
Mesmo que tivessem ultrapassado o medo 
LQLFLDO��RV�GLVFtSXORV�SRGHULDP�WHU�¿FDGR�HP�

Jerusalém, vivendo os princípios do Evangelho e 
com saudades do tempo em que tinham sido feli-
zes com Jesus.

Mas não foi isso que aconteceu. O Espírito 
Santo (que é o Espírito de Jesus ressuscitado) 
irrompeu, violento e destabilizador, por entre a 
sala onde estavam reunidos. Fê-los sair, ir ao en-
contro, anunciar Jesus ressuscitado e, com Ele, 
um novo modo de ser humano — o Homem novo, 
como gostava S. Paulo de lhe chamar.

Essa é a marca dos cristãos, dos discípulos de 
Jesus. Nunca fomos gente resignada, nunca fo-
mos gente conformada com os males do mundo, 
julgando que não pode ser de outra forma. Pelo 
contrário: sempre os cristãos foram capazes de, 
no Espírito Santo, encontrar novas soluções, mo-
dos novos de anunciar o Evangelho, capazes de 
falar aos homens e mulheres das novas culturas 

com que, progressivamente, foram contactando. 
Essa foi, também, a marca dos cristãos madeiren-
ses, desde o início da colonização das nossas il-
has. Daqui, destas nossas terras, muitos partiram 
SDUD� DQXQFLDU� -HVXV�� (� RV� TXH� ¿FDUDP� VHPSUH�
continuaram a ultrapassar os obstáculos, a sair, 
a transformar a sociedade em que viviam, a ser 
fermento na massa.

É a obra do Espírito Santo que continua, hoje 
como há 2 mil anos, a desinstalar, a enviar e a 
abrir novos caminhos.

Também por isso precisamos de estar mais 
atentos ao sopro, ao vento do Espírito Santo.z

“São Tiago Menor: Querubim 
divino armado”

No início do mês de junho, na igreja do 
Colégio, será apresentada a obra “São 

Tiago Menor: Querubim divino armado. 
500 anos de devoção, história e patrimó-
nio na Madeira”, da autoria de Rita Rodri-
gues e Paulo Ladeira. 

O Jornal da Madeira entrevistou, atra-
vés da plataforma “Zoom”, a professora e 
investigadora Rita Rodrigues, que duran-
te 6 meses trabalhou, conjuntamente com 
Paulo Ladeira, também docente e investi-
gador, num ritmo “bastante concentrado 
em termos de horas diárias de trabalho” 
nesta obra “apaixonante”, composta por 
RQ]H�FDStWXORV��VHQGR�VHLV�HVSHFL¿FDPHQWH�
centrados na temática do livro, que apre-
senta cerca de 160 páginas e mais de 400 
notas de rodapé.  Apesar de todo o rigor 

histórico, o livro não pretende ser exclusi-
vamente académico mas, pelo contrário, 
acessível ao público alargado. O livro, com 
GHVLJQ�JUi¿FR�GH�0iUFLR�5LEHLUR��FRQWpP�
WDPEpP�IRWRJUD¿DV�DQWLJDV�H�FRQWHPSRUk-
neas, mapas da cidade do Funchal, uma 
gravura e referências a obras de arte sacra 
sobre São Tiago Menor. É resultado de 
uma parceria entre a Diocese do Funchal, 
a Secretaria Regional de Turismo e Cultu-
ra, através da Direção Regional da Cultura, 
H�GD�&kPDUD�0XQLFLSDO�GR�)XQFKDO�

“Do ponto de vista emocional, eu e 
o Paulo escrevemos este livro em plena 
pandemia. A realidade de há 500 anos 
parece-nos muito próxima, apesar do des-
envolvimento da ciência, da tecnologia, da 
medicina” disse Rita Rodrigues. 

Para esta investigadora, após a erra-
dicação da peste, a devoção a São Tiago 
0HQRU� ¿FRX� ³HVPRUHFLGD´� �D¿UPDomR� GH�
Álvaro Rodrigues de Azevedo), mas logo 
conheceu uma revitalização. São Tiago 
0HQRU� YDL� ¿FDU� ³QR� FRUDomR� GRV� IXQFKD-
lenses e dos madeirenses” como “santo 
protetor da cidade”. 

Rita Rodrigues também recordou que a  
recuperação da utilização das “tradicionais 
ÀRUHV�GH�PDLR´��D�SDUWLU�GRV�DQRV�����FRQV-
tituiu um apelo “à participação popular”.z 
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O vento do Espírito

D. Nuno Brás

“Daqui, destas nossas terras, muitos 
partiram para anunciar Jesus”. 
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Pentecostes

Na tarde daquele dia, o primeiro da se-
mana, estando fechadas as portas da 

casa onde os discípulos se encontravam, 
com medo dos judeus, veio Jesus, apresen-
tou-Se no meio deles e disse-lhes: «A paz 
esteja convosco». Dito isto, mostrou-lhes 
DV� PmRV� H� R� ODGR�� 2V� GLVFtSXORV� ¿FDUDP�
cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus 
disse-lhes de novo: «A paz esteja convos-
co. Assim como o Pai Me enviou, também 
Eu vos envio a vós». Dito isto, soprou so-
bre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito 
Santo: àqueles a quem perdoardes os pe-
cados ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a 
quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos».z 

(9$1*(/+2���-R�����������

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

 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

6mR�7LDJR�YDL�¿FDU�QR�FRUDomR�
dos madeirenses como  “santo 

protetor da cidade”

Estão a decorrer na igreja paroquial da 
9LWyULD�6DQWD� 5LWD�� DWp� DR� GLD� ��� GH�

maio, as novenas de preparação para a fes-
ta de Santa Rita. A Eucaristia é celebrada 
jV����KRUDV��¬V���K���p� UHFLWDGR�D�FRURD�
de Santa Rita. 
1D�YpVSHUD�GD�IHVWD��QR�ViEDGR��GLD����

de maio,  a partir das 10 horas haverá pro-
cissão de carro percorrendo os sítios da 
paróquia. 
1R� GRPLQJR�� ��� GH� PDLR�� D� IHVWD� GH�

6DQWD�5LWD�VHUi�jV����KRUDV��1R�¿QDO�KDYHUi�
a habitual bênção das rosas.z 

Festa do Espírito 
Santo

Foto: DRC/PC

Livro de autoria de Rita Rodrigues e Paulo Ladeira apresenta “500 anos 
GH�GHYRomR��KLVWyULD�H�SDWULPyQLR�QD�0DGHLUD´

Neste domingo as paróquias vão cele-
brar a Festa do Espírito Santo. 

Achada: As insígnias do Espírito San-
to vão passar por vários sítios da paróquia 
DSyV�D�(XFDVULVWLD�GDV��K����

Álamos: 1D�(XFDULVWLD��SHODV���KRUDV��
será realizada a benção do pão. 

Amparo: A Eucaristia com a benção 
GR�SmR�VHUi�FHOHEUDGD�jV��K�R�

Câmara de Lobos: Às 12h15 as in-
sígnias do Espírito Santo  sairão da igreja 
indo em direção ao calhau, onde será dada 
uma bênção aos pescadores. De seguida há 
uma deslocação até ao cais onde será ben-
zido um barco e se houver embarcações 
será realizado um pequeno cortejo marí-
timo.Na igreja paroquial serão celebradas 
missas nesse domingo às 8 horas e às 11 
horas.

Caniçal: Pela primeira vez naquela pa-
róquia haverá a cerimónia da benção do 
SmR�QD�LJUHMD�DQWLJD��SHODV���K����

Caniço: A festa do Espírito Santo, um 
dos padroeiros da paróquia, decorrerá às 
��K�R� FRP� D� SDUWLFLSDomR� GRV� LUPmRV� GD�
Confraria do Santíssimo Sacramento e das 
meninas “saloias”.

Calheta: A Eucaristia será às 11 horas 
e integrará a cerimónia da bênção do pão.

Fajã da Ovelha: A Eucaristia com a 
benção do pão será celebrada às 11 horas. 

Graça: A festa do Espírito Santo será 
jV����KRUDV�H�D�RUDomR�GR�WHUoR�jV���K���

Ponta do Pargo: A Eucaristia com a 
benção do pão será às 8 horas.z 

Festa de Santa Rita

As novenas de preparação para a fes-
ta de Nossa Senhora Medianeira de 

todas as Graças começaram no dia 20 de 
maio na igreja paroquial da Graça, situa-
da na freguesia de Santo António. A Euca-
ristia é celebrada às 20 horas, antecedida 
SHOD�RUDomR�GR�WHUoR�jV���K����

A festa da padroeira decorrerá no do-
PLQJR����GH�PDLR��z 

Medianeira de 
todas as Graças 



Luísa Gonçalves   

O bispo do Funchal presidiu na manhã do dia 
18 de maio, a uma Missa de Ação de Graças 

pelo Papa João Paulo II, na Sé do Funchal. 
Nesta Eucaristia, inserida nas comemo-

UDo}HV�GRV����DQRV�GD�YLVLWD�GH�-RmR�3DXOR� ,,�
à Madeira, D. Nuno Brás recordou que, aquan-
do dessa deslocação do santo polaco estava em 
Roma, tendo acompanhado “tanto quanto era 
possível essa visita”. 

“Queremos recordar esse momento grande 
da nossa vida cristã, da vida cristã da nossa dio-
cese em que ela foi visitada por um sucessor de 
Pedro e pedir ao Senhor que, por intercessão de 
São João Paulo II, Ele sempre nos ajude a ca-
minhar na vida cristã, que Ele nos ajude a não 
ter medo de sermos verdadeiramente cristãos”, 
disse o prelado.

D. Nuno Brás, que celebrou com a mesma 
casula que João Paulo II celebrou na visita à 
Madeira, recordou “o convite que São João Pau-
lo II sempre fez ao longo de todos os anos da 
sua vida, e de uma forma muito particular ao 
longo do seu Ministério como sucessor de Pe-
dro: abrir as portas a Cristo, as nossas portas, as 
portas da nossa vida, as portas da nossa família, 
as portas do nosso trabalho, as portas da nos-
sa vida em sociedade e deixar que Cristo entre 
e possa dar vida nova a todas estas realidades 
humanas”. 
$�FRQFOXLU�D�VXD�UHÀH[mR��'��1XQR�DSHORX�j�

assembleia para que pedisse ao Senhor que, por 
intercessão de São João Paulo II “nós sejamos 

capazes de abrir as portas a Cristo, de por onde 
passarmos irmos abrindo, escancarando as por-
tas a Cristo”.
0DUFDUDP�SUHVHQoD�QHVWD�(XFDULVWLD��QR�¿-

QDO�GD�TXDO�IRL�FRORFDGD�XPD�FRURD�GH�ÀRUHV�QD�
base da estátua de João Paulo II, no adro da Sé, 
os bispos eméritos D. Teodoro de Faria e D. An-
tónio Carrilho.

Entretanto, nessa tarde, D. Nuno Brás cele-
brou a Eucaristia na paróquia do Atouguia, a 
única igreja na Madeira a possuir uma relíquia 
do Papa João Paulo II.

Na homilia, o bispo do Funchal disse que 
o mundo precisa de santos, de jovens santos 
como dizia João Paulo II. Jovens santos que 
estejam nas discotecas, no trabalho, na escola. 
O mundo precisa de homens e mulheres, acres-
centou D. Nuno, diante de quem “sejamos ca-
pazes de dizer Deus está connosco, Deus vive a 
nossa vida, Deus está presente”.

Se ainda aqui estivesse, São João Paulo II 
certamente nos diria para não termos medo de 
ser santos. De resto, salientou o prelado, “ser 
santo é o normal da nossa vida de cristãos”. Ser 
santo é “viver com Jesus Cristo e ser presença 
de Jesus Cristo”.z
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P.  Giselo Andrade 

Um bebé de dois meses foi resgatado das 
iJXDV� GR�0DU�0HGLWHUUkQHR�� DR� ODUJR� GH�

Ceuta, numa corrida contra o tempo pela so-
brevivência, qual pequenino “Moisés” (Ex 2, 
1-10).

“Pegámos no bebé, ele estava congelado, 
com frio, não gesticulava. Não sabia se estava 
vivo ou morto”, revela o guarda espanhol Juan 
Francisco Valle ao jornal “El País”.  Entretanto, 
D�*XDUGD�&LYLO�Mi�FRQ¿UPRX�TXH�D�FULDQoD�HVWi�
bem e em segurança.

Este agente, membro do Grupo Especial 
de Atividades Subaquáticas de Ceuta, passou 
praticamente dois dias na água, com a restante 
equipa, na tentativa de salvar os migrantes, so-
bretudo crianças, oriundos de Marrocos, numa 
das maiores crises humanitárias dos últimos 
tempos. Está treinado para “quase qualquer si-
tuação no mar”, mas nunca tinha encontrado 
“uma maré humana” destas dimensões, com 
“centenas de desesperados”. “Havia muitos 
SDLV� H�PmHV� FRP�VHXV�¿OKRV�DPDUUDGRV� FRPR�
podiam”, descreveu Juan Valle.

O porta-voz da Guarda Civil explicou a ur-
gência da situação. “Tivemos muitos destes 
resgates no limite. Os agentes saltaram para o 
mar sem pensar, tirando a roupa ou com ela”. 
No caso daquele bebé, o guarda lançou-se ime-
diatamente ao mar quando viu que o pai e a 
criança estavam a afogar-se na praia de Tara-
jal, “o pai não podia com o bebé, afogavam-se, 
o guarda salvou-o”. 

Desde o início da semana passada chegaram 
a Espanha cerca de nove mil migrantes, dos 
quais  mais de 2000 eram crianças sozinhas e 
sem documentos. 
$V� DXWRULGDGHV� D¿UPDUDP� TXH� D� HQWUDGD�

ilegal em Ceuta foi feita por via marítima, com 
UHFXUVR� D� HPEDUFDo}HV� LQVXÀiYHLV�� H� SRU� YLD�
terrestre, trepando as altas cercas fronteiriças 
que separam esta cidade autónoma espanhola 
do território marroquino. 

Cerca de metade dos migrantes já voltaram 
a Marrocos e os menores foram instalados em 
centros de acolhimento, para depois serem dis-
tribuídos pelas várias localidades espanholas. 
Muitas crianças têm sete, oito e nove anos e 
choram, pedindo desesperadamente para vol-
tar ao seu país, para perto das suas famílias, diz 
o jornal online infoLibre. “São meninas e meni-
nos muito pequenos, que se viram envolvidos 
numa situação que não queriam”, adiantou 
uma responsável.

“Percebes que os meus pais não têm trabal-
ho e o sistema educativo é muito fraco. O que 
posso dizer é que as pessoas nem sequer têm o 
VX¿FLHQWH�SDUD�FRPHU��2V�PHXV�SDLV�YrHP�TXH�
eu posso ter um futuro aqui”, disse uma criança 
ao portal informativo “euronews”.z

Editorial:
O pequenino “Moisés”
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DIOCESE DO FUNCHAL

Essas conceções mentais, explicou, 
“tinham a ver com a presença da Igreja 
no quotidiano das pessoas”. “A Igreja era 
a instituição que atestava a existência do 
indivíduo. Se o indivíduo não estivesse 
registado na Igreja, não existia. Ele era 
batizado era registado na Igreja, casava e 
¿FDYD�UHJLVWDGR��PRUULD�H�¿FDYD�R�UHJLVWR�
do óbito”.

O historiador referiu que, naquele 
tempo, as doenças eram vistas “como um 
castigo de Deus”. Um Deus que, “ao mes-
mo tempo que castigava, também pode-
ria compadecer-se daqueles que sofriam 
e que imploravam a sua proteção”. É 
QHVVH�VHQWLGR�TXH�D�&kPDUD�GR�)XQFKDO���
decidiu recorrer a um padroeiro.
(P�������HVVH�YRWR�³p�UHQRYDGR�QD�6p�

do Funchal comprometendo-se o Fun-
chal a fazer a procissão no dia primeiro 
de maio e é novamente renovado em 
�����TXDQGR��DLQGD�JUDVVDQGR�D�SHVWH�RV�
vereadores do Funchal entregam as suas 
varas, que representam o poder, no altar 
de São Tiago para que ele cuide da cida-
de”.

A conferência contou com uma plateia 
vasta, de onde se destacava a presença 
de D. Nuno Brás, Bispo do Funchal, mas 
também de outros sacerdotes e de alguns 
investigadores. z

São Tiago Menor “rogador a 
Deus pelo povo da cidade”

Por intercessão de São João Paulo 
II “sejamos capazes de abrir as 

portas a Cristo”.

Até à próxima segunda-feira, dia 24 
de maio, a Cáritas Paroquial da Ca-

macha vai disponibilizar um cesto para 
recolha de alimentos. Esse cesto será 
colocado na igreja e nele, quem puder, é 
convidado a deixar um ou mais bens ali-
mentares. Esses alimentos serão depois 
colocados na Mesa da Copa, onde serão 
benzidos e posteriormente entregues a 
famílias carenciadas. z

Camacha: Recolha 
de alimentos

Na quinta-feira, 20 de maio, o histo-
riador Nelson Veríssimo apresen-

tou na igreja do Colégio a conferência: 
‘Peste, castigo e misericórdia no Funchal 
quinhentista: São Tiago Menor, padroei-
ro e rogador a Deus pelo povo da cidade’, 
integrada nas comemorações para assi-
nalar os ‘500 anos do Voto a São Tiago 
Menor’.

Antes de iniciar a palestra, em decla-
rações à jornalista Luisa Gonçalves do  
Jornal da Madeira, Nelson Veríssimo 
explicou que um dos objetivos da sua 
intervenção seria “mostrar como as pes-
soas da época pensavam uma epidemia, 
como é que que encaravam isso e quais 
as conceções mentais que dominavam”.

Trinta anos da visita de São 
João Paulo II à Madeira

D. Nuno Brás assinalou o nascimento de S. João Paulo II na igreja do Atouguia  | Foto: Duarte Gomes

D. Nuno Brás presidiu no dia 
15 de maio, a uma Eucaris-

tia na igreja de Santo Amaro, 
com a qual se encerrou a Sema-
na da Vida, este ano subordina-
da ao tema ‘A vida que nos toca, 
a vida que sempre cuidamos’.

Uma ocasião para o prelado 
GHVD¿DU� DV� IDPtOLDV� FULVWmV� GD�
diocese a “acrescentar Deus ao 
Mundo”. De resto, disse o pre-
lado, “as pessoas que sabem que 
somos cristãos querem que nós 
lhe mostremos Deus. É nisso que 
nós fazemos a diferença”, frisou 
a propósito D. Nuno Brás.
³1R�¿P�GHVWD�VHPDQD�GD�YLGD��

que nos tem ajudado a perceber 
melhor aquilo que é a família 
cristã e a perceber a diferença 
entre uma família cristã e uma 
família que não é cristã, vemos 
que a diferença é que nas famí-
lias cristãs Deus anda por lá me-
tido, nos almoços, nos jantares, 
no acordar”, explicou ainda D. 
Nuno Brás para logo acrescentar 
que “isso é a mais-valia de uma 
família cristã”. 

Daí ter terminado a sua ho-
PLOLD�� QD� TXDO� UHÀHWLX� WDPEpP�
sobre a Ascensão do Senhor que 
se assinalava neste dia, exortan-
GR� RV� ¿pLV� D� ³ROKDU� SDUD� R� FpX��
para Deus”, e com “o coração no 
céu e os pés na terra” anuncia-
rem a boa nova da ressurreição, 
pedindo também ao Senhor que 
“Ele nos ajude a vermos o mel-
hor o mundo com os seus olhos, 
a amarmos o mundo com o seu 
coração e a metermos Deus no 
meio da nossa vida humana” e 
que as nossas famílias “sejam 
verdadeiramente famílias onde 
Deus está presente sempre, em 
todos os momentos da sua vida”.

Recorde-se que na Diocese 
do Funchal a Semana da vida foi 
assinalada pelo secretariado dio-
cesano com várias conferências 
que se iniciaram no dia 7 de maio 
e terminaram precisamente nes-
te dia 15, Dia da Família, com 
uma intervenção de D. Nuno 
Brás sobre “Famílias com a for-
ma de Eucaristia, que antecedeu 
a celebração desta Eucaristia.z

Dia da Família: 
“acrescentar  
Deus ao mundo”

NR�GLD����GH�PDLR��RV�SDURTXLDQRV�GH�
Gaula e da Lombada vão ver passar 

a imagem de Nossa Senhora de Fátima. 
A saída da Capela de São Pedro será pe-
las 18 horas.

No mesmo domingo, a paróquia dos 
Álamos, vai realizar uma iniciativa deno-
minada ‘Percurso com Maria e o Divino’. 
A imagem de Nossa Senhora de Fátima e 
as insígnias do Divino Espírito Santo vão 
passar por vários pontos da paróquia.z

Senhora de Fátima

A paróquia do Piquinho vai celebrar a 
Festa de São Cristovão. No domin-

JR��GLD�����D�(XFDULVWLD�VROHQH�HVWi�DJHQ-
GDGD�SDUD�DV�������KRUDV��1D�YpVSHUD��D�
(XFDULVWLD�VHUi�jV����KRUDV�z

Piquinho celebra 
São Cristovão O µ(PEDUFD���¶�YDL�DWp�j�3DUyTXLD�GH�Gaula, “Embarcar com Maria”, nes-

WH�GRPLQJR����GH�PDLR��
O encontro, que voltará a decorrer de 

forma presencial, tem início agendado 
para as 18 horas. Será também apresen-
tado o terço das JMJ.z

Embarca23

Nelson Veríssimo| Foto: Duarte Gomes


