
³)iWLPD�HQVLQD�FRPR�VH�LOXPLQD�
XP�PXQGR�TXH�HVWi�jV�HVFXUDV´

D. José Tolentino Mendonça chegou 
“como peregrino” ao Santuário de Fá-

tima para presidir às celebrações do dia 12 
e 13 de maio. “Com algumas famílias ami-
gas, esta manhã, desde a zona de Porto de 
0yV��WDPEpP�HX�PH�SXV�D�FDPLQKR��D�Sp��H�
foi assim que cheguei a Fátima, mais uma 
vez. Quis sentir aquilo que sentem todos os 
peregrinos”, relatou.

Na manhã do dia 13 de maio, o Cardeal 
7ROHQWLQR�SDUWLOKRX��³$�)iWLPD��QyV�SHUH-
grinos, chegamos sempre de mãos vazias. 
Mas de Fátima levamos, acordado dentro 
GH�QyV��XP�VRQKR��)iWLPD�HQVLQD�FRPR�VH�
ilumina um mundo que está às escuras. 
Seja o pequeno mundo do nosso coração, 
seja o coração do vasto mundo”.

O cardeal e poeta madeirense defen-
deu a necessidade de um “relançamento 

HVSLULWXDO´� SDUD� R� SyV�SDQGHPLD�� ³6HP�
dúvida que é urgente garantir o pão e esse 
trabalho exigente – fundamentalmente de 
UHFRQVWUXomR�HFRQyPLFD�±�GHYH�XQLU�H�PR-
bilizar as nossas sociedades. Mas as nos-
sas sociedades precisam também de um 
relançamento espiritual. Sem o pão não 
YLYHPRV��PDV�QmR�YLYHPRV�Vy�GH�SmR´�

“Não basta voltarmos exatamente ao 
que éramos antes: é preciso que nos tor-
nemos melhores. É preciso um suplemen-
WR�GH�DOPD��e�SUHFLVR�TXH�GHVFRQ¿QHPRV�

o nosso coração”, sustentou o arquivista e 
bibliotecário da Santa Sé.

“Não tenhamos dúvidas: a reconstrução 
SyV�SDQGHPLD�GHSHQGH�GR�PRGR�FRPR�HQ-
cararmos a fraternidade”, disse, citando o 
pensamento do Papa Francisco.

“Obrigado, Senhora, por fazeres deste 
lugar uma alavanca da nossa humanida-
GH��8P� ODERUDWyULR� VHP�SRUWDV� QHP�PX-
URV��VHPSUH�DEHUWR�SDUD�D�HVSHUDQoD��(P�
ti, louvamos o Senhor que nos reergue de 
WRGDV�DV�IUDTXH]DV´�D¿UPRX�

Devido à pandemia, o Santuário de 
Fátima esteve limitado à lotação de 7500 
SHUHJULQRV��&RP�HVWDV�UHVWULo}HV�GH¿QLGDV�
pelas autoridades sanitárias, muitos opta-
ram por acompanhar as celebrações em 
direto, através dos meios de comunicação 
social e digital.z 
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“As nossas sociedades precisam 
também de um relançamento 

espiritual. Sem o pão não vivemos, 
mas não vivemos só de pão”.

Foto: Santuário de Fátima

Cardeal Tolentino presidiu à peregrinação internacional de maio
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P.  Giselo Andrade 

UPD�UHOLJLRVD��DMRHOKDGD�QR�Sy�GD�HVWUDGD��
ergue a voz para um grupo de polícias 

prontos a disparar sobre os manifestantes que 
clamam pela liberdade e o regresso da demo-
cracia, depois do golpe de estado em Myanmar. 
$� IRWRJUD¿D� GHVVH�PRPHQWR� UDSLGDPHQWH� HV-
palhou-se nas redes sociais e dirigiu as atenções 
para este país mergulhado na violência.

A irmã Ann Rose Tawng, vendo os manifes-
tantes em perigo, entre eles inúmeras crianças, 
ajoelhou-se e disse: “Não disparem sobre os 
manifestantes, atirem em mim no lugar deles. 
Matem-me, não às pessoas”.  Estava disposta a 
dar a vida por causa do Evangelho e da digni-
dade humana. “Acredito que Deus serviu-se de 
mim, no momento em que me ajoelhei à frente 
dos militares. O Espírito Santo deu-me força. 
6y�SHOD�JUDoD�GH�'HXV�SXGH�ID]r�OR´��GLVVH��

A irmã Ann explica que a sua atitude nasceu 
de uma convicção que habita o seu coração: “O 
0\DQPDU��GH� IHOL]� H�SDFt¿FR�TXH�HUD�� WRUQRX�
se num país onde reina o medo e a tristeza. As 
pessoas comuns não querem submeter-se a um 
UHJLPH�PLOLWDU��3RU�LVVR�¿]�R�TXH�¿]��QmR�VXSRU-
tando mais ver as pessoas a chorar e a sofrer.

Apesar da situação atual, a irmã manifesta 
uma grande esperança para o futuro do seu 
país: “Acredito que o diálogo e o perdão mútuo 
são a base de um país feliz e democrático. 
&RQ¿R�PH�D�'HXV�SDUD�TXH�QRV�JXLH�H�LOXPLQH�
aqueles que têm que decidir. Tenho esperança 
de que um dia alcançaremos a paz e que a jus-
WLoD�WULXQIDUi��5H]R�SHORV�PLOLWDUHV��(�QmR�Vy�HX��
mas também as minhas irmãs e toda a Igreja 
de Myanmar. Alimentamos a esperança de que 
eles possam mudar”.

Este domingo, solenidade da Ascenção, o 
Papa quis celebrar a Eucaristia com a comuni-
GDGH�GH�¿pLV�GH�0\DQPDU�UHVLGHQWHV�HP�5RPD��
O desejo da irmã Ann é que as palavras de 
Francisco “levem os chefes das nações a ocu-
par-se de um povo esquecido por todos”. 

Na mensagem para o Dia Mundial das Co-
municações Sociais, que a Igreja assinala neste 
domingo, o Papa agradeceu a coragem e deter-
minação dos jornalistas, que trabalham muitas 
vezes em situações de risco, para denunciar “a 
difícil condição das minorias perseguidas em 
várias partes do mundo” e os “muitos abusos e 
injustiças contra os pobres e contra a criação”. 
3DUD�R�3DSD�³VHULD�XPD�SHUGD�QmR�Vy�SDUD�D�LQ-
formação, mas também para toda a sociedade 
e para a democracia, se faltassem estas vozes: 
um empobrecimento para a nossa humanida-
de”.

Na verdade, sem o trabalho jornalístico, 
PXLWR� GL¿FLOPHQWH� SRGHUtDPRV� WHU� DFHVVR� DR�
exemplo de coragem da irmã Ann Rose e de 
muitas outras vidas inspiradoras.z

Editorial:
&RUDJHP

realizam “uma missão insubstituível na 
transmissão e no aprofundamento da fé”, 
enquanto uma “longa série” de beatos, 
santos e mártires catequistas “marcaram 
a missão da Igreja”, constituindo “uma 
IRQWH�IHFXQGD�SDUD�WRGD�D�KLVWyULD�GD�HV-
piritualidade cristã”.

O ministério laical de catequista “re-
quer “o devido discernimento por parte 
do bispo” e um Rito de Instituição es-
pecial que a Congregação para o Culto 
Divino e a Disciplina dos Sacramentos 
publicará. 

“Convém que, ao ministério instituído 
de Catequista, sejam chamados homens 
e mulheres de fé profunda e maturidade 
humana, que tenham uma participação 
ativa na vida da comunidade cristã, se-
jam capazes de acolhimento, generosida-
de e vida de comunhão fraterna, recebam 
D�GHYLGD�IRUPDomR�EtEOLFD��WHROyJLFD��SDV-
WRUDO�H�SHGDJyJLFD��SDUD�VHU�VROtFLWRV�FR-
municadores da verdade da fé, e tenham 
já maturado uma prévia experiência de 
catequese”, diz o documento. z

3DSD�LQVWLWXLX�R�PLQLVWpULR�GH�
&DWHTXLVWD

A Ordem Franciscana Secular (OFS)  
na Madeira vai celebrar a missa de 

7º dia de Ermelinda Natividade que foi 
ministra regional da OFS. 

Publicamos a nota enviada ao Jornal 
da Madeira:

“Faleceu no passado dia 9, com 91 
anos, Ermelinda de Oliveira Matos 
Fernandes Natividade que fora casada 
com o Dr. António Jorge Natividade, of-

)DOHFHX�(UPHOLQGD�
1DWLYLGDGH

O Papa Francisco publicou no dia 11 
de maio o Motu proprio “Antiquum 

ministerium” com o qual institui o mi-
nistério de catequista. 

Trata-se de uma necessidade urgente 
para a evangelização no mundo contem-
porâneo, que “deve ser desempenhado 
de forma plenamente secular, sem cair 
em qualquer tentativa de clericalização”.

“Fidelidade ao passado e responsa-
bilidade pelo presente são as condições 
indispensáveis para que a Igreja possa 
desempenhar a sua missão no mun-
GR´�� HVFUHYH� R� 3RQWt¿FH�� HVSHFLDOPHQWH�
diante de uma “cultura globalizada” que 
requer “um encontro autêntico com as 
jovens gerações”.

Para o Papa “é necessário reconhecer 
a presença de leigos e leigas que, em vir-
tude do seu batismo, se sentem chama-
dos a colaborar no serviço da catequese”.

Desde o Concílio Vaticano II a Igreja 
tem adquirido uma maior consciência 
da missão dos catequistas. “Muitos ca-
tequistas competentes e perseverantes” 

talmologista.
Foram admitidos na Ordem Fran-

ciscana Secular (OFS) em 1967, vindo 
a professar na mesma ordem no dia 4 
de outubro de 1968, na fraternidade do 
Funchal.

Os dois constituiram um casal apos-
tólico, tendo contribuído para a revi-
talização das fraternidades da OFS na 
diocese. Foi Ministra Regional da OFS 
na Madeira, com a colaboração muito 
próxima do marido. Era uma pessoa 
criativa e dinâmica, encarnando as 
virtudes tão franciscanas da paz e da 
alegria. 

Por ocasião do 8º centenário do nas-
cimento de São Francisco de Assis, aju-
dou a mobilizar a Família Franciscana 
QD�UHJLmR�SDUD�D�HGL¿FDomR�GH�GXDV�HV-
tátuas deste santo, padroeiro da ecolo-
gia, uma no Funchal e outra em Câma-
ra de Lobos.

Após a morte do marido, recolheu-se 
ao Lar de São Francisco, vizinho do con-
vento de Varatojo em Torres Vedras. 
Com a OFS celebrar-se-á a missa de 7º 
dia na segunda feira, dia 17 de maio às 
19h, na paróquia da Sagrada Família. 
Que o Senhor a recompense pelo tes-
temunho tão cristão e franciscano que 
nos deixou! Paz e Bem Ir. Ermelinda!z



é a medida e que os outros têm de se con-
tentar com a nossa medida”.  

“A cruz é a medida do amor. Quando 
'HXV�VH�HVTXHFH�GH�VL�SUySULR�SDUD�QRV�GDU�
D�YLGD�D�QyV��HVWD�p�PHGLGD�GR�DPRU´��H[-
plicou ainda D. Nuno Brás para logo acres-
centar que “não podemos deixar de nos 
confrontar com esta realidade”. 

Foram estas “pistas”, que D. Nuno Brás 
quis deixar aos futuros enfermeiros, para 
que pensem e meditem nelas ao longo do 
curso, que certamente vai ter momentos 
bons e outros menos bons, mas que todos 
fazem parte e não podem fazer esquecer o 
principal que é “este milagre da vida que 
acaba por ser este milagre de Deus connos-
co”. 
1R�¿QDO�GHVWD�FHOHEUDomR��HP�TXH�SUR-

cedeu à bênção das fardas, D. Nuno Brás 
voltou a sublinhar a excelência da Escola 
de São José de Cluny, “uma das melhores, 
senão mesmo a melhor do país”, facto que 
resulta da qualidade do corpo docente, 
mas também dos alunos.    

Quanto às fardas agora benzidas, D. 
1XQR� %UiV� OHPEURX� TXH� ³D� IDUGD� VLJQL¿-
ca esta atitude de serviço, mas também 
segurança porque os doentes olham para 
vocês e pensam: graças a Deus tenho aqui 
alguém que sabe. Orgulhem-se dela, façam 
SRU�PHUHFr�OD�H� IDoDP�SRU�HVWDU�SUy[LPR�
dos doentes e uns dos outros”, concluiu.z

Luísa Gonçalves   

O bispo do Funchal presidiu na tarde 
de sexta-feira, dia 7 de maio, a uma 

Eucaristia na Escola Superior de Enferma-
gem São José de Cluny. Uma ocasião para 
D. Nuno Brás falar aos futuros enfermeiros 
sobre “uma realidade à volta da qual gira 
toda a nossa vida, uma realidade que se 
chama amor”. 

O amor, explicou o prelado, “é precisa-
mente quando eu sou capaz de perceber 
que o outro é alguém que merece tanto que 
PH� ID]�HVTXHFHU�GH�PLP�H�TXH�HX� Vy� VRX�
com ele”.  

³&ODUR�TXH�RV�FRQKHFLPHQWRV�FLHQWt¿FRV�
são muito importantes, e todas as outras 
UHDOLGDGHV�VHP�DV�TXDLV�QyV� WDPEpP�QmR�
conseguimos viver são todas muito impor-
tantes, mas sem o amor parecemos um ca-
dáver”, frisou o bispo do Funchal. 

De resto, disse, era disso mesmo que 
nos falava Jesus no Evangelho quando di-
zia que “Ninguém tem maior amor do que 
aquele que dá a sua vida pelos seus ami-
gos”. Esta é, frisou D. Nuno Brás, “a me-
dida do amor e a medida da vida, embora 
QyV�WHQKDPRV�R�KiELWR�FKDWR�GH�DFKDUPRV�
TXH�QyV�p�TXH�VRPRV�D�PHGLGD�H�TXH�DTXLOR�
TXH�QyV�VHQWLPRV��DTXLOR�TXH�QyV�YLYHPRV�
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DIOCESE DO FUNCHAL

“Façam por estar próximo dos 
doentes e uns dos outros”

6��-RVp�GH�&OXQ\��'��1XQR�EHQ]HX�IDUGDV�
GRV�IXWXURV�HQIHUPHLURV

Eucaristia na Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny | Foto: Duarte Gomes

D. António Carrilho presidiu à Eucaristia em Santa Luzia | D.R.

6DQWD�/X]LD�DVVLQDORX����DQRV�
GH�RUGHQDomR�GR�FyQHJR�3LWD

A SDUyTXLD�GH�6DQWD�/X]LD�DVVLQDORX�R�����DQLYHUViULR�GH�RU-GHQDomR�VDFHUGRWDO�GR�VHX�SiURFR��FyQHJR�-RmR�'XDUWH�5R-
drigues Pita de Andrade, no dia 10 de maio, com uma celebração 
HXFDUtVWLFD�SUHVLGLGD�SHOR�ELVSR�HPpULWR�GR�)XQFKDO��'��$QWyQLR�
&DUULOKR�H�FRQFHOHEUDGD�SHOR�FyQHJR�)LHO��YLJiULR�JHUDO�GD�'LRFH-
VH�GR�)XQFKDO��RV�FyQHJRV�$JRVWLQKR�&DUYDOKR�H�)UDQFLVFR�'LDV�
e o padre Juan Noite.

A comunidade recordou também as bodas de ouro sacerdo-
tais que, no ano passado, não puderam ser celebradas de forma 
comunitária.
1R�¿QDO�GD�(XFDULVWLD�IRL�RIHUHFLGD�DR�FyQHJR�3LWD�XPD�LPD-

JHP�GH�6mR�-RVp�D�GRUPLU�EHQ]LGD�SRU�'��$QWyQLR�&DUULOKR�z



Já no Profeta Isaías, a Virgem era sinal de espe-
rança: “Eis que uma virgem há-de conceber e 

GDU�j�OX]�XP�¿OKR��D�TXHP�SRUi�R�QRPH�GH�(PD-
nuel” (Is 7,14): para o povo e para o rei que não 
conseguiam perceber para onde caminhar, que 
decisões tomar, a Virgem foi o sinal de que Deus 
não tinha abandonado o seu povo. Emanuel signi-
¿FD�³'HXV�FRQQRVFR´�

E, no Novo Testamento, Nossa Senhora apa-
rece como “a aurora dos tempos novos”: no meio 
da “velhice” do mundo, Ela é a porta da novidade 
de Deus, do mundo novo que Ele prepara para os 
VHXV�¿OKRV��'HXV�HQWUD�QD�KLVWyULD��QR�WHPSR��ID]�
se homem para nos dar a possibilidade de partil-
har da Sua vida.
(� DVVLP� VXFHGHX� WDPEpP� DR� ORQJR� GD� KLVWy-

ULD��1R�PHLR�GDV� WRUPHQWDV�H�GL¿FXOGDGHV��1RV-
VD�6HQKRUD�QXQFD�GHL[RX�VR]LQKRV�RV�VHXV�¿OKRV��
Sempre lhes deu sinais da sua presença e do seu 
carinho de mãe.

Este ano, tive a graça de peregrinar a Fátima 

para as celebrações de 13 de Maio. Não foi, ain-
da, o regresso das peregrinações a que estávamos 
habituados, mas foi um sinal de esperança, quer 
dizer: um sinal seguro de que não nos podemos 
vergar ao medo.

E não deixei de recomendar a Nossa Senhora 
as intenções de todos os madeirenses, das suas 
famílias e sobretudo dos seus doentes.
6LQDO�GH� HVSHUDQoD��1mR� VH� WUDWD�QXQFD�� FRP�

Nossa Senhora, de soluções fáceis, mas de força 
que nos ajuda a caminhar, a mudar, a converter. 
Que este mês de Maio, vivido com Nossa Sen-
KRUD��VHMD�SDUD�WRGRV�LVVR�PHVPR��VLQDO�¿UPH�GH�
esperança.z

6HQKRUD�GD�HVSHUDQoD�

D. Nuno Brás

“Não deixei de recomendar a Nossa 
Senhora as intenções de todos os 
madeirenses, das suas famílias e 

sobretudo dos seus doentes”. 
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NÓS POR CÁ

UPD�H[SRVLomR�IRWRJUi¿FD�FRP�FLWDo}HV�GR�3DSD�-RmR�3DXOR�,,�HVWi�D�
assinalar os 30 anos da passagem do Papa pela Diocese do Funchal. 

Os painéis podem ser vistos à entrada da Sé do Funchal. 
No dia 18 de maio, dia do nascimento de S. João Paulo II, o bispo do 

)XQFKDO�YDL�SUHVLGLU�D�GXDV�HXFDULVWLDV�HYRFDWLYDV�GD�KLVWyULFD�YLVLWD���jV����
horas, na Sé do Funchal e às 19h30 na igreja do Atouguia, que possui uma 
relíquia do Papa João Paulo II. 
1R�PHVPR�GLD�VHUi�FRORFDGD�XPD�FRURD�GH�ÀRUHV� MXQWR�j�HVWiWXD�GR�

Papa no adro da igreja da Sé e haverá uma preleção pelo bispo emérito do 
Funchal, D. Teodoro de Faria, na igreja do Atouguia pelas 19h.z 

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

 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

Naquele tempo, Jesus apareceu aos Onze e disse-
lhes: «Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho 

a toda a criatura. Quem acreditar e for baptizado será 
salvo; mas quem não acreditar será condenado. Eis os 
milagres que acompanharão os que acreditarem: expul-
VDUmR�RV�GHPyQLRV�HP�PHX�QRPH��IDODUmR�QRYDV�OtQJXDV��
se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não so-
frerão nenhum mal; e quando impuserem as mãos so-
EUH�RV�GRHQWHV��HOHV�¿FDUmR�FXUDGRVª��(�DVVLP�R�6HQKRU�
Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado ao Céu e 
sentou-Se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por 
WRGD�D�SDUWH�H�R�6HQKRU�FRRSHUDYD�FRP�HOHV��FRQ¿UPDQGR�
a sua palavra com os milagres que a acompanhavam.z

([SRVLomR�IRWRJUi¿FD�UHFRUGD�RV�
���DQRV�GD�YLVLWD�GH�-RmR�3DXOR�,,

'RPLQJR�9,,�GD�3iVFRD

EVANGELHO  (Mc  16, 15-20)

O Papa visitou a Madeira a 12 de maio de 1991 |  D.R.

A Diocese do Funchal vai reali-
zar  quinze encontros de pre-

paração para o batismo de adultos. 
2V� HQFRQWURV� VHUmR� QD� SDUyTXLD�
GD�1D]DUp�HP�KRUiULR�SyV�ODERUDO��
uma vez por semana. As  inscrições 
estão abertas até ao dia 21 de maio 
através do email: “paroquiadana-
zarefunchal@gmail.com”.z 

%DWLVPR�GH�
DGXOWRV

No dia 20 de maio, pelas 19h30  
terá lugar na igreja do Colé-

gio a conferência: “Peste, castigo e 
PLVHULFyUGLD�QR�)XQFKDO�TXLQKHQ-
tista: São Tiago Menor, padroeiro 
e rogador a Deus pelo povo da ci-
dade”, realizada pelo Dr. Nelson 
Veríssimo.z 

&RQIHUrQFLD�
VREUH�6��7LDJR�
0HQRU


