
No dia de Pentecostes, os judeus que estavam 
em Jerusalém escutaram, cada um em sua 

língua, o primeiro anúncio do Evangelho. Apesar 
de terem todos judeus, cada um falava a língua da 
sua terra de origem. Não conseguiam entender-
se, porque vinham de todos os cantos do mundo. 
Foi o Espírito Santo quem os fez entender nesta 
“língua” nova e diferente que é fé em Jesus.

A Madeira é uma terra onde Jesus está pre-
sente desde o momento em que aqui chegaram os 
primeiros portugueses. Mas sabemos como, hoje, 
são tantos os “mundos” onde Jesus não tem lugar, 
RX�RQGH�WHP�GL¿FXOGDGH�HP�VHU�HVFXWDGR�²�PHV-
mo aqui na nossa terra! 

Jesus precisa de estar mais presente no mundo 
da escola, onde tantas vezes não é entendido. Pre-
cisa de estar mais presente no mundo da tecnolo-
gia e da ciência, onde tantas vezes se julga que o 
ser humano se basta a si mesmo e se consegue sal-

var a si próprio. Precisa de estar mais presente no 
mundo do divertimento e do turismo, onde tantas 
vezes nos procuramos distrair para não nos con-
frontarmos com as questões importantes da vida. 
E em tantos outros mundos!

É tarefa nossa, de “discípulos missionários”, 
como gosta o Papa Francisco de nos chamar a to-
GRV��e�XPD�WDUHID�D�TXH�QHQKXP�FULVWmR�SRGH�¿FDU�
indiferente: dizer o Evangelho na linguagem, na 
vida do mundo de hoje.z

“Padres Vicentinos estão em processo de 
reconversão pastoral”

O padre Nélio Pita, natural do Estreito 
de Câmara de Lobos, superior provin-

cial da Congregação da Missão, partilhou 
com o Jornal da Madeira a sua experiência 
H�UHÀH[mR�VREUH�D�,JUHMD�H�RV�SDGUHV�YLFHQ-
tinos em Portugal, num tempo em que a 
pandemia “veio acelerar processos, alterar 
estratégias, obrigar-nos a ser mais criati-
vos”.

Na entrevista, o padre Nélio fez referên-
cia à necessidade de reconversão pastoral: 
“Está por cumprir aquilo que o Papa cha-
ma da reconversão pastoral, isto é, que não 
basta fazer sempre o que se fez, ou sempre 
da mesma maneira, é preciso novidade. De 
alguma maneira, a Covid-19 veio obrigar-
nos a isso e hoje estamos a fazer coisas que 
nós não pensávamos há dois anos”. 

Ao recordar os padres vicentinos que 

colaboraram na formação do clero ma-
deirense como o Pe. Ernest Smith, “que 
era um sábio nas áreas das ciência exatas, 
da botânica e da zoologia” e o Pe. Fer-
nand Portal, “que deu início ao chamado 
0RYLPHQWR� (FXPpQLFR� ,QWHUQDFLRQDO´��
considera que a marca deixada por estes 
padres partiu de uma “nova visão”, de 
DFRUGR� FRP�D� D¿UPDomR�GH� � 6��)UDQFLVFR�
de Sales: “a ciência é para o padre o oitavo 
VDFUDPHQWR�GD� ,JUHMD´��1HVWH�VHQWLGR��GL]�
o padre Nélio, “não devemos ter receio de 
fazer coisas diferentes se elas são boas e se 

VmR�PHLRV�SDUD�VHUYLU�D�,JUHMD�H�D�KXPDQL-
dade em geral”.

Para este responsável, “falta à provín-
cia também um projeto que nos congre-
gue, estamos num processo também de 
reconversão pastoral”. As missões popula-
res e a formação do clero, que constituiu 
durante muito tempo o serviço dos padres 
vicentinos, já não é tão evidente na atua-
lidade. “Precisamos de perceber de que 
forma podemos dar uma melhor resposta 
j�,JUHMD��HP�FRQIRUPLGDGH�FRP�R�QRVVR�FD-
risma. Não nos limitarmos a agir, porque 
muitas vezes a ação é uma incapacidade 
para pensar”.

Na sua visita à Madeira, este sacerdo-
WH� YHUL¿FRX� TXH�PXLWD� FRLVD�PXGRX�� ³$V�
igrejas, outrora cheias, não estão agora tão 
cheias e a covid não é a única razão”.z 
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Dizer o Evangelho

D. Nuno Brás

“Sabemos como, hoje, são tantos os 
‘mundos’ onde Jesus não tem lugar” 
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“Não devemos ter receio de fazer 
coisas diferentes se elas são boas e 
se são meios para servir a Igreja” 

Padre Vítor Sousa  
novo capelão do 
Terreiro da Luta

Foto: Duarte Gomes

Padre Nélio Pita diz que não basta fazer o que sempre se fez
A paróquia da Boaventura vai celebrar 

a festa da sua padroeira, Santa Qui-
téria neste domingo, 30 de maio, às 16 
horas, seguindo-se a procissão à volta do 
adro da igreja. No sábado, 29 de maio a 
Eucaristia foi celebrada às 20 horas.z

Boaventura louva 
Santa Quitéria

No dia 13 de junho, D. Nuno Brás  
vai presidir à Eucaristia da festa de 

Santo António, pelas 17 horas, na igreja 
paroquial  de Santo António.  Devido à 
pandemia, este ano, não se realizará a 
habitual procissão nem haverá arraial.  

Entretanto, este domingo, 30 de 
maio, pelas 20 horas, começam as treze 
novenas (trezenas) que vão decorrer até 
o dia 11 de junho, sempre às 20 horas.z

Trezenas de Santo 
António

Santíssima Trindade

Naquele tempo, os Onze discípulos parti-
ram para a Galileia, em direcção ao monte 

que Jesus lhes indicara. Quando O viram, ado-
raram-n’O; mas alguns ainda duvidaram. Jesus 
aproximou-Se e disse-lhes: «Todo o poder Me 
IRL�GDGR�QR�&pX�H�QD�WHUUD��,GH�H�HQVLQDL�WRGDV�
as nações, baptizando-as em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cum-
prir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre 
FRQYRVFR�DWp�DR�¿P�GRV�WHPSRVª�z 

EVANGELHO  (Mt 28, 16-20)O bispo do Funchal vai presidir à so-
lenidade do Corpo de Deus no dia 

3 de junho, pelas 16 horas na Sé do Fun-
chal. 

Nesse dia, haverá na igreja do Colé-
gio, um tempo de adoração ao Santíssi-
mo Sacramento das 13 às 15 horas.

Devido às restrições motivadas pela 
pandemia, cada paróquia estará repre-
sentada por uma pessoa mediante a 
apresentação de um convite. z 

Corpo de Deus 

Decreto de Nomeação do capelão
Santuário de Nossa Senhora da Paz

A paz no mundo e no coração de cada 
ser humano não podem deixar de 

estar quotidianamente presentes nos 
momentos de oração dos cristãos, que 
desse modo encontram o auxílio divino 
para se tornarem verdadeiros construto-
res da paz.

A nossa Diocese do Funchal tem a 
graça de, desde 1927, acolher o Santuá-
rio de Nossa Senhora da Paz, erguido no 
chamado Terreiro da Luta, Paróquia de 
Nossa Senhora do Monte (Funchal), na 
sequência de uma promessa realizada 
pelo Padre José Marques Jardim duran-
WH�D�,�*XHUUD�0XQGLDO��TXDQGR�D�,OKD�GD�
Madeira foi atacada por vários disparos 
de submarinos alemães.

Mostrando-se agora necessário di-
QDPL]DU� DTXHOH� HVSDoR� GH� RUDomR��+(,�
POR BEM entregá-lo aos cuidados do 
Presbítero Vítor Manuel Baeta de Sousa, 
pároco da referida Paróquia, de modo a 
que nele seja celebrada a Eucaristia pela 
paz e os peregrinos que a ele se dirigirem 
possam ser devidamente acolhidos e ali 
possam sempre encontrar um espaço de 
encontro com o Pai por meio da Rainha 
da Paz, a Virgem Maria.

Funchal, na Cúria Diocesana, aos 13 
de maio de 2021

† Nuno, Bispo do Funchal z
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P.  Giselo Andrade 

Na passada quarta-feira, Lídia Maksy-
mowicz, 80 anos, participou na audiência 

geral do Papa Francisco, no Vaticano. No mo-
mento do encontro com Francisco, Lídia le-
vantou a manga da camisa e mostrou o braço. 
,QHVSHUDGDPHQWH�R�3DSD�EHLMRX�R��RQGH�HVWD-
va tatuado o número de prisioneira no campo 
de concentração. Em silêncio, trocaram um 
abraço. Não foram necessárias palavras. “En-
tendemo-nos com o olhar”, disse Lídia.

Com apenas três anos de idade, a menina 
Lídia é levada, em dezembro de 1943, para o 
campo de concentração de Auschwitz-Birken-
au, e separada da mãe. No seu braço inscre-
vem o número 70072 e enviam-na para o blo-
co das crianças, onde o médico Josef Mengele 
às sujeitava a horríveis experiências. Nesse 
campo morreram mais de 200 mil crianças.

“A minha mãe tinha 22 anos, e com mui-
ta determinação e arriscando a própria vida, 
SURFXUDYD� VDOYDU� D� SUySULD� ¿OKD�� 1RV� UDURV�
encontros, procurava dizer-me como me cha-
mava, de onde vinha, quantos anos tinha e me 
prometia sempre que ia voltar para me levar 
para casa”. 

No dia da libertação, a 27 de janeiro de 
1945, havia 160 crianças na barraca com ida-
des entre dois e 16 anos. “Eu fui a que morei 
mais tempo em Auschwitz”, revelou Lídia. 

“Por muitos anos comportava-me como se 
estivesse ainda no campo. Tudo era uma novi-
dade, não sabia o que era ter uma boneca, um 
jogo. Daquele tempo recordo o desejo instinti-
vo de sobreviver. Era uma luta pela vida”, diz.

A mãe procurou-a em todos os orfanatos 
mas não a encontrou. As respostas eram sem-
pre as mesmas, não havia sinal de Lídia. Após 
dezassete anos chegou uma carta dizendo que 
tinham encontrado uma jovem com o número 
70072. “Durante esses anos ela sempre acre-
ditou que um dia me encontraria”. O número 
QR�EUDoR�HUD�R�~QLFR�VLQDO�GH�LGHQWL¿FDomR��
5HFHQWHPHQWH� IRL� DSUHVHQWDGR� HP� ,WiOLD�

o documentário “70072: A menina que não 
sabia odiar”, com a história de vida de Lídia. 
Quando lhe perguntaram se no campo de con-
centração não aprendeu a odiar, ela respon-
deu: “Talvez pareça estranho, mas não sou 
capaz de odiar, porque sei, sendo crescida no 
espírito cristão, que com o ódio, sofrerei ainda 
mais do que aqueles que contribuíram para 
esta má sorte que me tocou”.

Com 80 anos de idade, Lídia continua a dar 
o seu testemunho ao jovens, “eu digo aos jo-
vens que a minha experiência é uma espécie 
de símbolo da vitória da vida sobre a morte” e 
deixa o alerta “façam com que esta atrocidade 
nunca mais se repita”.z

Editorial:
O beijo do Papa   
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Nova equipa para o Secretariado 
Diocesano da Pastoral Social 

Pentecostes: “O Espírito Santo 
é surpreendente” - D. Nuno

Crismas na Sé do Funchal  | Foto: Duarte Gomes

Luísa Gonçalves   

Num tempo em que “o Evangelho che-
gou ao mundo inteiro” e em que “há 

cristãos em todos os recantos do globo”, o 
bispo do Funchal defende que “o Evangel-
ho precisa de continuar a falar” e o Espírito 
Santo de continuar a surpreender. 

D. Nuno Brás, que falava na Eucaristia 
com que se assinalou a solenidade do Pen-
tecostes no domingo, dia 23 de maio, na 
Sé do Funchal, explicou que o Evangelho 
³SUHFLVD� GH� IDODU� jV� HVFRODV�²� D� DOXQRV� H�
professores. Precisa de falar ao mundo da 
tecnologia e da ciência. Precisa de falar ao 
mundo do divertimento, do desporto e da 
família. Precisa de falar ao mundo da polí-
tica, da comunicação e das empresas”. 

E o mundo de hoje, frisou ainda o prela-
do na sua homilia, “precisa de escutar, nas 
suas diferentes linguagens, a Boa Notícia de 
Jesus”. E precisa também, disse D. Nuno, 
de gente que se continue a deixar maravil-
har, a ter a “capacidade de se admirar, de se 
deixar surpreender”, porque quem perdeu 
essas faculdades “perdeu também a capaci-
dade de dar atenção àquela realidade que, 
embora parecendo pequena aos olhos de 
WRGRV�²�LQVLJQL¿FDQWH�PHVPR�²�WUD]�FRQVL-
go a novidade verdadeira. E, “‘privados da 
DGPLUDomR��¿FDPRV�VXUGRV�SDUD�R�VXEOLPH¶��
gostava de dizer, no século passado, o pen-
sador judeu Abraham Heschel”. 

Por outras palavras, “só aquele que tem 
a capacidade de se deixar maravilhar, sur-

Dia do Advogado

D. Nuno Brás presidiu na quinta-feira, 
dia 27 de maio, a uma Eucaristia na Sé 

com que se assinalou o Dia do Advogado, 
SUR¿VVLRQDLV�D�TXHP�'��1XQR�%UiV�H[RUWRX�
para que sejam “cada vez mais espelho e 
presença do Deus justo e misericordioso”.

Na homilia deixou o apelo: “Ao cele-
EUDUPRV� 6DQWR� ,YR�� SDWURQR� GRV� DGYRJD-
dos, peçamos ao Senhor por todos quan-
tos no seu quotidiano têm como missão o 
exercício da justiça e de todas as atividades 
relacionadas com esse exercício. Peçamos 
para eles a virtude da justiça e ao mes-
mo tempo o olhar de misericórdia, que o 
mesmo é dizer, a graça de serem cada vez 
mais espelho e presença do Deus justo e 
misericordioso”.z

Decreto de nomeação
Secretariado Diocesano 

da Pastoral Social 

A Sagrada Escritura, seja no Antigo, 
seja no Novo Testamento, dá-nos 

conta, em inúmeras passagens, do cui-
dado especial que Deus tem para com 
os mais fracos e os pobres. Jesus viveu 
como pobre, “sem pedra onde reclinar 
a cabeça” (Mt 8,20), e não hesitou em 
proclamar os pobres como bem-aventu-
rados (Lc 6,20).

Esse mesmo cuidado especial pelos 
pobres foi recomendado por S. Tiago 
0HQRU� D� 6�� 3DXOR�� QR� ¿P� GR� HQFRQWUR�
de Jerusalém: “Conhecendo a graça em 
mim concedida, Tiago, Cefas e João, os 
notáveis tidos como colunas, estende-
ram-nos a mão, a mim e a Barnabé, em 
sinal de comunhão. […] Nós só nos de-
víamos lembrar dos pobres, o que, aliás, 
tenho procurado fazer com solicitude” 
(Gal 2, 9-10). Sabemos também como na 
Carta de S. Tiago o pobre tem um lugar 
especial: “Não escolheu Deus os pobres 
deste mundo para serem ricos na fé e 
herdeiros do Reino que prometeu àque-
les que o amam?” (Tg 2,5).

Não espanta, por isso que, já no ano 
258, o diácono S. Lourenço se tenha 
apresentado com os pobres a que os cris-
tãos davam assistência, junto do Prefeito 
de Roma que lhe pedia que entregasse os 
WHVRXURV�GD�,JUHMD��(�R�3DSD�%HQWR�;9,�
UHFRUGDYD�� ³$� ,JUHMD� QXQFD� SRGHUi� VHU�

dispensada da prática da caridade en-
quanto actividade organizada dos cren-
tes” (DCE 29).

A acção social tem sido, desde há 
muito tempo, uma das realidades em 
que os cristãos madeirenses sempre se 
empenharam, também de um modo or-
ganizado, desde sempre, como o prova 
a existência das Santas Casas da Mise-
ricórdia.

Neste ano em que celebramos os 
500 anos da escolha de S. Tiago Me-
nor como nosso padroeiro diocesano, e 
como os presentes tempos de pandemia 
vieram agravar e dar origem a muitas 
situações de carência e mesmo de po-
breza, mostra-se urgente reorganizar a 
coordenação da acção sócio-caritativa 
diocesana, de modo a poder incentivar 
e potenciar a acção social organizada da 
,JUHMD�QDV�YiULDV�FRPXQLGDGHV�H�QR�WRGR�
da diocese.
$VVLP��+(,�325�%(0�QRPHDU�XPD�

nova Equipa para o Secretariado Dioce-
sano da Pastoral Social, que passará a 
ter a seguinte constituição:

Engº João José Correia, Director
3H�� ÏVFDU� +HOLRGRUR� ;DYLHU� GH� $Q-

drade, Assistente
Dr. Duarte de Jesus Pacheco
Dr.ª Maria Cecília Pereira Gouveia 

Cachucho
Funchal, na Cúria Diocesana, aos 20 

de maio de 2021
† Nuno, Bispo do Funchalz

preender pela realidade e pelo mundo é 
também capaz de perceber Deus na sua 
vida. Só esse é capaz de se deixar encon-
trar por Deus”.

“Hoje, como no dia de Pentecostes, o 
Espírito Santo desce sobre nós. De modo 
particular, desce sobre aqueles que vão 
receber o sacramento do crisma. Enche o 
nosso coração e urge em nós”.

Nesta celebração, receberam o Sacra-
PHQWR�GD�&RQ¿UPDomR����MRYHQV�H�DGXOWRV��
sendo 15 da Paróquia da Sé, outros 15 da 
paróquia de São Pedro, três de Santo An-
tónio, quatro de Santa Luzia e 28 da Pa-
róquia do Carmo, no Funchal, que foram 
apresentados no início da Missa pelo cóne-
go Marcos Gonçalves. 

D. Nuno Brás terminou a celebração 
com três pedidos muito breves aos crisma-
dos. O primeiro foi um “pedido de descul-
pas” porque não os vai reconhecer quando 
os encontrar pelas ruas do Funchal. Mas 
quando estes o reconhecerem “estão à von-
tade para se virem meter comigo”.

O segundo pedido foi para que, sem-
pre que se lembrarem que são crismados, 
rezem uma Ave Maria pelo bispo que os 
crismou, “mesmo que seja uma Ave Maria 
muito rápida”. 

O terceiro pedido foi para que não se es-
queçam que “o Espírito Santo surpreende-
nos, transforma-nos e faz-nos capazes de 
mostrar Jesus com todos aqueles que nós 
contactamos, não é capacidade nossa, é o 
Espírito Santo que no-la dá”.z

Diversas paróquias vão assinalar o 
Encerramento do mês de maio, de-

dicado a Nossa Senhora. 
Neste domingo, 30 de maio, a ima-

gem de Nossa Senhora de Fátima vai 
percorrer a paróquia de São Tiago no 
Jardim da Serra,  a partir das 14h30. 

No Arco de São Jorge, semelhante 
iniciativa vai ter lugar entre as 15 e as 17 
horas.

No Porto Santo o encerramento do 
mês de maio também foi celebrado com  
a peregrinação da imagem de Nossa 
Senhora de Fátima pela ilha, no sábado, 
29 de maio. z

Encerramento 
do mês de maio

O Centro de Preparação para o Matri-
mónio (CPM) da Diocese do Fun-

chal vai iniciar encontros presenciais no 
salão paroquial da Quinta Grande no dia 
18 de junho pelas 20 horas. z  

Preparação para 
o Matrimónio

Educação Moral e 
Religiosa Católica 

O bispo do Funchal apelou, numa nota 
tornada pública na quarta-feira, dia 26 

de maio, à inscrição na disciplina de Edu-
cação Moral e Religiosa Católica (EMRC) 
considerando que esta disciplina, de oferta 
obrigatória e frequência facultativa, “ajuda 
a questionar e a procurar respostas”.

“A disciplina de EMRC ajuda a ques-
tionar e a procurar respostas. Ajuda a en-
contrar o sentido da existência; ajuda a en-
contrar no outro o rosto de Deus; ajuda a 
encontrar, em Jesus Cristo, o Deus a quem 
podemos encontrar, com quem podemos 
falar, porque é próximo de todos nós: é o 
'HXV�IHLWR�KRPHP�´��D¿UPD�'��1XQR�%UiV�

O prelado sustentou que a “EMRC é 
distinta da Catequese” paroquial porque 
“procura uma síntese entre o que aprende-
mos nos vários momentos da escola, quem 
somos e o que queremos ser” e considera 
que “isso é essencial para o crescimento 
de qualquer pessoa” pois não basta “saber 
muitas coisas e ter ao dispor muita infor-
mação”, complementou.

Durante o mês de maio acontecem, em 
todo o país, as matrículas para o ano leti-
vo 2021/2022. Pela primeira vez as reno-
vações e matrículas realizam-se em forma-
to totalmente digital.

A disciplina de EMRC, integrada no 
sistema educativo, é o espaço privilegiado 
para a aprendizagem de valores sólidos 
para a orientação do projeto de vida de 
cada aluno.

A opção por EMRC deve ser mani-
festada no momento da renovação da 
matrícula.z


