
Diocese do Funchal celebra 500 anos da 
escolha do padroeiro São Tiago Menor

D. Nuno Brás deu início às comemo-
rações dos 500 anos do voto a São 

Tiago Menor no passado sábado, dia 10 de 
abril, com uma solene Eucaristia na Sé do 
Funchal. 

Na homilia, o bispo do Funchal aler-
tou que as comemorações não devem ser 
apenas “fogo de vista” ou “um conjunto de 
iniciativas culturais a recordar o passado”. 

Para D. Nuno, estas celebrações “hão-
de antes contribuir para conhecermos 
melhor a rica personalidade do nosso Pa-
droeiro; hão-de ajudar-nos a olhar para 
ele com maior devoção e a querer imitá-lo 
na santidade de vida hão-de ajudar-nos a 
viver os ensinamentos tão ricos da Carta 
que, entre os escritos neotestamentários, 
traz a sua autoria; hão-de levar-nos a re-
visitar os acontecimentos da nossa histó-
ria diocesana. Hão-de fazer-nos invocá-lo 
com fervor, pedindo que nos ajude a pas-

VDU� GH¿QLWLYDPHQWH� SRU� HVWD� SDQGHPLD��
Mas, sobretudo, hão-de contribuir para 
que, também em nós, surja este grito, esta 
urgência: ´Não podemos não falar!´”.

O prelado recordou também como foi 
feita a escolha do padroeiro diocesano. 
“Quando, há quase 500 anos, os madeiren-
VHV�VH�FRQ¿DUDP�j�LQWHUFHVVmR�GH�6��7LDJR�
Menor — consagração renovada por diver-
VDV�YH]HV�DR� ORQJR�GD�KLVWyULD�²�¿]HUDP�
QR�QXP�PRPHQWR�GH�DÀLomR��)L]HUDP�QR�
repetindo o gesto com que, logo depois da 
ressurreição do Senhor, os discípulos de 
Jerusalém escolheram Matias para o lugar 
que Judas tinha deixado vazio no grupo 
dos Doze (Act 1,23-26): depois de rezar, 

pediram a uma criança (sabemos que se 
chamava João) que retirasse de um barre-
te o nome do nosso Padroeiro. A sorte (que 
DTXL�QmR�WHP�R�VLJQL¿FDGR�GH�³DFDVR´�PDV�
de disponibilidade para a vontade divina) 
recaiu em S. Tiago Menor”.

O programa comemorativo vai conti-
nuar com uma conferência, que poderá 
ser acompanhada em direto no facebook 
da diocese no dia 22 de abril, às 19h30. D. 
Nuno Brás falará sobre “o contexto da pan-
demia e o Voto a São Tiago. A relação entre 
a ciência e a fé”. 

No dia 1 de maio, o programa começa às 
9h30, com a saída da imagem de São Tia-
go Menor da Igreja de Santa Maria Maior 
para a igreja da Sé, sem procissão. Na Sé 
será feito o acolhimento da imagem e a 
oração de Laudes. Pelas 11 horas, o bispo 
do Funchal presidirá à Eucaristia Solene 
de São Tiago Menor.z 
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Continuar a festa da Páscoa

D. Nuno Brás

“A ressurreição de Jesus é o lugar de 
onde parte toda a vida cristã”. 
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NÓS POR CÁ

Domingo III
da Páscoa

Naquele tempo, os discípulos de Emaús 
contaram o que tinha acontecido no 

caminho e como tinham reconhecido Jes-
us ao partir do pão. Enquanto diziam isto, 
Jesus apresentou-Se no meio deles e disse-
lhes: «A paz esteja convosco». Espantados 
e cheios de medo, julgavam ver um espírito. 
Disse-lhes Jesus: «Porque estais perturba-
dos e porque se levantam esses pensamen-
tos nos vossos corações? Vede as minhas 
mãos e os meus pés: sou Eu mesmo; tocai-
Me e vede: um espírito não tem carne nem 
ossos, como vedes que Eu tenho». Dito isto, 
mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, 
na sua alegria e admiração, não queriam 
ainda acreditar, perguntou-lhes: «Tendes 
aí alguma coisa para comer?». Deram-Lhe 
uma posta de peixe assado, que Ele tomou 
e começou a comer diante deles. Depois 
disse-lhes: «Foram estas as palavras que vos 
dirigi, quando ainda estava convosco: ‘Tem 
de se cumprir tudo o que está escrito a meu 
respeito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos 
Salmos’». Abriu-lhes então o entendimento 
para compreenderem as Escrituras e disse-
lhes: «Assim está escrito que o Messias ha-
via de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao 
terceiro dia, e que havia de ser pregado em 
seu nome o arrependimento e o perdão dos 
pecados a todas as nações, começando por 
Jerusalém. Vós sois as testemunhas de todas 
estas coisas».z 

EVANGELHO 
(Lc 24, 35-48)

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

 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

As comemorações não devem ser 
apenas “fogo de vista” .

“Não é demais andarmos 40 dias a preparar a 
3iVFRD�H��GHSRLV��QXP�Vy�GLD�WXGR�¿FD�FHOHEUD-

do?” — perguntava-me, há dias, um amigo. 
Claro que, mesmo que assim fosse, que tudo 

¿FDVVH�FHOHEUDGR�QXP�Vy�GLD��YDOLD�D�SHQD��9LYH-
mos a Quaresma com os olhos na Páscoa, porque 
a ressurreição de Jesus é o lugar de onde parte 
toda a vida cristã. E tudo o que fazemos e somos 
como cristãos destina-se a viver cada vez mais e 
melhor a Páscoa de Jesus. Toda a nossa vida tem 
um ritmo e um rosto pascal.

Quer dizer: não basta celebrar a cruz de Jesus, 
é preciso que ela esteja erguida no nosso coração. 
E não basta celebrar a Páscoa de Jesus, é preciso 
que ela seja toda a nossa vida (a vida de cada cris-
tão e a vida de todas as comunidades), ao ponto 
de podermos fazer verdadeiramente nossas as 
palavras de S. Paulo: “já não sou eu que vivo; é 
Cristo que vive em mim” (Gal 2,20).

Esta centralidade da Páscoa é de tal forma que 
continua a ser celebrada ao longo de todo o Tem-
po Pascal: 50 dias de alegria em honra de Cristo 
ressuscitado! O júbilo que vivemos não se deixa 
esgotar num único dia. É prolongado por todos 
estes dias de festa.

De um modo particular, na nossa Ilha, são os 
dias do Espírito Santo. Quer dizer: o Espírito de 
Jesus ressuscitado sai das paredes da Igreja (é le-
vado pelos cristãos) para poder inundar a Ilha in-
teira e contagiar toda a gente. Mesmo em tempos 
de pandemia!.z

Foto: Duarte Gomes

Oração

Senhor Jesus,
por quem José abraçou sonhos maiores que os medos,

peço-Te uma capacidade de sonhar como a de José e de Maria.  
Ensina-me a sonhar livremente, 

FRQ¿DGR�DSHQDV�QRV�VRQKRV�GR�3DL�
Vence em mim as inseguranças e bloqueios

que me impeçam de abraçar os sonhos que nascem do coração de Deus. 
Concede à Tua Igreja corações disponíveis 
para viver um sonho que é maior que nós.

Ensina-me, Senhor Jesus, a fazer meus os sonhos que são Teus.

São José, homem capaz de sonhar a vocação, rogai por nós.z

Semana de Oração pelas Vocações

O bispo do Funchal presidiu à Eucaristia de abertura das comemorações
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IGREJA

P.  Giselo Andrade 

A IRWRJUD¿D� GH� XP� DEUDoR� JDQKRX� R�concurso “World Press Photo 2021”, 
a competição mais importante do foto-
jornalismo. 
$�IRWRJUD¿D��³R�SULPHLUR�DEUDoR´�� IRL�

realizada pelo fotógrafo dinamarquês, 
Mads Nissen, em agosto de 2020, na ci-
dade de São Paulo, Brasil.

A Fundação “World Press Photo” dis-
tingue anualmente as melhores fotogra-
¿DV�HP�RLWR�iUHDV��DVVXQWRV�FRQWHPSRUk-
neos, ambiente, notícias, notícias locais, 
projetos de longo prazo, natureza, retra-
to e desporto. Entre as fotos vencedoras, 
uma é escolhida para a melhor foto do 
ano.
$�IRWRJUD¿D�TXH�PHUHFHX�PDLV�YRWRV�

na edição deste ano, registou o primei-
ro abraço, em cinco meses, de Rosa Lu-
nardi, de 85 anos, residente no lar “Viva 
Bem”. O comovente abraço foi dado 
DWUDYpV� GH� XPD� EDUUHLUD� DUWL¿FLDO� IHLWD�
de plástico que recebeu o nome de “cor-
tina dos abraços”. A criatividade deste 
lar permitiu ultrapassar os longos me-
ses de isolamento em que se encontra-
vam os utentes por causa da pandemia, 
num momento de distanciamento social 
e de proibição das visitas. A “cortina dos 
abraços” permitiu recuperar o contacto 
físico entre os utentes e funcionários e 
contornar os efeitos da solidão. 

A decisão do júri deste concurso de 
IRWRJUD¿D� VXUJH� QXP� GRV� PRPHQWRV�
mais difíceis para o Brasil, onde a Co-
vid-19 já provocou mais de 360 mil óbi-
tos, prevendo-se que este mês de abril 
seja o pior desde o início da pandemia. 

Entre os fotógrafos vencedores, um 
especial destaque vai para o português 
Nuno André Ferreira, da agência Lusa, 
TXH�¿FRX�HP�WHUFHLUR�OXJDU�QD�FDWHJRULD�
GH�QRWtFLDV�ORFDLV��FRP�D�IRWRJUD¿D�GH�XP�
incêndio tirada em Oliveira de Frades, 
em setembro de 2020. Na imagem vê-
se uma criança dentro de um carro, que 
olha para o fotógrafo sem se aperceber 
das chamas que lavram a noite de Viseu.
0XLWDV� GDV� IRWRJUD¿DV� SUHPLDGDV�

relatam as tragédias que o mundo atra-
vessa na atualidade, desde guerras, fome 
e desastres naturais. Este ano também 
ganhou protagonismo a temática do 
DPELHQWH��$�IRWRJUD¿D�GR�SULPHLUR�SUp-
mio desta categoria apresenta um leão-
PDULQKR�TXH�¿[D�FRP�FXULRVLGDGH�XPD�
máscara de proteção contra a covid-19 
que polui o oceano.z

Editorial:
Primeiro abraço
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Diocese do Funchal tem novos acólitos 
D. Nuno Brás instituiu os seminaristas  

José Alberto e José Patrício, no minis-
tério dos acólitos no sábado, dia 10 de abril, 
durante a celebração de abertura dos 500 
anos do voto a São Tiago Menor na Sé do 
Funchal. 

“Para eles, trata-se de mais uma etapa 
na resposta que querem dar ao Senhor que, 
hoje como outrora, nos diz a todos: ‘Ide pelo 
mundo inteiro’. Para a Igreja, em particular 
para a nossa Igreja do Funchal que, deste 
modo, reconhece o caminho por eles per-
corrido até aqui, trata-se também de lhes 
FRQ¿DU�R�VHUYLoR�PDLV�SUy[LPR�GR�DOWDU�H�GD�
Eucaristia, de que passam a ser ministros 
extraordinários — de lhes entregar o ser-
viço dos seus bens preciosos, disse D. Nuno 
Brás. 
$� ¿QDOL]DU� D� KRPLOLD�� '�� 1XQR� UHIHULX�

ainda, “Não deixaremos de rezar por eles e 
de os acompanhar”.

O seminarista José Alberto de Sousa 
Fernandes, da paróquia do Campanário, 
partilhou com o Jornal da Madeira que re-

cebeu o ministério de acólito “com muita 
alegria”. “Considero-a uma graça de Deus 
que me foi conferida. Esta instituição mar-
ca mais um passo na minha caminhada vo-
cacional que se perspetiva ao sacerdócio. 
Este ministério singular tem uma missão 
especial no coração da Igreja o qual se des-
tina ao serviço fundamental nos apoios das 
ações litúrgicas, em torno do altar, lugar sa-
grado em que se realiza o mistério da Santa 
Eucaristia”.

Para José Patrício Pestana de Sousa, da 
paróquia do Piquinho, “receber este minis-
tério, é para mim um continuar do camin-
ho vocacional e de discernimento sempre 
apoiado na voz da Igreja. É acolher esta 
graça que me convida a servir o Altar do 
Senhor com um amor cada vez mais ar-
dente e uma entrega de vida capaz de levar 
Jesus aos outros. É também continuar a 
FRQ¿DU�QR�DPRU�GH�'HXV�H�QDTXLOR�TXH�(OH�
quer para a minha vida, feita dom para os 
RXWURV�H�TXH�PH�SRVVD�FRQ¿JXUDU�FDGD�YH]�
mais com Cristo servo”.z

Bodas de prata sacerdotais dos padres José 
Luís Rodrigues e Carlos Manuel Freitas

Padre José Luís Rodrigues na Igreja de São Roque  | Foto: Duarte Gomes

Luísa Gonçalves   

D. Nuno Brás assinalou 25 anos de 
sacerdócio do Pe. José Luís Rodri-
gues 

O bispo do Funchal presidiu, na tarde 
do dia 10 de abril, a uma Eucaristia 

na igreja de São Roque, pelos 25 anos de 
sacerdócio do Pe. José Luís Rodrigues que 
se assinalaram no domingo, 11 de abril. 
Na impossibilidade de estar presente no 
dia certo, D. Nuno Brás não quis deixar de 
associar-se a este momento importante, e 
de deixar ao Pe. José Luís “um abraço de 
gratidão e de amizade”. 

Na homilia desta celebração, D. Nuno 
%UiV�DOHUWRX�SDUD�D�LPSRUWkQFLD�GH�³DFUHGL-
tar sem ver” nos “efeitos da ressurreição”.
�1R�¿QDO�GD�FHOHEUDomR��R�3H��-RVp�/XtV�

também usou da palavra. Começou por 
dizer que “a liturgia de hoje não podia ser 
melhor para celebrar esta etapa da minha 
vida”. Ela falava, lembrou, “do apóstolo 
cético, o padroeiro daqueles que têm dúvi-
das”, que nos dá conta “de que Deus é um 
Deus frio, com chagas e que para encontrá-
lo é preciso descer aos caminhos do mundo 
e tocar as feridas desta humanidade que to-
dos os dias está carregada de chagas”. 

“Nesta etapa de minha vida quero que 
Deus me livre de uma fé que seja só um 
sentimento como se fosse uma ilusão, como 
falou o senhor bispo, um ópio, fechando os 
olhos perante o sofrimento humano, pe-
rante as chagas da realidade da vida”, disse 
ainda o Pe. José Luís Rodrigues que enten-
de que a fé deve ser “qualquer coisa que 
nos inquieta, que nos perturba, que mexe 
connosco e que nos põe a ir ao encontro das 
feridas da humanidade”.

Quanto à ressurreição, que “não foi um 
¿QDO�IHOL]´��R�VDFHUGRWH�GL]�TXH�IRL�³XP�PR-
PHQWR�� XP� FRQYLWH�� XP� GHVD¿R� SDUD� QmR�
nos separarmos da vida e das suas feridas”. 
E mesmo que “não consigamos sarar to-
das elas, devemos estar sempre presentes, 
tocando como São Tomé e acreditar na 
força transformadora do amor que Jesus 
mostrou e que quando Ele está presente a 
transformação acontece”.  

A D. Nuno Brás, que se quis associar a 
esta etapa da sua vida o Pe. José Luís Ro-
drigues agradeceu. Um agradecimento re-
FtSURFR�FRPR�¿FRX�FODUR�QDV�SDODYUDV�¿QDLV�
de D. Nuno Brás que agradeceu ao Pe. José 
Luís, e aos paroquianos de São Roque, por 
“serem suporte, apoio, para a minha vida 
de fé”. 

ciar a este importante momento na vida do 
Pe. Carlos Manuel que, além de São Vicen-
te, é ainda pároco do Seixal e da Ribeira da 
Janela.

“Celebrar as bodas de prata sacerdotais 
é sempre uma data festiva e ímpar. Por 
isso diante de Deus e de cada um de vós re-
novo a minha consagração como sacerdote 
e pastor desta comunidade cristã, parcela 
do povo santo de Deus”, disse ainda o Pe. 
Carlos Manuel.
1R�¿QDO�GD�FHOHEUDomR�R�VDFHUGRWH��YRO-

WRX� D� FRQ¿DU� R� VHX� PLQLVWpULR� VDJUDGR� D�
“Maria mãe dos sacerdotes, a São José, 
Patrono Universal da Igreja e à intercessão 
de São Vicente, patrono desta nossa ama-
da comunidade paroquial”. z

D. Nuno instituiu dois seminaristas no ministério dos acólitos | Foto: Duarte Gomes

O  bispo do Funchal nomeou o Pe. André 
Pinheiro para diretor diocesano do 

Apostolado da Oração. 
Esta nomeação, que foi tornada pública 

QR�VtWLR�R¿FLDO�GD�'LRFHVH�GR�)XQFKDO�QD�LQ-
ternet, está datada de 25 de março.

O Pe. André Pinheiro passa agora a acu-
mular esta função com a de pároco das pa-
róquias da Visitação e da Graça.z

Pe. André Pinheiro 
nomeado para o 
Apostolado da Oração O Serviço Diocesano de Acólitos do Fun-

chal cancelou, devido às restrições 
impostas pela pandemia, as iniciativas que 
deveriam assinalar o Dia Diocesano do 
Acólito previsto para o dia 24 de abril na 
paróquia do Campanário. 

Na informação divulgada é anunciado 
que no próximo ano, a festa de São Fran-
cisco Marto vai realizar-se na paróquia 
do Monte e o Dia Diocesano do Acólito se 
manterá na paróquia do Campanário.z

Dia Diocesano do 
Acólito cancelado  

Padre Carlos Manuel na Igreja de São Vicente | Foto: Duarte Gomes

Pe. Carlos Manuel renovou os 
VHXV�YRWRV�H�FRQ¿RX�R�VHX�PLQLVWpULR�
a Maria

O Pe. Carlos Manuel presidiu no do-
mingo, dia 11 de abril,  a uma Eucaristia 
na igreja de São Vicente com a qual as-
sinalou os seus 25 anos de ordenação. A 
celebração contou com a presença do có-
nego Fiel de Sousa, Vigário Geral da Dio-
cese do Funchal, em representação de D. 
Nuno Brás, que se encontrava em Fátima, 
dos presidentes da Assembleia Municipal, 
GD�&kPDUD�H�GD�-XQWD�GH�)UHJXHVLD�GH�6mR�
Vicente, bem como da mãe e do irmão e de 
uma comadre do sacerdote bem como de 
vários paroquianos que se quiseram asso-


