
“Há três colunas que me sustentam: 
oração, silêncio e literatura”

O padre José Luís Rodrigues celebra hoje 25 anos de sacerdócio

O padre José Luís Rodrigues, pároco de 
S. Roque e S. José, está a celebrar nes-

te domingo as bodas de prata sacerdotais.
“Há três colunas que me sustentam, 

oração, silêncio e literatura”, disse ao fa-
lar do seu último livro de poesia, “Pedaços 
de Esperança”. A primeira coluna “tem a 
ver com um alimento que não se diz, mas 
que se sente o que se é”; a segunda, a do 
silêncio, é a coluna “da escuta dos olhos da 
alma, para nos ‘colocar no meio das coi-
sas’, como diz Camus”; sobre a literatura, 
considera “um escape libertador da roti-
neira mediocridade dos dias”. Para ele, a 
poesia é “a viga que liga as três colunas” e 
o poema “é o texto mais livre que existe”.

Sobre o Papa Francisco, referiu que os 
temas da ecologia e da fraternidade estão 
a contribuir para “restaurar a credibilida-
de e presença da Igreja Católica no debate 
público”.

Em relação à pandemia, considera 
que veio agravar e tornar mais notórios 
DOJXQV�GHVD¿RV�TXH�D�,JUHMD�p�FKDPDGD�D�
responder, no sentido de uma “abertura 
à sociedade num diálogo aberto e sincero 
sem manias clericalistas, com humildade 
e simplicidade de quem não sabe tudo e 
precisa também de ouvir para aprender”.

“Face à pandemia era importante fazer 
um debate generalizado sobre a identida-
de do ser igreja nestes tempos. Que per-
¿O� GHYH� DVVXPLU� D� GLRFHVH�� FRPR� VH� GHYH�
comportar, que linguagem deve utilizar”.  
É essencial “uma igreja diocesana que seja 
exemplo de fraternidade”.

Sobre o papel do sacerdote, partilha 
que “os tempos atuais não colam com o 
clericalismo, mas acolhem padres como 
pessoas próximas e normais, sem esquisi-
tices de serem melhores do que os outros, 
compreendem a vida concreta das outras 
pessoas, porque falam a sua linguagem, 
transmitem-lhes paz e esperança”. 

O sacerdote “tem que ser do mundo 
sem ser mundano” e “tem que encontrar 
sabedoria para ser para todos sem ser de 
ninguém”. 

“Penso que não basta um sacerdócio 
hoje que se limita a organizar cerimónias 
herméticas e hierarquizadas, onde as pes-
soas só assistem como se fosse a um espec-
táculo cultural. Não precisamos de espec-
tadores nas igrejas, mas de peregrinos que 
caminham juntos, com as suas misérias 
e virtudes em busca do bem maior que é 
'HXV´��D¿UPRX�z
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Padroeiro há quase 500 anos

D. Nuno Brás

“Era conhecido pela sua sabedoria, 
capacidade de diálogo, serenidade, 

entrega à oração.” 
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NÓS POR CÁ

Domingo II da Páscoa 
ou da Divina Misericórdia

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, es-
tando fechadas as portas da casa onde os discí-

pulos se encontravam, com medo dos judeus, veio 
Jesus, apresentou-Se no meio deles e disse-lhes: 
«A paz esteja convosco». Dito isto, mostrou-lhes as 
PmRV�H�R�ODGR��2V�GLVFtSXORV�¿FDUDP�FKHLRV�GH�DOH-
gria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: 
«A paz esteja convosco. Assim como o Pai Me en-
viou, também Eu vos envio a vós». Dito isto, soprou 
sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo: 
àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão 
perdoados; e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-
ão retidos». Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo, 
não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-
lhe os outros discípulos: «Vimos o Senhor». Mas ele 
respondeu-lhes: «Se não vir nas suas mãos o sinal 
dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cra-
vos e a mão no seu lado, não acreditarei». Oito dias 
depois, estavam os discípulos outra vez em casa, e 
Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fecha-
das, apresentou-Se no meio deles e disse: «A paz 
esteja convosco». Depois disse a Tomé: «Põe aqui o 
teu dedo e vê as minhas mãos; aproxima a tua mão 
e mete-a no meu lado; e não sejas incrédulo, mas 
crente». Tomé respondeu-Lhe: «Meu Senhor e meu 
Deus!». Disse-lhe Jesus: «Porque Me viste acredi-
taste: felizes os que acreditam sem terem visto». 
Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos 
seus discípulos, que não estão escritos neste livro. 
Estes, porém, foram escritos para acreditardes que 
Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acre-
ditando, tenhais a vida em seu nome.z 

EVANGELHO 
(Jo 20, 19-31)

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

 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

“Não precisamos de espectadores 
nas igrejas, mas de peregrinos 

que caminham juntos”

S. Tiago Menor é o Padroeiro da nossa Diocese. 
Há quase 500 anos. 

Da família de Jesus, seu discípulo e membro 
do grupo dos Doze, a Ele o Senhor ressuscitado 
apareceu (1Cor 15,7), tornando-o Apóstolo. Quan-
do S. Pedro deixou Jerusalém para anunciar o 
Evangelho, foi Tiago quem assumiu a liderança 
da comunidade cristã na Cidade Santa.

Era conhecido pela sua sabedoria, capacidade 
de diálogo, serenidade, entrega à oração. Conde-
nado à morte por anunciar Jesus e por confessar 
diante de todos que Ele era o “Filho do Homem” 
esperado por Israel (Dan 7,13-14; Jo 3,13-14), foi 
atirado de um dos muros do Templo de Jerusa-
lém, apedrejado e espancado até à morte por um 
cardador.

Não sem antes ter escrito (ou ter dado origem) 
à Carta de S. Tiago, que faz parte do Novo Tes-
tamento, e que todos somos convidados a ler e a 
viver — particularmente nós, cristãos da Diocese 

do Funchal, que o temos por padroeiro.
Não foi um simples “tirar à sorte”. Para a 

eleição do Padroeiro, as gentes do Funchal repeti-
ram o gesto que, nos Actos dos Apóstolos, foi rea-
lizado para a escolha de S. Matias (Act 1,24-26): 
em ambiente de oração, foi invocado o Espírito 
Santo. Uma criança retirou o pequeno papel com 
o nome de S. Tiago Menor.

Que as celebrações dos 500 anos da escolha 
deste Apóstolo para Padroeiro da nossa Diocese, 
que agora se iniciam, nos ajudem a conhecer mel-
KRU�D�¿JXUD�GDTXHOH�D�TXHP�RV�QRVVRV�DQWHSDVVD-
GRV�VH�FRQ¿DUDP�z

Foto: Jornal da Madeira

70º aniversário 
da morte do 
padre Laurindo

O padre Lauriundo Leal Pestana, 
“apóstolo” da juventude madei-

rense, fundador da Escola de Artes e 
Ofícios e do Patronato de Nossa Sen-
hora das Dores, faleceu no dia 3 de 
abril de 1951. 

Quando foi nomeado pároco de 
Santa Maria Maior em 1915, começou 
a socorrer os rapazes e rapariga po-
bres e marginalizados.  “Ao anoitecer, 
ia até à beira-mar, pois sabia que mui-
tos rapazes, não tendo onde dormir, 
aproveitavam o interior dos barcos 
para aí dormitarem”. A casa paro-
quial tornou-se centro de abrigo para 
crianças pobres e abandonadas.

Em 1950, teve a grande alegria de 
poder transferir a Escola de Artes e 
Ofícios para os padres Salesianos. 

A memória do padre Laurindo 
continua viva no coração de muitos 
madeirenses que encontram nele “um 
válido intercessor junto de Deus”.z

A Diocese do Funchal lamentou o 
falecimento de Maria Ivone An-

drade, catequista, professora de Edu-
cação Moral e Religiosa, formadora e 
membro do Departamento da Cate-
quese da Infância. 

A Diocese “agradece todo o seu 
testemunho ao serviço da Igreja, o 
anúncio do Evangelho e a transmis-
são da fé aos jovens” z

Partiu para o 
Pai a catequista 
Maria Ivone 
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IGREJA

P.  Giselo Andrade 

Na quinta-feira, produtores de vinho 
franceses acenderam milhares de 

velas que iluminaram com o seu brilho 
alaranjado as vinhas ameaçadas pelas 
fortes geadas de primavera.

Bastam poucas noites com temperatu-
ras abaixo de cinco graus negativos para 
prejudicar os rebentos já bem desenvol-
vidos e provocar danos irreversíveis. “A 
colheita está em jogo”, disse o enólogo 
Laurent Pinson, que colocou mais de 300 
JUDQGHV�YHODV��IHLWDV�GH�ODWDV�GH�SDUD¿QD��
nos seus 14 hectares de vinhas situadas 
em Chablis. 

“A procissão de velas que enche, à noi-
te, hectares de vinha no Oeste de França, 
nas zonas de Bordéus e Borgonha, escon-
de o drama de dezenas de vitivinicultores 
franceses, que tentam salvar as colheitas, 
surpreendidos por uma vaga de frio tar-
dia que ameaça as videiras, já com os ca-
chos em formação” escreveu o Jornal de 
Notícias (08-04-2021).

“O clima está a mudar e a vinicultura 
provavelmente será o primeiro cultivo a 
ser afetado pelas alterações climáticas. 
Os ciclos de cultivo estão cada vez mais 
curtos”, disse o enólogo.

Os vinhateiros tudo fazem para prote-
ger as vinhas. Para além das velas, tam-
bém queimam fardos de palha formando 
cortinas de fumo que protegem os brotos 
congelados dos raios de sol das primeiras 
horas da manhã e até instalam aquece-
dores e torres eólicas, que misturam o ar 
frio próximo ao solo com o ar mais quen-
te, que circula mais acima.

Esta imagem do cuidado pela vinha 
recordou-me o cântico do profeta Isaías 
que diz: “A vinha do Senhor do universo 
é a casa de Israel” (5, 7). 

A Igreja “foi plantada pelo celeste 
agricultor como uma vinha eleita”, escre-
veu o Concílio Vaticano II (LG 6). Uma 
vinha que requer dos trabalhadores mui-
ta dedicação, especialmente em tempos 
de frio e geada, onde os cachos mais frá-
geis, doentes, abandonados e descarta-
dos precisam de cuidado. “Se vejo faltar 
o chão ao pobre / não me calo por nada 
deste mundo / e determinado faço o que 
posso”, escreveu o padre José Luís Ro-
drigues ao terminar o livro “Pedaços de 
Esperança”. 

Cuidar da vinha é servir o próprio 
Cristo, que disse “Eu sou a videira verda-
deira e o meu Pai é o agricultor” (Jo 15, 1) 
e ainda “Eu sou a videira; vós os ramos”.z

Editorial:
Salvar a vinha
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Visitas do Espírito Santo
uma oração à entrada de cada casa e depois 
será entregue um símbolo a cada família da 
paróquia. A paróquia informa que não po-
derão tocar ou beijar as insígnias pascais e 
recorda o dever de cumprimento de todas 
as orientações sanitárias em vigor.

Paróquias substituem visitas do 
Espírito Santo por Eucaristias. A pa-
róquia de Machico vai celebrar nos domin-
gos à tarde uma Eucaristia por intenção de 
cada um dos sítios por onde as insígnias de-
YHULDP�SDVVDU��1R�¿QDO�GH�FDGD�FHOHEUDomR�
a paróquia entregará “uma bandeirinha do 
Espírito Santo e um pãozinho benzido” a 
cada paroquiano.

Na paróquia de Gaula e Lombada tam-
bém foi marcada uma Eucaristia neste 
domingo, 11 de abril, pelas intenções dos 
sítios. Durante o Tempo Pascal os paro-
quianos vão receber em casa a “bandeirinha 
do Divino Espírito Santo”.z

“O Espírito do Ressuscitado 
nos torne membros de Cristo”

Vigília Pascal, igreja da Boa Nova | Foto: Duarte Gomes

Luísa Gonçalves   

O ELVSR�GR�)XQFKDO�SHGLX�DRV�¿pLV�GD�GLRFHVH�que se deixem “invadir pela luz fulgurante 
que, rompendo (hoje como na primeira Páscoa) 
as trevas do pecado, nos envolve com a vida 
divina, dirige o nosso olhar para Deus e para 
a realidade do mundo, ao mesmo tempo que 
QRV�FRQ¿UPD�D�PHWD�JORULRVD�TXH�QRV�DJXDUGD´�
e que caminhem, sem medo, “iluminados por 
Cristo ressuscitado”.

O apelo foi feito na homilia da Vigília Pascal 
a que D. Nuno Brás presidiu no sábado, dia 3 de 
abril, na igreja da Boa Nova, que por ter sido ce-
lebrada após o recolher obrigatório decorreu à 
porta fechada, mas com transmissão em direto 
pela RTP-Madeira.  
1XPD� UHÀH[mR� EDVHDGD� SUHFLVDPHQWH� QR�

tema “A luz de Cristo!”, o prelado começou por 
lembrar que nesta noite “celebramos a luz da-
quele que, ressurgido das trevas do sepulcro e 
vencedor do pecado e da morte, salva, transfor-
mando toda a realidade, oferecendo-lhe a Ver-
dade como luz e sentido.”

O drama da existência humana, explicou 
mais adiante D. Nuno Brás, “encontra em Cris-
to ressuscitado a luz que lhe revela o sentido. 
Desde o milagre da concepção e nascimento 
de um ser humano, passando pelo mistério do 
sofrimento e da dor, às alegrias das conquistas 
e vitórias: à luz de Cristo ressuscitado, tudo é 
iluminado com a luz da vida eterna — a luz da 
vitória sobre o pecado e a morte.” 

Entrentanto, no domingo de Páscoa, 4 de 

abril, o bispo do Funchal presidiu à Eucaristia 
QD�6p�GR�)XQFKDO��1D�KRPLOLD��D¿UPRX�TXH�³D�
ressurreição do Senhor é “‘o’ acontecimento” e 
que “vale a pena ser vivido em cada dia” porque 
ele “nos transforma interior e exteriormente 
— a nós e à história” e é ele “que faz surgir, no 
meio do tempo, a constante novidade de Deus”.

D. Nuno Brás constatou mesmo que a Igreja 
“nada mais tem para fazer e para mostrar a não 
ser o anúncio pascal”. É que, continuou, “em 
cada dia a Eucaristia faz-nos presentes àquela 
manhã primeira do mundo novo, quando as 
mulheres e os discípulos foram ao sepulcro e o 
encontraram vazio. E também nós somos con-
vidados (como o discípulo amado) a ver, ouvir e 
a acreditar: Cristo ressuscitou verdadeiramen-
te! De verdade, ressuscitou!” 

A ressurreição, disse ainda o prelado, “é 
mesmo “o” acontecimento. “A ressurreição de 
Jesus é o acontecimento por antonomásia. É 
aquele agir de Deus na história humana que 
transforma, converte, revoluciona e une, e que, 
por isso, constitui o marco que divide a história 
num antes e num depois.”

Um acontecimento que, explicou, “não se 
esvai com o correr do tempo, mas antes perma-
nece: que, pela sua força, pelo seu fulgor, ilu-
PLQD��WUDQV¿JXUD�H�DFWXD�HP�WRGRV�RV�WHPSRV�z

“À luz de Cristo ressuscitado, tudo é 
iluminado com a luz da vida eterna”

O bispo do Funchal disse na 
sexta-feira-santa, na cele-

bração a que presidiu na Sé, que 
o importante para os cristãos não 
são as discussões sobre “o lugar 
HP�TXH�R�6HQKRU�IRL�FUXFL¿FDGR´��
mas que estes se deixem “olhar 
pelo homem da Cruz” e deixem 
que “Deus faça Páscoa connosco 
e passe pela nossa vida”.  

“Nesta celebração de Sexta-
feira Santa importa-nos perce-
ber como, na nossa vida cristã, 
nos devemos confrontar com a 
cruz salvadora, e como podemos 
deixar que aquele acontecimen-
to histórico e as narrações que 
no-lo fazem conhecido sejam 
portadores de sentido e de vida 
para a nossa existência e para a 
existência do mundo”, frisou o 
prelado na sua homilia. 
1HVWD�VXD�UHÀH[mR��HP�TXH�IH]�

referência aos textos de Isaías 
VREUH�D�GHVFULomR�GR�&UXFL¿FDGR��
D. Nuno Brás começou precisa-
mente por explicar que “o modo 
como Jesus viveu a sua conde-
nação permaneceu na memória 
de muitos: só esse modo único 
de caminhar para a cruz e de 
viver este castigo máximo, pode 
MXVWL¿FDU� TXH� OKH� WHQKDP� VLGR�
aplicados os textos do Profeta 
Isaías, escritos muitos séculos 
antes, anunciadores do Servo 
de Deus que se oferece pela sal-
vação do mundo”.  

D. Nuno Brás terminou a sua 
UHÀH[mR� QHVWD� FHOHEUDomR�� HP�
que se rezou pelos que sofrem 
as consequências da atual pan-
demia, pelos que trabalham na 
Saúde e por todos os que falece-
ram por causa deste vírus,  ape-
lando aos cristãos que se “dei-
xem olhar pelo homem da Cruz” 
e que “encontrem nele a beleza 
do amor de Deus e deixem que 
Ele nos erga do pecado e da mor-
te (do homem velho), e nos con-
duza à vida divina, cumprindo a 
sua promessa: ‘já não serás colo-
cado na terra, mas erguer-te-ás 
até ao Céu’!”

A celebração incluiu, como é 
hábito, o momento de adoração 
da Cruz. No entanto, este ato foi 
coletivo já que, precisamente 
por causa da pandemia, o bei-
jo foi limitado ao presidente da 
celebração.z

Cruz salvadora

“Cristo ressuscitado é esperança para 
quantos ainda sofrem devido à pande-

mia, para os doentes e para quem perdeu 
um ente querido” disse o Papa Francisco 
na mensagem “Urbe et Orbi” no Domingo 
de Páscoa, 4 de abril.

O Papa exorta à comunidade interna-
cional ao empenho para superar os atrasos 
na distribuição das vacinas e “facilitar a sua 
partilha, especialmente com os países mais 
pobres”. 

“No mundo, há ainda demasiadas guer 
ras e violências! O Senhor, que é a nossa 

paz, nos ajude a vencer a mentalidade da 
guerra”, foi a oração do Papa.

Franciso recordou que no dia 4 de abril, 
celebra-se o Dia Mundial contra as Mi-
nas Antipessoais: “Como seria melhor um 
mundo sem estes instrumentos de morte!”.
3RU�¿P��R�3DSD�GLULJLX��XP�SHQVDPHQ-

to aos cristãos que celebram a Páscoa “no 
meio de grandes limitações e, às vezes, sem 
poderem sequer ir às celebrações litúrgi-
ca”. 

“À luz do Ressuscitado, os nossos sofri-
PHQWRV�VmR�WUDQV¿JXUDGRV´��FRQFOXLX�z

Papa Francisco: O Ressuscitado é 
a esperança

Uma das tradições das paróquias da 
Diocese do Funchal são as “Visitas 

Pascais” ou “Visitas do Espírio Santo” que 
se realizam entre o segundo domingo da 
Páscoa até à solenidade da Ascensão. Este 
ano, a pandemia trouxe muitas restrições a 
estas visitas às famílias. 

&RP�UHJUDV�GH¿QLGDV��'LYLQR�(VSt-
rito Santo sai à Rua em São Jorge e 
no Arco. O sacerdote irá benzer as casas 
e suas famílias “na entrada de cada casa”. 
O grupo que participará nas visitas será 
composto por cinco pessoas: “o sacerdote, 
os festeiros, uma saloia e um tocador” e as 
YLVLWDV�WHUmR�R�VHX�¿P�QD�FKHJDGD�j�LJUHMD�jV�
17:30 horas”, antes do horário de recolhi-
mento obrigatório.

Visitas pascais na paróquia da En-
carnação. Os elementos que efetuarão as 
visitas vão passar pelas casas onde será feita 

Mensagem “Urbi et Orbi” do Papa Francisco| Foto: Vatican Media


