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A Páscoa de Jesus não terminou na 
manhã daquele primeiro domin-

go, de há quase dois mil anos, em que 
os discípulos O viram ressuscitado. A 
Páscoa de Jesus estende-se, alarga-
se pelos séculos, para se fazer nossa 
Páscoa.

Hoje, Jesus teima em dar vida a 
todas as realidades onde ainda reina 
a morte: quer dar vida à solidão dos 
idosos; quer dar vida àqueles que 
perderam as razões de viver; quer dar 
vida às famílias onde o amor desapa-
receu; quer dar vida a quantos não 
WrP�R�VX¿FLHQWH�SDUD�YLYHU�

Quer dar vida à nossa sociedade 
nacional, onde tantas vezes reina a 
cultura da morte: do aborto à euta-
násia; dos que vendem o seu corpo 
como objecto aos que vivem mergul-
hados na dependência das drogas.

Quer dar vida ao nosso mundo, 
mergulhado em guerras, em escra-
vatura, em pobreza — em multidões 
que procuram sobreviver e em pou-
cos que esbanjam o que não lhes per-
tence.

E para isso, para dar vida, para ser 
vida, Jesus ressuscitado precisa de ti. 
Precisa de homens e mulheres que 
aceitem viver a sua novidade; que 
aceitem arriscar a sua vida anuncian-
do a Boa Nova, o Evangelho: no tra-
balho, nos tempos de lazer, na vida 
familiar, na comunidade cristã.

Neste ano, marcado ainda por esta 
pandemia, Jesus quer fazer Páscoa 
connosco. Com cada um de nós, que 
tão facilmente abandonamos a vida 
da fé para embarcar numa rampa 
que nos afasta cada vez mais de Deus 
e dos irmãos.

Por isso te convido: deixa que a 
ressurreição de Jesus brilhe em ti. 
Como Maria Madalena ou como os 
discípulos de Emaús, faz-te portador 
da Boa Notícia: Cristo ressuscitou 
verdadeiramente!

+ Nuno, Bispo do Funchal.zFoto: Duarte Gomes
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IGREJA

P.  Giselo Andrade 

Na quinta-feira santa, o retábulo do 
altar-mor da Sé do Funchal ilumi-

nou-se para a celebração da Missa cris-
mal e renovação das promessas sacer-
dotais. Diante dos olhos estavam doze 
quadros, qual compêndio de catequese 
sobre a vida de Jesus, de Maria e da Igre-
ja.

Ao iniciar o Tríduo Pascal, essas obras 
foram um convite à oração. No topo, 
chamou-me a atenção os quatro painéis 
sobre a Paixão de Cristo. 

O primeiro apresenta a agonia de Je-
sus no Horto das Oliveiras. Os três após-
tolos, Pedro, Tiago e João estão a dormir 
enquanto Jesus, em oração, recebe um 
cálice das mãos de um anjo: “Pai, se qui-
seres afasta de mim este cálice; contudo, 
não se faça a minha vontade, mas a tua”. 
(Lc 22, 42). 

O quadro seguinte retrata Jesus a 
caminho do calvário, com a cruz às cos-
tas. Simão de Cirene ajuda Jesus a levar 
a cruz, acompanhado pela multidão. O 
Senhor, que está a ser puxado por uma 
corda, encontra-se exausto. 

O terceiro episódio apresenta a desci-
da de Jesus da Cruz. José de Arimateia 
ajuda a retirar o corpo de Jesus. Nicode-
mos também colabora, segurando nos 
pés. O discípulo amado, com a cabeça 
junto ao peito aberto de Jesus, recebe o 
corpo do Senhor. A mãe, vestida de pre-
to, vê o seu coração trespassado de dor. 
Realiza-se a profecia de Simeão: “uma 
espada trespassará a tua alma” (Lc 2, 35).

No quarto painel, contemplamos a 
ressurreição de Cristo. Coberto com uma 
capa vermelha, Jesus, à frente da entrada 
do sepulcro, está de pé. Com a mão direi-
ta faz o sinal da benção e na mão esquer-
da segura o estandarte da cruz. No episó-
dio surgem três guardas. Dois a dormir e 
um a observar o ressuscitado. Recordei-
me da passagem do livro do Apocalipse: 
“Estive morto; mas, como vês, estou vivo 
pelos séculos dos séculos e tenho as cha-
ves da Morte e do Abismo!” (1, 18).

No primeiro dia da semana, no do-
mingo, Maria Madalena e a outra Maria 
vão ao sepulcro e testemunham a ressu-
rreição de Jesus: “Não temais. Ide anun-
ciar aos meus irmãos que partam para a 
Galileia. Lá me verão” (Mt 28, 10). Pedro 
e João correram até ao sepulcro e viram 
os panos de linho no chão e o lenço enro-
lado à parte. O discípulo que Jesus ama-
va “viu e começou a crer” (Jo 20, 8).z

Editorial:
Aleluia! Viver a verdadeira salvação 

na Páscoa de Jesus 
Luísa Gonçalves   

O bispo do Funchal presidiu na quinta-
feira, dia 1 de abril, à Missa Vesperti-

na da Última Ceia, na Sé do Funchal, numa 
Páscoa celebrada com algumas restrições e 
a ausência de gestos como o do lava-pés, 
que habitualmente marca esta celebração. 

Uma oportunidade para D. Nuno Brás 
FKDPDU�j�DWHQomR�GRV�¿pLV�GD�'LRFHVH�SDUD�
R� YHUGDGHLUR� VLJQL¿FDGR� GD� 3iVFRD�� SDUD�
lembrar que “a Páscoa de Jesus estende-se 
até aos nossos dias” e para frisar que “os 
nossos dias só serão de verdadeira liber-
tação, de verdadeira salvação, se forem vi-
vidos na Páscoa de Jesus”.  

“Deus passa hoje por nós. Passa pela 
nossa vida. Faz Páscoa connosco. Fá-lo 
como um guerreiro, para destruir o que 
em nós é morte e pecado, e nos conduzir 
à vida, à Terra Prometida”, explicou o pre-
lado na sua homilia, em que recordou a 
narração do evangelista S. João sobre “a 
última refeição de Jesus com os seus”, para 
logo frisar que “nesta batalha, o Senhor 
Jesus continua a usar a sua única arma, 
aquela do amor”. 

O Senhor, disse ainda o prelado, “quer 
lavar-nos os pés: ‘Se não te lavar, não terás 
parte comigo’, continua Ele a dizer-nos, a 
nós que, como Judas e como Pedro, persis-
timos tantas vezes na vontade de seguir os 
nossos planos em vez de acolhermos o seu 
projeto salvador”.  

É por isso que, prosseguiu D. Nuno 
Brás, “cada um de nós que aqui se encon-
tra, e toda a nossa Diocese, não pode deixar 
de continuar a interrogar-se: de que modo 
concreto podemos (devemos) lavar os pés 
uns aos outros? Quer dizer: como pode-
mos hoje continuar aquele serviço — que é 
DPRU�DWp�¿P�²�FRPR�-HVXV�DPRX"�'H�TXH�
modo concreto podemos e devemos lutar 
esta batalha da vida, que é batalha da sal-
vação?”. 

Depois de explicar, logo no início da 
VXD� UHÀH[mR�� TXH� D� SDODYUD� 3iVFRD� TXHU�
dizer passagem – “passagem libertado-
ra de Deus pela história” – D. Nuno Brás 
concluiu frisando que “ao celebrarmos a 
Instituição da Eucaristia e do sacerdócio, 
bem como o mandamento novo do amor, 
devemos estar dispostos “à atitude quoti-
diana de quem procura ‘lavar os pés’ da-
queles que, hoje, como nós, necessitam da 
Páscoa — que o mesmo é dizer: necessitam 
que Deus passe pela sua vida e, com braço 
poderoso, os retire do Egipto do pecado, e 
os salve”. z

“Deus passa hoje por nós. Passa 
pela nossa vida. Faz Páscoa 

connosco.”

Missa da Ceia do Senhor, Sé do Funchal | Foto: Duarte Gomes
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DIOCESE DO FUNCHAL

D. Nuno pede aos padres que 
abram “janelas de Deus”

Missa Crismal na Sé do Funchal | Foto: Duarte Gomes

Luísa Gonçalves   

O bispo do Funchal pediu aos sacerdotes da 
Diocese do Funchal “empenho renovado de 

serviço à humanidade contemporânea”, marcada 
pela pandemia. Depois de sublinhar que a hu-
manidade vive hoje “um momento singular”, D. 
Nuno Brás frisou que o mundo precisa de quem 
lhe “abra janelas de Deus”. 

O bispo diocesano, que falava na Missa Cris-
mal celebrada na manhã de quinta-feira, dia 1 de 
abril, na Sé, explicou que o mundo contemporâ-
neo precisa, hoje mais do que nunca, “de quem 
lhe prepare o banquete pascal”, ou seja de quem 
torne a Páscoa de Cristo presente, de quem mos-
tre que também nós (e não apenas os nossos an-
tepassados) fomos redimidos pela morte e ressu-
rreição de Jesus” e que, por isso, mesmo, “não é 
um vírus, qualquer que ele seja, que nos impedirá 
de ser com Deus e para Ele; de viver com Deus e 
para Ele”. 
1HVWD�FHOHEUDomR�R�ELVSR�GR�)XQFKDO�D¿UPRX�

ainda que os padres são “presença da paternidade 
divina” e ao mesmo tempo “presença pessoal da 
graça, no meio da Igreja e do mundo”, uma vez 
TXH�SURFXUDP�FRQ¿JXUDU�VH�FRP�&ULVWR��

“O ministério da salvação jamais se poderá 
resumir a uma tarefa, a uma função desempen-
KDGD��PHVPR�TXH�FRP�R�PDLRU�SUR¿VVLRQDOLVPR��
O serviço da salvação não poderá nunca deixar de 
ser o todo de uma vida, que tudo absorve, que a 
tudo oferece centro e sentido”, explicou. 

D. Nuno Brás indicou que cada sacerdote tem 
D�PLVVmR�³FRQ¿DGD�SRU�'HXV´�GH�³2�WRUQDU�SUH-

VHQWH�� YLVtYHO�� DWXDQWH�� YLYL¿FDGRU� GD� YLGD´� GDV�
pessoas. 

“Quem nos encontrar, em qualquer momento 
do nosso dia, há-de sentir-se mais próximo de 
Deus; há-de perceber que Deus não desiste de se 
tornar próximo, de o procurar, de lhe oferecer a 
YLGD��3RU�LVVR��SUHSDUDPRV�SDUD�RV�¿OKRV�R�EDQ-
TXHWH�SDVFDO´��D¿UPRX�DLQGD�R�SUHODGR��

A celebração da Missa Crismal, recorde-se, 
junta os sacerdotes de uma diocese em torno do 
seu bispo, com os padres a serem convidados a 
renovar as promessas sacerdotais. Foi isso que 
aconteceu logo depois da homilia. 

No início desta celebração, em que foram tam-
bém benzidos os óleos que vão ser distribuídos 
pelas comunidades para as celebrações dos vá-
rios sacramentos, D. Nuno Brás recordou o Bea-
to Carlos de Áustria e os 99 anos da sua morte, 
desejando que “de lá do céu ele nos acompanhe e 
interceda por nós”. 

Nesta Eucaristia rezou-se também pelo Cóne-
go Ribeiro, por todo o clero doente e pelos sacer-
dotes que celebram 50 e 25 anos de ordenação, 
nomeadamente o Frei Alexandre Jorge e os pa-
dres Carlos Manuel de Freitas e José Luís Rodri-
gues e pelos aniversários natalícios do Pe. Eleuté-
rio Ornelas e do Cónego Duarte Pita.z

“O serviço da salvação não poderá 
nunca deixar de ser o todo de uma 

vida”

O bispo do Funchal pre-
sidiu na manhã do 

passado domingo, dia 28 de 
março, na Sé do Funchal, à 
Eucaristia do Domingo de 
Ramos, dia em que se cele-
bra a entrada solene de Jes-
us em Jerusalém, que marca 
o começo da Semana Santa e 
prepara os cristãos para re-
viver a Paixão, Morte e Res-
surreição do Senhor.  

Uma oportunidade para 
R�SUHODGR�GHVD¿DU�RV�FULVWmRV�
a serem mais como o cen-
turião que estava presente 
DTXDQGR� GD� FUXFL¿FDomR� GH�
Jesus e que, frisou, “mesmo 
que sem perceber totalmen-
te o alcance das suas pala-
vras, foi capaz de realizar a 
SUR¿VVmR�GH�Ip�SHUIHLWD�H�SOH-
na: ‘Verdadeiramente, este 
homem era o Filho de Deus’, 
e se tornou “modelo de fé 
para quantos se deixam in-
WHUSHODU�SHOR�&UXFL¿FDGR´��

Nesta celebração, rezou-
se também por aqueles que 
foram afetados pelo tempo-
ral que se abateu sobre a ilha 
na noite de 27 para 28 de 
março.z

Domingo de 
Ramos

A paróquia de Nossa Sen-
hora do Monte assina-

lou no 1º de abril, o 99º ani-
versário da morte do Beato 
Carlos de Áustria, com o 
pré-lançamento do livro 
“Um Santo da Eucaristia” 
sobre a vida eucarística do 
último imperador da Áustria 
e Rei da Hungria cujo túmu-
lo se encontra na Igreja do 
Monte. 

Para o Pe. Vitor Sousa, 
pároco do Monte, os 100 
exemplares agora publica-
dos, pretendem “marcar o 
início da nossa preparação 
espiritual, alimentada pela 
Sagrada Eucaristia, para a 
celebração do centenário 
da morte do Beato Carlos 
de Áustria a 1 de Abril de 
2022”.z

Beato Carlos



Missas do Dia de Páscoa
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NÓS POR CÁ

Sílvio Mendes

Funchal
Álamos, 9h
Curral das Freiras, 8h30
Espírito Santo, 9h30
Fátima, 16h30.
Graça, 11h
Igreja do Colégio, 10h e 12h
Imaculado Coração de Maria, 9h
Livramento, 10h45
Monte, 11h
Nazaré, 9h e 11h30
Piedade, 11h
Romeiros, 9h30
Sagrada Família, 10h
Sagrado C. de Jesus, 8h e 10h30
Santa Luzia, 10h
Santa Maria Maior, 10h30
Santa Rita, 9h e 10h30
Santo Amaro, 7h, 10h30 e 16h.
Santo António, 11h
São Gonçalo, 9h
São José, 9h30
São Martinho, 9 h e 11 h.
São Roque, 8h e 11h.
Sé, 11 h
Visitação, 9 h

Câmara de Lobos
Câmara de Lobos, 8h e 11h
Carmo, 8h, 10h e 12h
Cristo Rei, 10h30
Garachico, 9h
Encarnação, 7h30 e às 9h30
Santa Cecília, 7h e 10h
São Tiago, 10h30

Ribeira Brava 
e Ponta do Sol

Canhas, 11h
Campanário, 7h e 10h30
Carvalhal, 8h30
Conceição, 7h30.
Madalena do Mar, 11h
Ponta do Sol, 10h15.
Ribeira Brava, 10h

São Vicente/Porto Moniz
Achadas da Cruz, 8h

Boaventura, 8h
Fajã do Penedo, 11h30
Feiteiras, 9h
Lameiros, 10h30
Ponta Delgada, 10h
Porto Moniz, 11h
Ribeira da Janela, 8h
Santa, .9h30
São Vicente, 10h
Seixal, .12h
Rosário, 12h

Calheta
Atouguia, 8h
Amparo, 9h30
Arco da Calheta, 11h
Calheta, 11 h
Fajã da Ovelha, 11h
Jardim do Mar, 11h20
Loreto, 9h30
Paul do Mar, 10h
Ponta do Pargo, 8h
Raposeira, 8h30.
São Francisco Xavier, 9h30

Santa Cruz/Machico
Achada, 9 h15
Assomada, 11h
Bom Caminho, 10h15.
Camacha, 7h30 e 11h
Caniçal, 10h
Caniço, 7h30, 10h e 11h30
Eiras, 8h45
Gaula, 11h
Lombada, 9h15
Machico, 7h30, 9h e 11h.
Piquinho, 10h
Preces, 8h30
Rochão, 9h30
Santo António da Serra, 11h30
Santa Cruz, 8h e 11h
Ribeira Seca, 9h30

Santana
Arco de São Jorge, 11h
Santana, 7h30 e  11h
São Jorge, 9h
Ilha, 9h
Porto da Cruz, 11h.z

Domingo de Páscoa 
da Ressurreição do Senhor

No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi 
de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a 

pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com 
Simão Pedro e com o outro discípulo que Jesus ama-
va e disse-lhes: «Levaram o Senhor do sepulcro e não 
sabemos onde O puseram». Pedro partiu com o outro 
discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois 
juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo 
mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao se-
pulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas 
não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, 
que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no 
chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de 
Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. En-
trou também o outro discípulo que chegara primeiro 
ao sepulcro: viu e acreditou. Na verdade, ainda não tin-
ham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia 
ressuscitar dos mortos. z 

EVANGELHO (Jo 20, 1-9 )

www.jornaldamadeira.com 
www.facebook.com/jornaldamadeira 

 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

Ressurreição, Retábulo da Sé do Funchal| D.R.


