. Vi a sua hesitação, como se não pudes-
se, não fosse digno de tocar este mistério que 
nos entrou pela vida adentro. Mas senti que se 
apercebeu de como era importante para mim. 
As mulheres precisam de gestos de proximida-
GH��FDSD]HV�GH�UHYHODU�R�DPRU´��

Noutra passagem escreve sobre a infância 
de Jesus: “Percebi o incómodo dos primeiros 
dentes, peguei-lhe ao colo tantas vezes quantas 
me pediu. Cantei os salmos antigos que ouvia 
HP�FDVD´���

Sobre a morte de Jesus diz: “Não há dor 
maior que a minha. Resta-me o silêncio, onde 
cabem todas as memórias, todas as palavras. 
Resta-me a esperança. Mas ser mãe é ter um 
HVSDoR�RQGH�FDEHP�WRGDV�DV�HVSHUDQoDV´��

No coração de Maria encontramos as dores 
e alegrias que habitam os corações das mães, 
“milhares de mulheres surpreendidas pela 
vida, silenciosas, destemidas, capazes de todos 
os gestos de amor, que não desistem de salvar 
o mundo. Mulheres que choram inconsoladas, 
que recomeçam todos os dias, que se esquecem 
de tudo, menos dos outros. Mulheres que dão 
j� OX]�� TXH� FXLGDP�GRV� ¿OKRV�� TXH� DPDP� VHP�
medida, sem limites. Maria de Nazaré, nossa 
0mH´��

Para assinalar o Dia da Mãe, a Comissão 
Laicado e Família publicou a mensagem: “A 
DUWH�GH�VHU�PmH´��

“As mães são aquelas que amam antes de 
serem amadas. São aquelas que respondem 
antes de serem chamadas. São aquelas que bei-
jam antes de serem beijadas. São aquelas que 
correm para o abraço esquecendo o cansaço. 
Como ninguém, as mães são capazes de se 
doar, de perdoar, de compreender, de aceitar e 
QmR�MXOJDU´��GL]�R�WH[WR��

Para esta Comissão da Conferência Episco-
SDO�3RUWXJXHVD��³D�PmH�HQVLQD�RV�¿OKRV�D�VHUHP�
mais fortes que os medos, não tanto através de 
discursos inspirados, mas pela grandeza e hu-
mildade do seu exemplo. É capaz de lhes ofe-
recer o mar com um só sorriso e a vida inteira 
com uma só lágrima, que não será mais que 
uma gota do imenso mar do seu amor.z

Editorial:
Dia da Mãe
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DIOCESE DO FUNCHAL

Em cada página sentimos o convite a 
mergulhar na história dos primeiros pas-
sos da Igreja, quando apareceram as pri-
meiras comunidades cristãs, à volta dos 
apóstolos, após a ressurreição de Jesus. 

São Tiago Menor é o líder da primeira 
comunidade cristã de Jerusalém e consi-
GHUDGR�XPD�GDV�³FROXQDV�GD�,JUHMD´�MXQ-
tamente com Pedro e João. 

Os cristãos de Jerusalém que tin-
ham como língua mãe o hebraico, vi-
viam como qualquer judeu e gozavam de 
aceitação entre o povo, frequentavam o 
Templo e observavam a Lei de Moisés e 
os preceitos religiosos, ao mesmo tempo 
que acreditavam em Jesus. 

À medida que o Evangelho chegava 
aos pagãos e ultrapassava os limites da 
Palestina, novas questões se apresenta-
ram entre os cristãos vindos do judaísmo 
e aqueles vindos do paganismo. Neste 
contexto, o contributo de São Tiago Me-
nor foi importante. “Tiago é um ancião 
de uma longevidade única, que encarna 
GLDQWH� GH� WRGRV� D� ¿JXUD� GR� 6iELR� H� GR�
Justo. A autoridade advém-lhe de vários 
títulos: de ser ‘irmão do Senhor’ e, des-
se modo seu ‘herdeiro natural’ aos olhos 
da tradição judaica; de ser membro dos 
Doze, dessa ‘família escatológica’ iniciada 
por Jesus; e de ter recebido uma aparição 
do Ressuscitado e, assim, gozar também 
GR�WtWXOR�GH�$SyVWROR´��

Por causa da sua fé em Cristo foi mar-
tirizado em Jerusalém no ano 62.  

“O Justo bispo de Jerusalém. 
Quem foi S. Tiago Menor?”

Os consagrados “têm a missão de ser, 
em cada comunidade” presença de 
'HXV�³TXH�QRV�DPD�FRPR�¿OKRV´�

De 12 a 18 de maio a Diocese do Fun-
chal faz memória dos 30 anos da 

visita do Papa João Paulo II à Madeira.
No dia 18 de maio, data do nasci-

mento do Papa João Paulo II, o bispo 
do Funchal irá presidir, pelas 11 horas, a 
uma Eucaristia na Catedral.

Foi no dia 12 de maio de 1991 que o 
Papa João Paulo II visitou pela primeira 
e única vez a Ilha da Madeira e celebrou 
missa no Estádio dos Barreiros.

Ao longo do percurso do ‘papamóvel’, 
entre o Aeroporto e o Funchal, dezenas 
de milhares de pessoas formaram um 
cordão para verem e saudarem o Santo 
Padre, numa manifestação de alegria e 
de entusiasmo.z

30 anos da visita 
de S. João Paulo II

No dia 6 de maio pelas 18 horas na 
igreja do Colégio será apresenta-

do o livro de D. Nuno Brás: “O Justo 
bispo de Jerusalém. Quem foi S. Tiago 
0HQRU"´��$�DSUHVHQWDomR�VHUi�UHDOL]DGD�
pelo bispo emérito do Funchal, D. Teo-
doro de Faria. 

O livro de D. Nuno Brás é uma via-
gem às raizes cristãs, ao tempo em que 
Jesus escolheu os Doze para estarem 
com Ele e serem enviados a pregar a Boa 
Nova do Reino. 

A Igreja precisa de “bons, 
santos, dedicados sacerdotes”

O bispo do Funchal celebrou a Missa dominical na paróquia de Santana | Foto: Duarte Gomes

Luísa Gonçalves   

O bispo do Funchal voltou a apelar no sába-
do, dia 24 de abril, para que rezemos pe-

las vocações, porque “nós precisamos muito, a 
Igreja precisa muito, as pessoas precisam muito 
GH�ERQV��VDQWRV��GHGLFDGRV�VDFHUGRWHV´��

D. Nuno Brás esteve de visita à comunidade 
paroquial de Santana, onde presidiu à Eucaris-
tia das 16 horas, e foi aí que voltou a deixar este 
repto aos cristãos da diocese.
1D�KRPLOLD�� R� SUHODGR� UHÀHWLX� VREUH� DV� OHL-

turas deste Domingo do Bom Pastor, que nos 
PRVWUDYDP�TXH�VRPRV�¿OKRV�GH�'HXV�H�TXH�(OH�
nos trata como tal. 

“Deus hoje, neste momento, olha para nós 
FRPR�XP�SDL�ROKD�SDUD�R�VHX�¿OKR´��8P�SDL�TXH�
“nos enche de ternura, de misericórdia e nos 
FRUULJH�TXDQGR�p�SUHFLVR´��GLVVH�'��1XQR�SDUD�
logo acrescentar que “a nós só nos é pedido que 
YLYDPRV�FRPR�¿OKRV�GH�'HXV�H�QmR�FRPR�HQWHD-
GRV´��

Mas o Evangelho ainda vai mais longe e 
apresenta-nos Deus como o Bom Pastor. Aque-
le que conhece, ama e dá a vida pelas suas ovel-
has. É por isso, lembrou o prelado, “que temos a 
cruz em nossas casas, que temos a cruz ao peito, 
é por isso que nós não nos envergonhamos da 
FUX]´��SRUTXH�HOD�QRV�OHPEUD�TXH�³SRU�QyV��SRU�
FDGD�XP�GH�QyV��-HVXV�PRUUHX�H�UHVVXVFLWRX´�
(VWD�p�³D�YLGD�FRQFUHWD´�H�QmR�³XP�GLVFXUVR��

XPD�GRXWULQD�ERQLWD�TXH�-HVXV� LQYHQWRX´�� IUL-
sou D. Nuno Brás que lembrou ainda que sem-
pre que pomos a cruz ao peito e a vemos, have-

mos de nos lembrar que foi por nós que tudo se 
passou e que só nos é pedido que vivamos como 
¿OKRV´���

Esta é uma realidade importante para todos 
nós, mas particularmente para aqueles que são 
consagrados, os sacerdotes, as religiosas e os re-
ligiosos, que têm “a missão de ser, em cada co-
munidade, esta presença, este Pai que nos trata, 
QRV�DPD�FRPR�¿OKRV´���

É por isso que temos de “agradecer ao Sen-
KRU�SRU�VHU�QRVVR�3DL��SRU�QRV�WUDWDU�FRPR�¿O-
KRV´��PDV�WHPRV�WDPEpP�GH�SHGLU�OKH�TXH�³QRV�
dê esta coragem e esta graça de vivermos como 
¿OKRV�GH�'HXV�H�TXH�(OH�Gr�j�QRVVD�GLRFHVH��j�
QRVVD�SDUyTXLD�D�JUDoD�GH� WHU� VDFHUGRWHV� VX¿-
cientes que possam ser esta presença, a pater-
nidade de Deus, esta atitude de Deus que é pai 
e pai de cada um, com ternura, misericórdia, 
FRUULJLQGR�H�GDQGR�D�YLGD´��
1R� ¿QDO� GD� FHOHEUDomR� FRXEH� DR� 3H�� -RVp�

Afonso Rodrigues, pároco de Santana, agrade-
cer a presença de D. Nuno Brás, uma presença 
TXH�� GLVVH�� ³WHP� VHPSUH� VHQWLGR´�� PDV� TXH�
QHVWH� FDVR� WHYH� DLQGD�PDLV� VLJQL¿FDGR� SRU� VH�
“dar a coincidência de acontecer num Domin-
go do Pastor e num domingo de oração pelas 
YRFDo}HV´�z

Teve início no dia 22 de abril, 
o ciclo de conferências in-

tegrado nas comemorações dos 
500 Anos do Voto a São Tiago 
Menor. O bispo do Funchal foi o 
orador desta primeira palestra, 
tendo abordado o tema: “O con-
texto da pandemia e o Voto a São 
Tiago. A relação entre a ciência 
H�D�Ip´�

Devido à pandemia e ao re-
colher obrigatório que ainda 
se encontra em vigor, esta con-
ferência de D. Nuno Brás decor-
reu via ZOOM, com o prelado a 
começar por fazer uma referên-
FLD�jV�UDt]HV�EtEOLFDV�GR�³VRUWHLR´��
pelo qual São Tiago Menor foi o 
escolhido para Padroeiro da Ci-
dade e da Diocese.

D. Nuno Brás procurou, com 
recurso a vários especialistas 
de renome em diferentes áreas 
e com várias obras publicadas, 
explicar se faz ou não sentido, 
em tempo de pandemia, mas 
também num tempo em que “a 
ciência se encontra tão desen-
volvida, fazer apelo a Deus e aos 
santos, para que nos acudam em 
VLWXDo}HV�GH�DÀLomR´�

Nesse sentido, começou por 
YHUL¿FDU� VH� H[LVWH� RX� QmR� FRP-
patibilidade entre fé e ciência, 
dando depois conta de como a 
realidade é “bem mais rica que a 
FLrQFLD´�
3RU�¿P��DQDOLVRX�R�OXJDU�GRV�

santos na vida cristã, a partir da 
Exortação apostólica do Papa 
)UDQFLVFR� ³*DXGHWH� HW� H[XOWDWH´�
�³$OHJUDL�RV� H� H[XOWDL´��� ³VREUH�
o chamamento à santidade no 
PXQGR�DWXDO´�

Este ciclo de conferências 
prossegue no próximo dia 20 
maio, pelas 19:30 horas com 
uma intervenção do Dr. Nélson 
Veríssimo, na qual este falará 
sobre a “Peste, castigo e miseri-
córdia no Funchal quinhentis-
ta: São Tiago Menor, padroeiro 
e rogador a Deus pelo povo da 
FLGDGH´��-i�QR�GLD���GH�MXQKR��j�
mesma hora, será a vez do Dr. 
Martinho Mendes falar sobre “A 
LFRQRJUD¿D�GH�6mR�7LDJR�0HQRU�
QD� 'LRFHVH� GR� )XQFKDO´�� (VWDV�
conferências vão ter lugar na 
igreja do Colégio.z

A relação entre 
a ciência e a fé

O grupo de jovens “De Mãos Dadas 
&RQWLJR´� GD� 3DUyTXLD� GDV� 3UHFHV��

em Machico, completou no passado dia 
���GH�PDLR��VHWH�DQRV�GH�H[LVWrQFLD��

Foi com uma Eucaristia presidida 
pelo Pe. Ramos, que incluiu a oferta de 
XP�UDPR�GH�ÀRUHV�D�1RVVD�6HQKRUD�GDV�
Preces como forma de agradecimen-
to pelo caminho feito e por todo o que 
ainda têm pela frente, que os jovens as-
sinalaram estes sete anos de caminhada 
PDUFDGD� SRU� ³PXLWDV� DSUHQGL]DJHQV´��
³PXLWDV�DV�RUDo}HV´��³JDUJDOKDGDV�H�DWp�
PHVPR� REVWiFXORV´�� $R� FHOHEUDU� HVWH�
aniversário, os jovens sentem-se orgul-
hosos do percurso feito e com vontade 
GH�FRQWLQXDU�³SRU�PXLWRV�PDLV�DQRV´�z

“De mãos dadas 
contigo” faz 7 anos 


