
“O padre deve ser alguém muito atento 
aos sinais dos tempos”

Neste domingo, a Igreja celebra o “Do-
mingo do Bom Pastor” e o Dia Mun-

dial de Oração pelas Vocações”. 
O padre Carlos Manuel Gouveia Freitas, 

pároco da Ribeira da Janela, Seixal e São 
Vicente, partilhou com o Jornal da Madei-
ra o seu testemunho de vida por ocasião do 
25º aniversário da sua ordenação sacerdo-
tal, celebrado no passado dia 11 de abril. 

“Num mundo multicultural, pluralista 
e secularizado, o padre deve ser alguém 
muito atento aos sinais dos tempos. Peran-
WH�DV�PXLWDV�H�JUDYHV�GL¿FXOGDGHV�GR�WHP-
po presente: desemprego, o fenómeno da 
exclusão de grupos sociais vulneráveis em 
vez da solidariedade, a falta de uma cultu-
ra verdadeiramente democrática, o padre 
é chamado a ser criador de uma cultura 
GH�DOLDQoD�H�GH�SHUGmR��GH�UHÀH[mR�H�FRQ-

versão. O mundo em mudança pede uma 
leitura permanente por parte do exercício 
do nosso ministério”, referiu o Pe. Carlos 
Manuel.

Este sacerdote disse que a celebração 
das bodas de prata revestiu-se de uma 
dupla faceta: memória e esperança. “Me-
mória agradecida pelo dom do sacerdócio 
ministerial, revivendo emocionado o dia 
alegre da ordenação sacerdotal, e espe-
UDQoD�QR�GHVD¿R�D�DUULVFDU��LQYHVWLU�H�RXVDU�
a descobrir ativos que façam rentabilizar 
os talentos para investir ao serviço do Rei-
no”.

Sobre a sua vocação, o Pe. Carlos Ma-
nuel recordou que “a família e a paróquia 
foram o colo materno da Igreja que me 
acolheu, acompanhou e estimulou no cha-
mamento e discernimento vocacional. No 
meu caso concreto, muito devo à família e 
paróquia os meus primeiros passos na des-
coberta da vocação rumo ao sacerdócio”.

Em tempos de pandemia, o pároco da 
Ribeira da Janela, Seixal e São Vicente 
considera que “no mar da instabilidade”, 
os cristãos destas três comunidades en-
contram na fé “um porto seguro, um farol 
luminoso e uma âncora sólida”. 

“Constato que muitas famílias soube-
ram recriar uma solidão fecunda, auxilian-
do-se dos meios digitais, rezando juntas 
e privilegiando simultaneamente os mo-
mentos de oração individual”, disse.z 
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Sonhar os sonhos de Deus

D. Nuno Brás

“Pedimos que muitos sejam capazes de 
tomar a sério o convite do Senhor”. 
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NÓS POR CÁ

Domingo IV
da Páscoa

Naquele tempo, disse Jesus: «Eu sou o Bom Pastor. 
O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mer-

cenário, como não é pastor, nem são suas as ovelhas, 
logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, enquanto 
o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário não se pre-
ocupa com as ovelhas. Eu sou o Bom Pastor: conheço 
as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-Me, 
do mesmo modo que o Pai Me conhece e Eu conheço o 
Pai; Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda 
outras ovelhas que não são deste redil e preciso de as 
reunir; elas ouvirão a minha voz e haverá um só reban-
ho e um só Pastor. Por isso o Pai Me ama: porque dou 
a minha vida, para poder retomá-la. Ninguém Ma tira, 
sou Eu que a dou espontaneamente. Tenho o poder de 
a dar e de a retomar: foi este o mandamento que recebi 
de meu Pai».z 

EVANGELHO 
(Jo 10, 11-18)

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

 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

“A família e a paróquia foram o 
colo materno da Igreja que me 

acolheu” .

O Congresso das Confrarias 
do Santíssimo Sacramento, 

agendado para dia 29 de maio, foi 
adiado. Isso mesmo dá conta uma 
publicação feita na manhã de quar-
ta-feira, dia 21 de abril, na página de 
Facebook dedicada ao evento.

“Achamos por bem que, devido 
às restrições impostas e ao risco de 
contágio ainda existente, adiar”, diz 
a organização na referida nota, onde 
se pede também que “façam chegar 
esta mensagem aos vossos Confra-
des”.

A organização informa ainda que, 
logo que possível, “daremos mais 
informações e uma outra data mais 
segura para a realização do referi-
do Congresso”, que irá decorrer na 
Igreja do Livramento, no Funchal..

A organização pede ainda que 
os confrades “sigam sempre a nos-
sa página do Facebook dedicada ao 
Congresso das Confrarias”.z

Congresso das 
confrarias do 
Santíssimo

A nossa vida cristã é uma vocação. Porque a fé 
não é qualquer coisa que nasça connosco. É 

Deus quem toma a iniciativa de nos falar e de nos 
convidar a viver com Ele, a caminhar com Ele.

Assim, devemos falar de uma vocação cristã 
que se vai concretizando ao longo da nossa vida, 
seja como pais e mães de família, seja como sa-
cerdotes, seja como consagrados membros de um 
instituto religioso. 

Queremos fazer, antes de mais, a vontade de 
Deus. Porque sabemos que apenas com Deus se-
remos verdadeiramente felizes.

Nesta III semana da Páscoa, em cada ano so-
mos convidados a rezar pelas vocação consagra-
das. A rezar por aqueles a quem o Senhor chama 
a serem padres — quer dizer, a viver e a agir como 
“pais” de uma comunidade cristã; e a rezar por 
aqueles a quem o Senhor chama a serem religio-
sos e religiosas, testemunhas, neste nosso tempo 

e neste nosso mundo, de que, para além do pre-
sente, existe Deus e a vida com Ele.

Pedimos que Deus continue a chamar, porque 
precisamos de quem se consagre completamente 
ao serviço de Deus e do seu Povo. Precisamos de 
quem continue a celebrar a Eucaristia, a perdoar 
os pecados, a baptizar, a falar em nome de Deus.

Pedimos que muitos sejam capazes de tomar a 
sério o convite do Senhor: a escutá-lo e a corres-
SRQGHU�OKH��FRQ¿DQWHV�GH�TXH�'HXV�QmR�DEDQGR-
na aqueles que chama.z

Foto: Duarte Gomes

O Pe. Carlos Manuel celebrou as bodas de prata sacerdotais

O Secretariado da Família da Dio-
cese do Funchal vai promover, 

de 7 a 15 de maio, às 19h30, um ci-
clo de conferências na plataforma 
Zoom, com o propósito de assinalar 
a Semana da Vida. 

Dia 7 de maio: “Família: um son-
ho de fraternidade e de amizade so-
cial” (Pe. Paulo Ferreira, OFM). 

Dia 10 de maio: “A formação in-
tegral da família e sua missão: o 
contributo da teologia do corpo de 
São João Paulo II” (Pe. Miguel Jorge 
Pereira).

Dia 11 de maio: “O papel da famí-
lia na transmissão da fé” (Pe. Jorge 
Magalhães, SCJ).

Dia 13 de maio: “Que esperança 
os jovens da igreja? Que espera a 
igreja dos jovens?” (Pe. Carlos Al-
mada).

Dia 14 de maio: “A urgência de 
uma pastoral da fragilidade e do cui-
dado” (Drª Délia Gomes).

Dia 15 de maio: “Famílias com 
a forma da Eucaristia" (D. Nuno 
Brás).z

Semana da Vida
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P.  Giselo Andrade 

Aos 18 anos, Chase Smith recebeu a trágica 
notícia de que lhe restavam poucos meses 

de vida devido a um raro tipo de cancro. Este 
jovem americano, partilhou imediatamente  
com a namorada que tinha o sonho de casar. 
³(X�VLQWR�R�PHVPR´��UHVSRQGHX�HOD��³'H¿QLWL-
vamente, para Deus, é o momento certo”. 

Casaram em abril de 2020 no local onde 
partilharam o primeiro beijo porque sentiram 
que “Deus queria-os juntos”.

Chase morreu no passado dia 4 de abril, 
Domingo de Páscoa, aos 19 anos, depois de 
seis anos de batalha com a doença. O seu 
corpo estava marcado pelas cicatrizes e a sua 
mente pelas memórias de dor. “Mas o seu co-
ração... o coração de Chase era puro e perten-
cia a Sadie”.

“Deus deu força a Chase para me dizer as 
suas últimas palavras”, revelou Sadie ao jor-
nal local. ”Ele disse: ‘Eu amo-te. Preocupação 
��¶´��³6XVVXUUHL�DR�VHX�RXYLGR�TXH�WXGR�LD�¿-
car bem e que ele tinha vencido a luta”, recor-
dou. “Continuei a tranquilizá-lo, a dizer que 
não havia problema em partir e que chegara a 
hora de ele correr para os braços de Deus, sem 
mais dor ou sofrimento”.

Outra história aconteceu em Roma, na 
Quinta-feira Santa. Nesse dia, o religioso Livi-
nus Nnamani foi ordenado sacerdote, no hos-
pital onde está internado por causa de uma 
doença grave. As complicações de saúde leva-
ram-no a escrever um pedido ao Papa Fran-
cisco para que pudesse realizar o sonho da sua 
vocação: tornar-se sacerdote. Em menos de 
duas horas, o Papa deu a permissão, e no dia 
seguinte enviou o bispo auxiliar de Roma, D. 
Daniele Libanori, para que celebrasse a litur-
gia da ordenação. As mãos do neo-sacerdote 
foram ungidas com o óleo do crisma consagra-
do pelo Papa na Basílica São Pedro, algumas 
horas antes. 

D. Libanori disse à Rádio Vaticano que o 
sacerdócio não é só celebrar os Sacramentos 
para o povo de Deus, “o sacerdote é, sobretu-
GR��XP�KRPHP�FRQ¿JXUDGR�D�&ULVWR´���

“Eu disse a Livinus que ele vive o seu sa-
cerdócio também nesta oferenda de si mesmo, 
na doença que lhe é pesada, que talvez até o 
humilha, e que certamente o impede de viver 
o seu ministério como muitos outros. Mas a 
única, verdadeira, grande Missa que todo o 
cristão celebra, é aquela em que ele mesmo 
se oferece vivendo a sua vida diária e, quando 
Deus quiser, a sua morte em união com Cris-
WR´��D¿UPRX�R�ELVSR�

A primeira benção do padre Livinus foi 
concedida aos médicos e enfermeiros que, 
amorosamente, o cuidam diariamente.z

Editorial:
Vocações

PEDRAS VIVAS, 25 DE ABRIL DE 2021 3

DIOCESE DO FUNCHAL

Entre os anos de 2010 e 2013, fre-
quentou a Escola de Formadores, em 
Salamanca, tendo concluído o master em 
Discernimento Vocacional e Acompan-
hamento Espiritual, pela Universidade 
Pontifícia Comillas.

Foi nomeado Conselheiro Provin-
cial no Governo Provincial 2015-2018 e 
2018-2021.

Desde o ano de 2019 era pároco de 
Santa Eulália de Sobrosa e de São Cosme 
e São Damião de Besteiros, Vigararia de 
Paredes, Diocese do Porto, tendo sido 
também nomeado superior da Comuni-
dade Dehoniana de Duas Igrejas – Cen-
tro de Espiritualidade Betânia, Paredes.

Madeirense é o novo provincial 
dos Dehonianos

D. Nuno Brás e Miguel Albuquerque visitam 
obras de conservação e restauro dos tetos da Sé

Visita às obras da Sé do Funchal  | Foto: Duarte Gomes

Luísa Gonçalves   

O bispo do Funchal acompanhou na 
manhã de quarta-feira, dia 21 de abril, 

uma visita que o presidente do Governo 
Regional efetuou, na companhia de outros 
membros do executivo, às obras de conser-
vação e restauro dos tetos mudéjares da Sé.
1R� ¿QDO� GD� YLVLWD�0LJXHO� $OEXTXHUTXH�

sublinhou que esta é “uma obra importan-
WtVVLPD� GH� UHTXDOL¿FDomR� GR� SDWULPyQLR�
HGL¿FDGR�GD�5HJLmR´��5HFRUGRX�DLQGD�TXH�
HVWD� UHTXDOL¿FDomR� WHP� VLGR� GHVHQYROYLGD�
em diversas fases, tendo se iniciado com 
recuperação da torre sineira… Depois, em 
2014, foi todo o cadeiral e o altar-mor, bem 
como o retábulo”.

Relativamente às obras de recuperação 
dos tetos mudéjares da catedral madeiren-
se, orçadas em 1,160 milhões de euros, o 
governante explicou que «está concluída 
o teto da nave norte, estamos a ultimar a 
nave sul e iniciámos já a reabilitação requa-
OL¿FDomR�GH�WRGR�R�WHWR�GD�QDYH�FHQWUDOª�

O governante adiantou ainda que foi já 
ODQoDGD� D� HPSUHLWDGD� ¿QDO� SDUD� D� UHTXD-
OL¿FDomR� H� LOXPLQDomR� GH� WRGD� D� 6p�� FRQ-
cluindo-se aí “uma obra decisiva e muito 
LPSRUWDQWH� QD� UHD¿UPDomR� H� VDOYDJXDUGD�
GR�QRVVR�SDWULPyQLR�HGL¿FDGR�TXH��QR�FDVR�
da Sé, é Monumento Nacional e é uma obra 
ligada à nossa história e à história da Ex-
pansão Portuguesa”.

«Estamos muito satisfeitos, porque é 
uma obra decisiva, muito importante na 
VDOYDJXDUGD� GR� QRVVR� SDWULPyQLR� HGL¿FD-
do. No caso da Sé, trata-se de um monu-
mento nacional, uma obra ligada à nossa 
História e da nossa expansão marítima», 
disse.

identidade como povo, como madeiren-
ses”.

Assim sendo, “esta é uma obra impor-
tante para a Igreja, mas é sobretudo uma 
obra importante para a Região”, disse D. 
Nuno Brás, para quem “a identidade do 
madeirense não se entende sem estes mo-
numentos culturais, que são de cariz reli-
gioso”.

No início desta visita, D. Nuno Brás 
teve ocasião de oferecer ao presidente do 
Governo Regional um livro da sua autoria 
sobre São Tiago Menor. Uma obra que sur-
ge integrada nas celebrações dos 500 Anos 
da escolha de São Tiago como Padroeiro da 
Diocese, cuja apresentação ainda não tem 
data marcada.z

Crismas no Santo 
da Serra
Aparóquia do Santo da Serra acolheu 

no passado domingo, dia 18 de abril, 
a visita do bispo do Funchal, que ali foi ad-
PLQLVWUDU�R�VDFUDPHQWR�GD�&RQ¿UPDomR�D�
22 jovens daquela comunidade paroquial e 
da de João Ferino, ambas a cargo do Pe. 
Alberto Vicente. 

D. Nuno Brás  pediu aos crismandos 
que sejam testemunhas da ressurreição. 
“Aquilo que os que vão ser crismados vão 
receber é precisamente esta missão de se-
rem testemunhas de todas estas coisas”.z

Padre João Nélio Pereira| D.R.

Na mensagem para o Dia Mundial de 
Oração pelas Vocações, que a Igreja 

celebra este domingo, 25 de abril, o Papa 
DSUHVHQWRX�D�¿JXUD�GH�6mR�-RVp�SDUD�ID-
lar do “sonho da vocação”.

“Deus vê o coração (cf. 1 Sam 16, 7) 
e, em São José, reconheceu um coração 
de pai, capaz de dar e gerar vida no dia 
a dia. É isto mesmo que as vocações ten-
dem a fazer: gerar e regenerar vidas to-
dos os dias”, escreveu Francisco.
³6y� DEDQGRQDQGR�VH� FRQ¿DGDPHQWH�

à graça, deixando de lado os próprios 
programas e comodidades, é que se diz 
verdadeiramente `sim´ a Deus". 

São José não desanimava quando a 

vida não corria como gostaria, mas em 
tudo demonstrava “a disponibilidade de 
quem vive para servir.

O Papa recordou as primeiras pala-
YUDV�UHFHELGDV�HP�VRQKR��³-RVp��¿OKR�GH�
David, não temas”. 
(P�6mR�-RVp��D�¿GHOLGDGH�p�R�VHJUHGR�

da alegria. “É a alegria que vos desejo a 
vós, irmãos e irmãs que generosamente 
¿]HVWHV�GH�'HXV�R�VRQKR�GD�YLGD��SDUD�2�
servir nos irmãos e irmãs que vos estão 
FRQ¿DGRV�� DWUDYpV�GXPD�¿GHOLGDGH�TXH�
em si mesma já é testemunho, numa 
época marcada por escolhas passageiras 
e emoções que desaparecem sem gerar a 
alegria, concluiu o Papa.z

3DSD�DSUHVHQWD�D�¿JXUD�GH�6mR�
José para inspirar novas vocações

Celebração do Crisma na Igreja de Santo António da Serra  | Foto: Duarte Gomes

Já D. Nuno Bás sublinhou a importân-
cia destas obras, assim como das que de-
correm no Convento de Santa Clara, que 
também já foram por si visitadas.

“A Catedral e o Convento de Santa Cla-
ra fazem parte daquilo que é o património 
dos madeirenses”, sendo “edifícios de re-
ferência também para qualquer turista que 
nos visita”.

Por isso, frisou o prelado, “é importan-
te que nós tenhamos esta possibilidade 
de ter um património cultural, que neste 
caso é um património religioso também, 
por forma a podermos acolher e a mostrar 
àqueles nos visitam como a Madeira foi e 
é, mas também para nós próprios tomar-
mos consciência de quem somos, da nossa 

Sílvio Mendes

O Pe. João Nélio Simões Pereira, 
natural do Estreito de Câmara de 

Lobos, é o novo Superior Provincial da 
Congregação dos Sacerdotes do Coração 
de Jesus (Dehonianos).

A decisão do Superior Geral, Pe. Car-
los Codorniú, foi conhecida no dia 20 de 
abril.

A composição do Governo Provin-
cial dos Dehonianos em Portugal, para 
o triénio 2021-2024, com início a 1 de 
julho de 2021 tem também outro madei-
rense: o Pe. Roberto Viana Soares.

O Pe. João Nélio nasceu a 16 de no-
vembro de 1977, tendo frequentado o 
Instituto Missionário de Coimbra, entre 
1992 e 1995, onde concluiu os estudos 
secundários.

Após um ano de Noviciado, emitiu a 
3ULPHLUD�3UR¿VVmR�D����GH�VHWHPEUR�GH�
�����H�D�3UR¿VVmR�3HUSpWXD��D����GH�VHW-
embro de 2002.

Frequentou o Curso de Teologia, na 
Faculdade de Teologia da Universidade 
Católica Portuguesa, em Lisboa, entre 
1996 e 2003, ano em que concluiu a Li-
cenciatura em Teologia. Interrompeu os 
estudos entre 1998 e 2000, para fazer 
um estágio nas missões da Congregação, 
em Madagáscar. Foi ordenado Diácono 
a 26 de julho de 2003, e Presbítero a 24 
de julho de 2004, ambas na Sé do Fun-
chal, por D. Teodoro de Faria.


