
“Temos o convite a continuar a 
missão da Madre Virgínia”

O livro “Virgínia, a menina do anel invi-
sível”, da autoria de Conceição Freitas 

H�FRP�LOXVWUDomR�GH�6R¿D�5HLV��IRL�DSUHVHQ-
WDGR�QR�¿QDO�GR�PrV�GH�PDLR��FRP�R�REMH-
tivo de dar a conhecer às crianças a vida e 
obra da Madre Virgínia Brites da Paixão, 
religiosa clarissa, cujo processo diocesano 
SDUD�D�EHDWL¿FDomR�HVWi�HP�IDVH�FRQFOXVLYD��

Ao Jornal da Madeira a autora apresen-
tou a mensagem deste livro infantil, que 
também pretende chegar a outros públi-
cos.   

“Com este livro, temos o convite a con-
tinuar a missão da Madre Virgínia, que é a 
devoção ao Imaculado Coração de Maria. 
Em Fátima temos a declaração de Nossa 
6HQKRUD�� µSRU� ¿P� R� PHX� ,PDFXODGR� &R-
ração triunfará’. Temos de fazer todo o 

possível para isto ser concretizado”, disse 
Conceição Freitas. 

Para a autora, “a Madre Virgínia fazia 
da Eucaristia e da oração o remédio”. Dian-
WH� GDV� GL¿FXOGDGHV� H� VXUSUHVDV� GD� YLGD��
“quem tiver amor à Eucaristia vem sempre 
confortado para casa, com uma força reno-
vada para trabalhar e continuar”.

Conceição Freitas considera que os pais 
são fundamentais para o caminho da fé 
das crianças. É verdade que o tempo não 
é muito, no entanto aconselha a colocar 

na agenda o tempo para a família e nesses 
momentos partilharem a educação religio-
sa.  

Para a autora, “a criança tem um pa-
pel importante, hoje mais do que nunca, 
de chamar a atenção das pessoas para as 
coisas sagradas. Uma criança educa uma 
assembleia” e recorda um gesto da Madre 
Virgínia que, em criança, antes de ir para a 
escola, passava sempre na igreja para visi-
tar o Menino Jesus.

A receita da venda deste livro reverte 
QD� VXD� WRWDOLGDGH�SDUD� DMXGDU� D�¿QDQFLDU�
a construção do monumento em homena-
gem à Madre Virgínia. “Esta mulher teve 
um papel importante, humilde, quase in-
visível, mas que as pessoas reconheciam”, 
disse Conceição Freitas.z 
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“A Madre Virgínia fazia da 
Eucaristia e da oração o remédio”

Foto: Jornal da Madeira

Conceição Freitas apresenta a história da “menina do anel invisível”
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Dois peregrinos franceses, iguais a mui-
tos outros, partiram a pé do Santuário 

de Fátima rumo a Santiago de Compostela. 
Mas há uma particularidade. Um deles, Pa-
trick Bonnand, leva uma imagem de Nossa 
Senhora de Fátima às costas. 

Patrick e Jean, na casa dos 60 anos de 
idade, decidiram fazer o Caminho Portu-
guês de Santiago. Ao passarem por Valença, 
no sábado passado, chamaram a atenção da 
população já habituada a encontrar pere-
grinos: “Ver peregrinos tornou-se normal, 
sim…mas com a imagem da Virgem às cos-
tas não é todos os dias. Tem cerca de um 
metro de altura”. 

Quando os peregrinos entraram num 
albergue local, o proprietário pediu auto-
rização para partilhar uma foto nas redes 
sociais. 

“Foi algo inédito. Nunca tínhamos visto 
nada assim”, disse Diogo Azevedo proprie-
tário do Albergue Quinta Estrada Romana. 
³&KHJDUDP� DTXL� H� ¿]HUDP� DSHQDV� XP�

repouso. Depois seguiram caminho. Sei que 
há um carro de apoio que os acompanha 
com mais três pessoas”, referiu à Rádio Vale 
do Minho. 

Após diversos meses de ausência por 
causa da pandemia, os peregrinos pouco a 
pouco estão a regressar aos albergues por-
tugueses e galegos. 

Antes do início da pandemia, a Euroci-
dade Valençã-Tui registou mais de 88 mil 
peregrinos que passaram por aquelas duas 
cidades no ano de 2019, um número que 
desde 2014 esteve sempre a aumentar. Re-
corde-se que, durante a Semana Santa do 
ano passado, foram registados somente 6 
peregrinos no lado galego, devido ao ence-
rramento das fronteiras.z

Editorial:
Mãe peregrina Machico: Documentos do séc. XVI 

enriquecem arquivos paroquiais

A recente descoberta de um conjunto 
de livros do século XVI na Paróquia 

de Machico, esteve na base da conferência 
promovida pelo pároco, cónego Manuel 
Ramos, apresentada no domingo, 20 de 
junho, com o tema: “Arquivos Paroquiais 
da Igreja Matriz de Machico: Contextos e 
Estudos”. 

O evento contou com a presença de D. 
Nuno Brás e com a intervenção dos inves-
tigadores Rita Rodrigues e Paulo Ladeira 
e do Diretor Regional do Arquivo e Biblio-
teca da Madeira, Nuno Mota.

Nas palavras introdutórias, o cónego 
Ramos partilhou sobre a “sensibilidade 
pela conservação” dos arquivos paro-
quiais e a sua acessibilidade ao público 
em geral e aos académicos.

Para Rita Rodrigues, a documentação 
encontrada pode ajudar a colmatar algu-
mas lacunas que existem em diferentes 
relatos históricos de Machico, que têm 
sido publicados nos últimos anos. 

O historiador Paulo Ladeira incidiu 
a sua intervenção no tipo e variedade de 
documentos que se podem encontrar no 
Arquivo Paroquial de Machico e sobre a 
importância da disponibilização dos do-
cumentos ao público.

Por outro lado, o Diretor Regional do 
Arquivo e Biblioteca da Madeira, Nuno 
0RWD�UHÀHWLX�VREUH�D�³LPSRUWkQFLD�GR�SD-
trimónio religioso e da sua preservação e 
recuperação”. “Sem o património docu-
mental religioso, nós não podemos cons-
truir a história da Madeira como um todo 
e é desde logo por isso que a sua defesa e 
valorização são importantes”, referiu.

Ao encerrar o encontro, o bispo do 
Funchal, D. Nuno Brás disse que  o cris-
tianismo “não vive sem também estes pa-
péis velhos que acabam por ser preciosos 
porque testemunham este acontecer, esta 
vida de Jesus no meio de nós e neste caso 
no meio daqueles que foram antepassa-
dos no séc. XVI”.z

A Diocese do Funchal e a Secretaria 
Regional de Turismo e Cultura for-

malizaram na terça-feira, dia 22 de junho, 
um protocolo no âmbito da preservação, 
salvaguarda e divulgação do património 
documental da diocese. 

“No quadro deste protocolo serão ini-
ciados diversos projetos, sendo o primei-
ro a digitalização da biblioteca histórica 
da Cúria Diocesana” que é composta por 
centenas de volumes editados entre os sé-
culos XVI e XVIII.z

Protocolo entre 
Diocese e Governo

Foto: Duarte Gomes

Foi apresentado no dia 18 de junho, na 
Igreja de São Sebastião, em Câmara 

de Lobos, o “Livro da Confraria do Már-
tir São Sebastião’, uma obra da autoria de 
Sónia Silva Franco. Na ocasião, D. Nuno 
Brás partilhou a “esperança de que este 
bom exemplo possa ser seguido por mui-
tas outras confrarias da nossa ilha”. 

No domingo, 20 de junho, também 
foi apresentado, na paróquia de Nossa 
Senhora do Monte o livro: “Um santo da 
Eucaristia”, da autoria do fotógrafo David 
Francisco e do pároco Pe. Vitor Sousa.z

Apresentação de 
livros 

A Diocese do Funchal informa: “Como 
é do conhecimento público, o padre 

José Anastácio Gouveia Alves pediu ao 
Santo Padre a dispensa das obrigações 
inerentes à Sagrada Ordenação, inclusive 
do celibato sacerdotal.

O Papa Francisco acedeu ao pedido 
do referido sacerdote. Não sendo possí-
vel contactá-lo, a Diocese do Funchal foi 
instruída pela Congregação da Doutrina 
da Fé para que esta decisão fosse tornada 
pública”.z

Padre José 
Anastácio Alves

Foto: Albergue Quinta Estrada Romana
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Dia de S. João: D. Nuno Brás 
visitou Calhau da Lapa

O bispo do Funchal presidiu à Eucaristia no Calhau da Lapa | Foto: Duarte Gomes

Luísa Gonçalves   

As Insígnias do Espírito Santo visitaram esta 
quinta-feira, dia 24 de junho, o Calhau da 

Lapa, no Campanário. Até aqui nada de novo. 
Aliás, manda a tradição que assim aconteça – 
só o último foi exceção por causa da pandemia 
– neste dia de São João.

Depois da Missa das oito da manhã, na 
Igreja de São Brás, as insígnias desceram em 
direção ao mar, mas não sem antes passarem 
pela escola Básica do Campanário, pela a As-
sociação Desportiva Campanário e pela Escola 
Secundária.

Uma vez mais o relato nada tem de novo, 
bem sabemos. Mas se lhe juntarmos a presença 
de D. Nuno Brás já temos novidade e novida-
de e digna de registo, tanto mais que esta foi a 
primeira vez na história que um bispo visitou 
aquela zona.

Depois de uma viagem de mais ou menos 
dez minutos, o tempo necessário para perco-
rrer a distância que separa o Calhau do Cais 
da Ribeira Brava, onde embarcou no ‘Calais e 
Ilda’, o prelado chegava ao cais do Calhau.

D. Nuno Brás era aguardado por inúmeras 
pessoas que o saudaram com aplausos, num 
sinal claro de satisfação pela sua presença. En-
quanto se dirigia para uma zona mais central 
do espaço, onde se celebraria depois a Missa, 
D. Nuno Brás foi retribuindo os cumprimentos 
e agradecendo as boas-vindas.

Coube depois a Luís Drumond, presidente 
da Associação Desportiva do Campanário que 
tem uma ligação privilegiada com aquele es-
paço, onde gere as chamadas ‘Casinhas do Ca-
lhau’, relatar ao bispo diocesano a história do 
local e referir que esta foi “uma visita histórica” 
e de “uma grande dimensão espiritual”.z

O bispo do Funchal, D. Nuno 
Brás, presidiu à celebração 

GD�EHQomR�GRV�¿QDOLVWDV�GD�(V-
cola da APEL que se realizou 
no sábado, dia 19 de junho, na 
igreja do Imaculado Coração 
de Maria. 

Um momento importante 
para os alunos e para a escola, 

que no ano passado não se rea-
lizou por causa da pandemia 
e que este ano não só “esteve 
em dúvida”, conforme explicou 
logo no início o Pe. Fernando 
Gonçalves, Diretor Geral deste 
estabelecimento de ensino ca-
tólico, como teve de ser pensa-
do “num formato diferente”.z

%HQomR�GRV�¿QDOLVWDV�GD�
Escola da APEL 

Deus vem ao 
nosso encontro
O bispo do Funchal visitou no 

sábado, dia 19 de junho, as 
comunidades paroquiais das Pre-
ces e do Piquinho, cujo pároco é 
o Pe. António Ramos, onde cris-
mou 73 jovens.

Na celebração das Preces, o 
prelado alertou os jovens para o 
facto de Deus vir ao nosso encon-
tro nos sítios onde menos espera-
mos e para a necessidade de es-
tarmos atentos para o reconhecer 
e preparados para esse encontro.

“Deus não veio ao encontro 
dos discípulos no templo, num 
santuário, mas no lugar onde eles 
trabalhavam, no barco”, lembrou 
D. Nuno, para logo acrescentar 
que “Deus vem ao nosso encon-
tro sempre e onde quer que nós 
estejamos”.

No domingo, dia 20 de jun-
ho, D. Nuno Brás também mi-
nistrou o Sacramento do Crisma 
a 84 jovens, sendo que 39 eram 
da Paróquia de São Roque e 45 
da Paróquia de São José, as quais 
têm como pároco o Pe. José Luís 
Rodrigues.

Na celebração em São José, o 
bispo do Funchal, centrou a sua 
KRPLOLD� QXPD� UHÀH[mR� VREUH� R�
Evangelho de São Marcos (Mc 
4,35-41), que nos relatava o epi-
sódio em que Jesus seguia na 
barca de Pedro e mandava acal-
mar o mar e o vento que pron-
tamente lhe obedeceram, o que 
deixou os apóstolos admirados. 
Admiração essa que nos remete 
para a falta de fé e para as dúvi-
das que tiveram os próprios dis-
cípulos relativamente à pessoa de 
Jesus.z

Foi com uma Eucaristia pre-
sidida por D. Nuno Brás, 

que se assinalou na quarta-fei-
ra, dia 23 de junho, a conclusão 
das obras de conservação e 
restauro da Capela de São João 
localizada no sítio do Lombo de 
São João, paróquia de Cristo 
Rei, Ponta do Sol.

Em momento próprio, D. 
Nuno Brás procedeu à dedi-
cação do altar desta pequena 
capela rural, sobre a qual não 
parece haver muita documen-
tação, mas que tudo indica ten-
ha sido construída no século 
XVII e reconstruída no século 
XIX.z

Capela de São João 
restaurada



A festa de S. Pedro traz consigo, particular-
mente no nosso país, uma carga popular de 

festejos e tradições. Mas, para além disso, ela é a 
oportunidade para tomarmos consciência de que, 
mesmo numa Ilha perdida no meio do Atlântico, 
fazemos parte de num povo, espalhado pela terra 
mas unido na vivência da mesma fé.

Desde o pólo norte ao sul do hemisfério, das 
Américas à Ásia mais longínqua, vivendo nas 
mais diferentes culturas e no meio das mais di-
versas tradições, o Evangelho de Jesus Cristo foi 
criando um povo que não traz consigo qualquer 
raiz de sangue ou de pensamento porque não é 
fruto da natureza ou do querer humano. 

A sua raiz encontra-se antes na referência a 
um Homem — não como um fundador longínquo, 
distante, mas como o Ressuscitado vivo e presen-
te, ultrapassando distâncias e fronteiras para se 
fazer um connosco e com todos quantos estejam 
disponíveis para O acolher.

Pedro, é o experiente pescador da Galileia que 
se viu convertido em pescador de homens. Pe-

dro é o discípulo pecador, que abandona e nega 
o Mestre. Pedro é o pastor que deixa que o amor 
apague a sua falta. Pedro é a pedra sobre a qual 
R�6HQKRU�TXLV�HGL¿FDU�D�VXD�,JUHMD��3HGUR�p�R�GLV-
FtSXOR�TXH��QR�PHLR�GH�WRGDV�DV�GL¿FXOGDGHV�H�QD�
sua generosidade, em nome de todos, proclama a 
fé: “Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo”.

A fé de Pedro e de Paulo; a fé dos Apóstolos 
continua hoje viva, a transformar, a dar vida. Não 
queremos outra. Nem queremos juntar-lhe as 
nossas opiniões. Queremos apenas a graça de a 
viver cada vez mais, na sua inteireza.z

Na fé dos Apóstolos

D. Nuno Brás

“Pedro, é o experiente pescador da 
Galileia que se viu convertido em 

pescador de homens” 
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Acompanhe-nos em www.jornaldamadeira.com  
e no facebook: @jornaldamadeira 

 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

Na terça-feira, 29 de junho, o bispo do Funchal vai 
presidir à Festa de São Pedro na paróquia da Ribei-

ra Brava às 16 horas. Na véspera, a novena será celebra-
da às 20h30. 

No Funchal, a paróquia de São Pedro vai celebrar a 
solenidade do seu orago no dia 29 de junho às 18h30. 

A paróquia da Ponta do Pargo vai celebrar a festa de 
São Pedro, seu padroeiro, no sábado, 26 de junho às 
16h30. 

Em Câmara de Lobos será celebrada a Eucaristia na 
segunda-feira, 28 de junho, na capela da Conceição, às 
19 horas. No dia 29 de junho, dia de São Pedro, patro-
no dos pescadores, haverá missa campal às 20 horas no 
cais.

A paróquia da Lombada, em Santa Cruz, a festa de 
São Pedro será celebrada no dia 29 de junho às 20 ho-
ras. Na véspera, dia 28, a Eucaristia será às 18h30. No 
¿QDO�D�LPDJHP�GH�6mR�3HGUR�YDL�SHUFRUUHU�D�SDUyTXLD�HP�
automóvel.z  

Paróquias celebram São 
Pedro

Domingo XIII do Tempo Comum

Naquele tempo, depois de Jesus 
ter atravessado de barco para 

a outra margem do lago, reuniu-se 
uma grande multidão à sua volta, e 
Ele deteve-Se à beira-mar. Chegou 
então um dos chefes da sinagoga, 
chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu 
a seus pés e suplicou-Lhe com in-
VLVWrQFLD�� ©$� PLQKD� ¿OKD� HVWi� D�
morrer. Vem impor-lhe as mãos, 
para que se salve e viva». Jesus foi 
com ele, seguido por grande mul-
tidão, que O apertava de todos os 
lados. Entretanto, vieram dizer da 
casa do chefe da sinagoga: «A tua 
¿OKD�PRUUHX��3RUTXH�HVWiV�DLQGD�D�
importunar o Mestre?». Mas Jes-
us, ouvindo estas palavras, disse 
ao chefe da sinagoga: «Não temas; 
basta que tenhas fé». E não deixou 
que ninguém O acompanhasse, 
a não ser Pedro, Tiago e João, ir-

mão de Tiago. Quando chegaram 
a casa do chefe da sinagoga, Jesus 
encontrou grande alvoroço, com 
gente que chorava e gritava. Ao 
entrar, perguntou-lhes: «Porquê 
todo este alarido e tantas lamen-
tações? A menina não morreu; está 
a dormir». Riram-se d’Ele. Jes-
us, depois de os ter mandado sair 
a todos, levando consigo apenas 
o pai da menina e os que vinham 
com Ele, entrou no local onde ja-
zia a menina, pegou-lhe na mão e 
GLVVH��©7DOLWD�.XPª��TXH�VLJQL¿FD��
«Menina, Eu te ordeno: Levanta-
te». Ela ergueu-se imediatamente 
e começou a andar, pois já tinha 
doze anos. Ficaram todos muito 
maravilhados. Jesus recomendou-
lhes insistentemente que ninguém 
soubesse do caso e mandou dar de 
comer à menina.z 

EVANGELHO 

Forma breve (Mc 5, 21-24.35b-43)


