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Ser mãe “é uma benção,
é uma missão para a vida”
Testemunho das mães no Dia da Mãe

D

ia após dia, as mães tornam o mundo um lugar de amor e ternura. Neste
domingo elas são as protagonistas. Para
assinalar esta data recolhemos breves testemunhos de algumas mães. As suas vozes
falam de vida e luz.
Maria Anita, mãe da Eva (9 anos) e Frederico (3 anos) disse: “Ser mãe é uma dádiva de Deus. É receber o perpétuo dom da

boas e pessoas boas para que esteja bem
na vida”.
Elisabete Silva, mãe de Nancy (22 anos)
uma missão para a vida. É criar um ser humano com valores para vida”.
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

de proteção, de amor incondicional. É uma
grande porque temos que educar para a
Ana, mãe da Aurora (6 meses) partilhou: “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 sempre pelo lado positivo e tento que ela tenha sempre esse lado também com ela, que
esteja sempre acompanhada por coisas

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

vida. Muitas coisas maravilhosas que temos de ensinar, sobretudo também na fé”.
Carla, mãe da Ana Teresa (6 anos):
“Para mim foi uma dádiva. Já não estava à
espera. Foi uma dádiva de Deus”.
Alexandra, mãe da Vera (7 anos): “Ser
mãe foi o melhor do mundo. É aprender
com ela e ensinar a ser uma melhor pessoa. Com ela a vida é perfeita”.
lina (23 anos), Tomás (18 anos), Dinis (12
anos), Leonor (10 anos), Tomé (8 anos),
Vicente (2 anos) e Samuel (2 meses): “Os
trabalhar. Não acho que ser mãe seja um
sa vão-se levando no dia a dia, e um dia
de cada vez. Não vale a pena sofrer por
antecipação.
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IGREJA
Editorial:

Dia da Mãe
P. Giselo Andrade

E

ntro no mês de maio acompanhado por
dois textos: “Maria, uma como nós?”, de
Isabel Figueiredo (Revista “Mensageiro do Coração de Jesus”) e “A arte de ser mãe” da Comissão Laicado e Família da Conferência Episcopal Portuguesa.
No primeiro texto encontramos uma narrativa da Mãe de Jesus, que nos fala da sua gravidez e da infância, morte e ressurreição de Jesus. Essas palavras ajudaram-me a perceber a
humanidade de Maria, mulher e mãe. Escreve
Isabel Figueiredo: “Numa destas tardes, pedilhe [a José] para tocar na minha barriga já tão
grande. Vi a sua hesitação, como se não pudesse, 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 proximidade, capazes de revelar o amor”.
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
em casa”.
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
espaço onde cabem todas as esperanças”.
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
medida, sem limites. Maria de Nazaré, nossa
Mãe”.
Para assinalar o Dia da Mãe, a Comissão
Laicado e Família publicou a mensagem: “A
arte de ser mãe”.
“As mães são aquelas que amam antes de
serem amadas. São aquelas que respondem
antes de serem chamadas. São aquelas que beijam 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
não julgar”, diz o texto.
Para esta Comissão da Conferência Episcomais fortes que os medos, não tanto através de
discursos inspirados, mas pela grandeza e humildade do seu exemplo. É capaz de lhes oferecer 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.

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

N

o dia 6 de maio pelas 18 horas na
igreja do Colégio será apresentado o livro de D. Nuno Brás: “O Justo
bispo de Jerusalém. Quem foi S. Tiago
Menor?”. A apresentação será realizada
pelo bispo emérito do Funchal, D. Teodoro de Faria.
O livro de D. Nuno Brás é uma viagem 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.

Em cada página sentimos o convite a
mergulhar na história dos primeiros passos da Igreja, quando apareceram as primeiras comunidades cristãs, à volta dos
apóstolos, após a ressurreição de Jesus.
São Tiago Menor é o líder da primeira
comunidade cristã de Jerusalém e considerado uma das “colunas da Igreja” juntamente com Pedro e João.
Os cristãos de Jerusalém que tinham como língua mãe o hebraico, viviam 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 apresentaram entre os cristãos vindos do judaísmo
e aqueles vindos do paganismo. Neste
contexto, o contributo de São Tiago Menor foi importante. “Tiago é um ancião
de uma longevidade única, que encarna
Justo. A autoridade advém-lhe de vários
títulos: de ser ‘irmão do Senhor’ e, desse 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
do título de Apóstolo”.
Por causa da sua fé em Cristo foi martirizado em Jerusalém no ano 62.

30 anos da visita
“De mãos dadas
de S. João Paulo II contigo” faz 7 anos

D

e 12 a 18 de maio a Diocese do Funchal faz memória dos 30 anos da
visita do Papa João Paulo II à Madeira.
No dia 18 de maio, data do nascimento 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.

O

grupo de jovens “De Mãos Dadas
Contigo” da Paróquia das Preces,
em Machico, completou no passado dia
27 de maio, sete anos de existência.
Foi com uma Eucaristia presidida
pelo Pe. Ramos, que incluiu a oferta de
Preces como forma de agradecimento pelo caminho feito e por todo o que
ainda têm pela frente, que os jovens assinalaram estes sete anos de caminhada
marcada por “muitas aprendizagens”,
“muitas as orações”, “gargalhadas e até
mesmo obstáculos”. Ao celebrar este
aniversário, os jovens sentem-se orgulhosos do percurso feito e com vontade
de continuar “por muitos mais anos”.
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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 sábado, dia 24 de abril, para que rezemos pelas vocações, porque “nós precisamos muito, a
Igreja precisa muito, as pessoas precisam muito
de bons, santos, dedicados sacerdotes”.
D. Nuno Brás esteve de visita à comunidade
paroquial de Santana, onde presidiu à Eucaristia das 16 horas, e foi aí que voltou a deixar este
repto aos cristãos da diocese.
turas deste Domingo do Bom Pastor, que nos
nos trata como tal.
“Deus hoje, neste momento, olha para nós
“nos enche de ternura, de misericórdia e nos
corrige quando é preciso”, disse D. Nuno para
logo acrescentar que “a nós só nos é pedido que
dos”.
Mas o Evangelho ainda vai mais longe e
apresenta-nos Deus como o Bom Pastor. Aquele que conhece, ama e dá a vida pelas suas ovelhas. 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
cruz”, porque ela nos lembra que “por nós, por
cada um de nós, Jesus morreu e ressuscitou”.
Esta é “a vida concreta” e não “um discurso,
uma doutrina bonita que Jesus inventou”, frisou D. Nuno Brás que lembrou ainda que sempre 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
Esta é uma realidade importante para todos
nós, mas particularmente para aqueles que são
consagrados, os sacerdotes, as religiosas e os religiosos, que têm “a missão de ser, em cada comunidade, esta presença, este Pai que nos trata,
É por isso que temos de “agradecer ao Senhos”, mas temos também de pedir-lhe que “nos
dê esta coragem e esta graça de vivermos como
cientes que possam ser esta presença, a paternidade de Deus, esta atitude de Deus que é pai
e pai de cada um, com ternura, misericórdia,
corrigindo e dando a vida”.
Afonso Rodrigues, pároco de Santana, agradecer a presença de D. Nuno Brás, uma presença
que, disse, “tem sempre sentido”, mas que
“dar a coincidência de acontecer num Domingo do Pastor e num domingo de oração pelas
vocações”.

Os consagrados “têm a missão de ser,
em cada comunidade” presença de

A relação entre
a ciência e a fé

T

eve início no dia 22 de abril,
o ciclo de conferências integrado 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 contexto da pandemia e o Voto a São
Tiago. A relação entre a ciência
e a fé”.
Devido à pandemia e ao recolher obrigatório que ainda
se encontra em vigor, esta conferência de D. Nuno Brás decorreu via ZOOM, com o prelado a
começar por fazer uma referência às raízes bíblicas do “sorteio”,
pelo qual São Tiago Menor foi o
escolhido para Padroeiro da Cidade 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 desenvolvida, fazer apelo a Deus e aos
santos, para que nos acudam em
Nesse sentido, começou por
patibilidade entre fé e ciência,
dando depois conta de como a
realidade é “bem mais rica que a
ciência”.
santos na vida cristã, a partir da
Exortação apostólica do Papa
Francisco “Gaudete et exultate”
(“Alegrai-os e exultai”), “sobre
o chamamento à santidade no
mundo atual”.
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 misericórdia no Funchal quinhentista: São Tiago Menor, padroeiro
e rogador a Deus pelo povo da
cidade”. Já no dia 3 de junho, à
mesma hora, será a vez do Dr.
Martinho Mendes falar sobre “A
na Diocese do Funchal”. Estas
conferências vão ter lugar na
igreja do Colégio.
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S. Tiago Menor
A

D. Nuno Brás

memória dos santos (e em particular dos
mártires) não é celebrada no dia do seu nascimento para a terra (para além de Jesus, celebramos 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 habitantes de Jerusalém como homem justo e sábio,
um baluarte da cidade. Olhado por todos com respeito — até pela sua idade (deveria ter entre 70 a
—, Tiago estava à frente da comunidade cristã de
Jerusalém, frequentando diariamente o Templo.
“Muitos judeus se tornaram cristãos por causa dele”, dizem os relatos. Na esperança de que
negasse Jesus como Salvador, pediram-lhe que
falasse ao povo do cimo de um dos muros do
Templo. Quando se aperceberam que Tiago estava a convencer muitos sobre a pessoa de Jesus,
atiraram-no dali abaixo e apedrejaram-no. Nessa

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

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 durante muitos séculos. Só em 1955 a data da sua festa
foi alterada, primeiro para 11 de Maio e, mais recentemente, 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 inspirar, a interceder e a defender os cristãos da nossa
Diocese do Funchal.

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

Domingo V da Páscoa
EVANGELHO (Jo 15, 1-8)

O

Secretariado Diocesano da Família vai realizar entre os dias 7 a 15 de maio, um ciclo de conferências
subordinadas ao tema “A vida que nos toca. A vida que
sempre cuidamos”, com o seguinte programa:
07 de maio, 19:30 horas: “Família um sonho de fraternidade e de amizade social”, Pe. Paulo Ferreira (ofm),
convento de S. Bernardino (Câmara de Lobos);
10 de maio, 19:30 horas: “A formação integral da família e a sua missão: o contributo da Teologia do Corpo
de S. João Paulo II”, Pe. Miguel Jorge Pereira, Atouguia;
11 de maio, 19:30 horas: “O papel das famílias na
transmissão do tesouro da Fé”, Pe. Jorge Magalhães
(scj), salão paroquial da Ribeira Brava;
13 de maio, 19:30 horas: “Que esperam os jovens
da Igreja? Que espera a Igreja dos jovens?”, Pe. Carlos
Almada, salão paroquial do Imaculado Coração de Maria, Funchal;
14 de maio, 19:30 horas: “A urgência de uma pastoral da fragilidade e do cuidado”, Dr.ª Délia Gomes, salão
paroquial da Eiras;
15 de maio, 16:30 horas: “Famílias com a forma de
Eucaristia”, D. Nuno Brás, salão paroquial de S. Amaro,
Funchal. Pelas 18 horas, D. Nuno Brás preside à Eucaristia na igreja de S. Amaro assinalando o “Dia Internacional da Família”.
Os encontros vão decorrer de forma presencial nos
locais indicados mas também será transmitido em direto no Facebook da paróquia do Caniço e via Zoom (ID
da reunião: 847 8949 7139/ Senha de acesso: 468922).
A Eucaristia do dia 15 de maio às 18 horas será também
transmitida pelo Posto Emissor do Funchal.

N

aquele 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. Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto 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».

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

