
O cristianismo sempre se envolveu nas reali-
dades humanas. Tudo quanto é humano nos 

diz respeito — do nascer ao morrer, em todas as 
realidades onde está o ser humano, aí se encontra 
também o cristianismo. 

O cristianismo não é, como acontece com o 
Budismo, uma procura de esquecer o que nos ro-
deia, de fugir do mundo, de procurar apenas as 
realidades do espírito.
3HOR�FRQWUiULR��TXDQGR�6��-RmR�D¿UPD�QR�HYDQ-

gelho que Deus se fez carne e habitou entre nós 
�-R�������HVWi�D�D¿UPDU�TXH�R�SUySULR�-HVXV�QDV-
ceu como verdadeiro homem, com uma família, 
com amigos, a falar uma língua, no seio de uma 
cultura, com os seus usos e costumes.

É este mundo que Deus ama e quer salvar, 
mesmo quando se opõe ou se esquece do Evan-
gelho. É a esse mundo que Deus nos envia como 
fermento, de modo a que Jesus Cristo esteja pre-
sente: na vida da fé, mas também no mundo dos 
negócios, no mundo da política, no mundo do 

desporto, na vida da família e nos momentos de 
divertimento e descanso.

Portugal foi feito por cristãos. E isso vê-se, não 
apenas nos livros de história, mas percebe-se no 
nosso modo de viver, nos valores e nos ritmos da 
nossa vida.

Na próxima semana, teremos entre nós as co-
memorações do Dia de Portugal. É um momento 
LPSRUWDQWH�SDUD�QRV�D¿UPDUPRV�FRPR�SRUWXJXH-
ses, membros de um todo nacional. E é também 
uma oportunidade para reforçarmos o nosso 
empenho, também de cristãos, numa socieda-
de portuguesa sempre mais justa e sempre mais 
humana.z

“A Eucaristia é uma verdadeira 
escola de serviço”

Na quinta-feira, dia 3 de junho, Soleni-
dade do Santíssimo Corpo e Sangue 

de Cristo, o bispo do Funchal referiu que 
a vida cristã assume não só o conteúdo 
da Eucaristia mas também a sua forma “o 
modo do nosso viver, do nosso olhar, do 
nosso falar, do nosso existir” e recordou 
que “a  forma da vida cristã é Cristo tal 
como Ele se nos oferece na Eucaristia”.

Para D. Nuno Brás, a forma da Euca-
ristia concretiza-se em quatro realidades: 
acolhimento, gratidão, serviço e espe-
rança. 

Sobre o acolhimento, o prelado refe-
re que “diante de Deus, descobrimo-nos 
pobres: famintos, sedentos, necessitados. 
Não podemos, por isso, deixar de estar 
atentos ao que nos rodeia”. 

A forma da Eucaristia conduz à grati-
dão, que nos faz perceber “que todos so-

mos devedores, de Deus e uns dos outros. 
E que, tendo sido cumulados de bens, 
muito mais que quanto merecíamos, não 
podemos deixar de agradecer e de viver na 
gratidão”. 

Em relação ao serviço, o bispo do Fun-
chal diz que “a Eucaristia faz-nos cuidar 
uns dos outros, faz-nos lavar os pés uns 
aos outros”, especialmente daqueles que 
“vêm até nós, em particular dos pobres, e 
onde Deus se revela”.  

A Eucaristia “faz-nos responsáveis pela 
inteira humanidade e pelo seu destino. A 
Eucaristia é uma verdadeira escola de ser-

viço. A forma da Eucaristia é a atitude per-
PDQHQWH�GH�VHUYLoR�DWp�DR�¿P´��GLVVH��

A Eucaristia enche-nos de esperança. 
“Estando ainda na terra, vivendo a con-
dição de exilados e peregrinos, fracos, li-
mitados e pecadores, é-nos dado saborear 
o Céu”. 

Por causa da pandemia, a participação 
nesta celebração contou com as autori-
dades civis, militares, sacerdotes, bispos 
eméritos e ainda com representantes das 
Confrarias do Santíssimo Sacramento de 
cada paróquia, o mesmo acontecendo com 
os Institutos Religiosos de vida Consagra-
da, Secular, Sociedades de Vida Apostóli-
ca, Secretariados e Movimentos e Obras 
laicais.
1R�¿QDO�GD�(XFDULVWLD�UHDOL]RX�VH�XPD�

pequena procissão com um número re-
duzido de participantes.z 
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Construtores duma sociedade

D. Nuno Brás

“Portugal foi feito por cristãos. E isso 
vê-se, não apenas nos livros de história, 
mas percebe-se no nosso modo de viver” 
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“A Eucaristia faz-nos cuidar uns   
dos outros, faz-nos lavar os pés 

uns aos outros”.

Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos. E de 
novo acorreu tanta gente, que eles nem sequer podiam comer. 

Ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se a caminho para 
O deter, pois diziam: «Está fora de Si». Os escribas que tinham des-
cido de Jerusalém diziam: «Está possesso de Belzebu», e ainda: «É 
pelo chefe dos demónios que Ele expulsa os demónios». Mas Jesus 
chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas: «Como pode Sa-
tanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mes-
mo, tal reino não pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida 
contra si mesma, essa casa não pode durar. Portanto, se Satanás se 
levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir: está perdi-
do. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe 
os bens, sem primeiro o amarrar: só então poderá saquear a casa. 
(P�YHUGDGH�YRV�GLJR��7XGR�VHUi�SHUGRDGR�DRV�¿OKRV�GRV�KRPHQV��RV�
pecados e blasfémias que tiverem proferido; mas quem blasfemar 
contra o Espírito Santo nunca terá perdão: será réu de pecado para 
sempre». Referia-Se aos que diziam: «Está possesso dum espírito 
LPSXURª��(QWUHWDQWR��FKHJDUDP�VXD�0mH�H�VHXV�LUPmRV��TXH��¿FDQ-
do fora, O mandaram chamar. A multidão estava sentada em volta 
d’Ele, quando Lhe disseram: «Tua Mãe e teus irmãos estão lá fora 
à tua procura». Mas Jesus respondeu-lhes: «Quem é minha Mãe e 
meus irmãos?». E, olhando para aqueles que estavam à sua volta, 
GLVVH��©(LV�PLQKD�0mH�H�PHXV�LUPmRV��4XHP�¿]HU�D�YRQWDGH�GH�'HXV�
esse é meu irmão, minha irmã e minha Mãe» .z

Foto: Duarte Gomes

D. Nuno Brás presidiu à Solenidade do Corpo de Deus na Sé do Funchal

Domingo X do Tempo Comum
EVANGELHO  (Mc  3, 20-35)

Igreja de Santo António  |  Foto: Duarte Gomes

A paróquia de Santo António vai celebrar a festa litúrgica 
do seu padroeiro com a celebração Eucarística no adro 

da igreja, presidida por D. Nuno Brás, no próximo domin-
JR�����GH�MXQKR��SHODV����KRUDV��1R�¿QDO�GD�(XFDULVWLD�KDYHUi�
procissão dentro do adro. Devido às restrições impostas pela 
pandemia não haverá arraial. 

Entretanto, até ao dia 11 de junho decorrem as trezenas 
com início às 20 horas. 

A Vigília de Santo António no dia 12 de junho também será 
celebrada às 20 horas. 

Santo António também é o padroeiro das paróquias de 
Santo António da Serra e da Raposeira na freguesia da Fajã 
da Ovelha.z 

Festa de Santo António



Luísa Gonçalves   

O Estádio do Marítimo, nos Barreiros, passou 
a ter um oratório e uma sala em homenagem 

ao Papa São João Paulo II, onde se encontram 
SDWHQWHV�DOJXPDV�IRWRJUD¿DV�TXH�UHFRUGDP�D�VXD�
visita à região e a sua passagem por aquele espaço 
desportivo. 

Tanto a sala como o oratório foram benzidas 
na terça-feira, dia 1 de junho, pelo Bispo do Fun-
chal, D. Nuno Brás, que parabenizou o Marítimo 
por esta iniciativa e desejou que “esta presença 
possa inspirar os atletas e os dirigentes do Marí-
timo a serem mais e a serem melhores”. 

Antes, D. Nuno Brás explicou que “a vida cris-
tã é uma espécie de desporto, pelo facto de nos 
superarmos a nós mesmos e de em cada ocasião 
querermos fazer mais e melhor”. 

São João Paulo II, lembrou ainda o prelado, foi 

o Papa desportista, podendo servir de “interces-
sor” e de “exemplo para os desportistas do Marí-
timo que aqui procuram fazer mais, fazer melhor, 
ultrapassarem-se a si mesmos para ganhar”. 

D. Nuno Brás desejou ainda que “São João 
Paulo II inspire os atletas do Marítimo no cam-
po desportivo” e constitua para todos eles “um 
exemplo de vida, um exemplo de quem procura 
estar cada vez mais próximo de Deus”.

A cerimónia contou ainda com a presença do 
bispo emérito, D. Teodoro de Faria, que recordou 
DV�GL¿FXOGDGHV�SDUD�TXH�D�YLVLWD�GH�-RmR�3DXOR�,,�
se concretizasse. 

Já Carlos Pereira, presidente do Marítimo, 
lembrou as origens humildes do clube que nasceu 
na Zona Velha do Funchal, “uma zona difícil, uma 
zona de miséria”, mas que tinha ligação à igreja 
do Socorro e à Capela do Corpo Santo, pelo que 
“a nossa vida sempre foi feita no caminho da fé”.z
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IGREJA

P.  Giselo Andrade 

“O tempo está a acabar! Mude os seus hábi-
tos”. Foi este cartaz que me chamou a atenção 

quando, após a celebração do Corpo de Deus na 
Sé do Funchal, passei pelo Largo da Restauração 
e vi uma exposição da Câmara do Funchal, inte-
grada na comemoração do Dia Mundial do Am-
biente, assinalado a 5 de junho. Uma data cria-
da pela Assembleia Geral das Nações Unidas 
em 1972. Uma frase na exposição obrigou-me a 
parar e pensar: “Em 2050 haverá mais plástico 
nos oceanos do que peixes”.
1R�¿QDO�GH�PDLR��R�3DSD�)UDQFLVFR�ODQoRX�D�

Plataforma de Ação Laudato Si’ que se vai es-
tender por sete anos, em vista a uma ecologia 
integral em favor da natureza e do homem por-
que “o egoísmo, a indiferença e os estilos irres-
ponsáveis estão a ameaçar o futuro dos jovens”. 
Neste caminho, são apresentados sete objeti-
vos Laudato Si’: resposta ao clamor da terra, 
resposta ao clamor dos pobres, economia eco-
lógica, adoção de estilos de vida sustentáveis, 
educação ecológica, espiritualidade ecológica, e 
envolvimento da comunidade e ação participa-
tiva. “Das mãos de Deus recebemos um jardim; 
DRV�QRVVRV�¿OKRV�QmR�SRGHPRV�GHL[DU�XP�GHVHU-
WR´��D¿UPRX�)UDQFLVFR���

Esta plataforma de ação foi projetada para 
envolver diversos setores: famílias; paróquias e 
dioceses; instituições educacionais; instituições 
de saúde; organizações e grupos; setor eco-
nómico; e comunidades religiosas. Todos são 
chamados a adotar estilos de vida sustentáveis. 
Um exemplo de concretização das propostas 
da Laudato Si’ é o da Conferência Episcopal de 
Bangladesh, que ao longo deste ano já plantou 
mais de 700 mil árvores.

De acordo com um estudo sobre a aplicação 
da encíclica Laudato Si’ em Portugal, realizado 
pelos jornalistas António Marujo (7Margens) 
e Ricardo Perna (Família Cristã), “metade das 
dioceses portuguesas não incluem ainda os te-
mas da Laudato Si’ no currículo de formação 
dos futuros padres na sua diocese nem nas ca-
tequeses, planos pastorais ou outros momentos 
IRUPDWLYRV��(�QHQKXPD�GDV�GLRFHVHV�WHP�GH¿-
nidas metas ecológicas propostas pela encíclica 
Laudato Si’, do Papa Francisco”.

Perante os resultados, o Pe. Joshtrom, coor-
denador do setor Ecologia e Criação do Vatica-
no, fez duas sugestões aos bispos portugueses: 
“dar mais protagonismo aos jovens” e ter “es-
tratégias globais, porque fazer ações individuais 
QmR�VHUi�VX¿FLHQWH´��(�TXH�LVWR�SRVVD�VHU�RUJDQL-
zado e promovido  por uma “equipa de ecologia 
da Conferência Episcopal”. 

Rumo aos 50 anos do Dia Mundial do Am-
biente, que se realizará a 5 de junho de 2022, 
porque não envolver os cristãos, as paróquias e 
a diocese?z

Editorial:
Cristãos Laudato Si’
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DIOCESE DO FUNCHAL

Núncio Apostólico vai presidir ao Dia 
do Clero na Sé do Funchal

O Cabido da Sé do Funchal 
tem um novo Deão. Tra-

ta-se do cónego João Francis-
co Dias, que tomou posse na  
quinta-feira, dia 3 de junho, 
na sala do Cabido, após a cele-
bração do Corpo de Deus. 

O vice-presidente do Cabi-
do é o cónego Carlos Duarte 
Lino Nunes. O Secretário é o 
cónego Vítor dos Reis Franco 
Gomes e o Tesoureiro é o có-
nego Marcos Gonçalves. z

Cabido da Sé do Funchal com um novo 
Deão e uma nova direção 

Crismas nas 
paróquias de 
S. António e 
Fátima

O bispo do Funchal des-
locou-se, nos dias 29 e 

30 de maio, a duas comu-
nidades paroquiais, onde 
ministrou o Sacramento do 
Crisma a 82 jovens, a quem 
GHVD¿RX� D� DVVXPLU� DV� FRQ-
sequências do batismo e de 
pertencerem, por ele, à San-
tíssima Trindade, cuja sole-
nidade a Igreja celebrou pre-
cisamente neste domingo.

A paróquia de Santo An-
tónio, no Funchal, foi a pri-
meira comunidade a receber 
D. Nuno Brás, no sábado. 
Coube ao Cónego Carlos Nu-
nes agradecer, em nome da 
comunidade, a presença do 
prelado e atestar que o grupo 
de 22 jovens estava prepara-
do para receber o Crisma.

Já na paróquia de Fá-
tima, no domingo, a cele-
bração decorreu na capela 
do Colégio Salesiano, com 
o Pe. José Gomes, seu dire-
WRU�� D�¿FDU� UHVSRQViYHO�SHOD�
apresentação dos 60 jovens 
e por agradecer a presença 
do prelado.

Na homilia, D. Nuno 
Brás  disse que “é o Espíri-
to Santo que transforma os 
nossos corações e é Ele que 
nos faz ter uma relação viva, 
quotidiana, constante com o 
Pai”.z

A paróquia de São Jorge iniciou neste 
sábado, 5 de junho, a “devoção dos 

primeiros cinco sábados em honra ao 
Imaculado Coração de Maria riqueza do 
Coração de Jesus” na capela da Ribeira 
Funda. 

As celebrações nos primeiros sába-
dos de cada mês até ao mês de outubro, 
serão às 19 horas.z

Devoção dos cinco 
sábados  

A Diocese do Funchal vai assinalar o 
Dia do Clero na próxima sexta-feira, 

11 de junho, dia do Sagrado Coração de 
Jesus que coincide com os 500 anos do 
primeiro voto a São Tiago Menor pela 
Câmara do Funchal. 

A Eucaristia será presidida pelo nún-

cio apostólico em Portugal, D. Ivo Sca-
polo, às 11 horas, na Sé do Funchal. 

No mesmo dia, pelas 21 horas, na Sé 
do Funchal, haverá um concerto come-
morativo do voto a São Tiago Menor 
SHOR�&RQVHUYDWyULR���(VFROD�3UR¿VVLRQDO�
das Artes da Madeira.z

Estádio do Marítimo dedica 
oratório a São João Paulo II 

%HQomR�GR�RUDWyULR�H�VDOD�GH�H[SRVLomR�IRWRJUi¿FD�GD�YLVLWD�GH�6��-RmR�3DXOR�,,��_�Foto: Duarte Gomes

(16�QR�6DQWXiULR�GH�)iWLPD�QR�&DER�*LUmR�_�Foto: Duarte 

Peregrinação das Equipas de 
Nossa Senhora
As Equipas de Nossa Senhora 

realizaram, no sábado, dia 29 
de maio, a sua habitual peregri-
nação ao Santuário de Fátima, no 
Cabo Girão. 

O momento começou com a re-
citação do Terço e deu lugar à ce-
lebração da Eucaristia, presidida 
pelo bispo do Funchal. 

Na sua homilia, D. Nuno Brás 
lembrou que a família é aquilo que 

“há de mais semelhante à Santís-
sima Trindade”, explicando que 
“o sacramento do matrimónio é 
quando um homem e uma mulher 
dizem que nesta nossa relação de 
amor não só queremos que Deus 
esteja, mas queremos que Deus 
seja, isto é, que Deus esteja presen-
te, que ela seja imagem de Deus”. 
(VWH�³p�R�JUDQGH�GHVD¿R�GDV�IDPt-
lias cristãs”.z

No próximo dia 18 de junho, pelas 13 
horas, na paróquia de Câmara de 

Lobos, será apresentado o livro “Confra-
ria do Glorioso Mártir São Sebastião”, 
que contará com a presença de D. Nuno 
Brás.

Trata-se de uma obra da Arteleia, 
Produção de Conteúdos Literários, que 
retrata a fé dos homens e mulheres de 
Câmara de Lobos ao santo padroeiro, as 
bênçãos e o trabalho dos confrades.z

Livro da confraria 
de S. Sebastião

Realiza-se neste domingo, 6 de junho,  
na paróquia de São Jorge, o 38º En-

contro Mensal dos Militares Madeiren-
ses que Serviram no Ultramar. 

A Eucaristia será celebrada na igre-
ja paroquial às 11 horas. Depois haverá 
uma homenagem onde serão referidos 
os  antigos militares  do Concelho de 
Santana que faleceram em serviço no 
Ultramar.

Os antigos militares naturais da Ma-
deira e seus familiares estão convida-
dos  a participar nesta  homenagem  de 
gratidão por aqueles que  defenderam a 
integridade da nossa Pátria no Ultramar 
(1961-1975).z

Encontro com 
antigos militares

A festa de Nossa Senhora Rainha do 
Mundo vai realizar-se este domin-

go, 6 de junho pelas 11 horas na igreja 
paroquial dos Romeiros.z

Nossa Senhora 
Rainha do Mundo


