
Este nosso mundo da Comunicação Social vive 
do instante. E pouco é capaz de fazer que vá 

para além dele. É capaz, durante uma semana, 
de nos bombardear com um assunto, como se 
o mundo fosse acabar. Passada essa semana, as 
atenções dirigem-se para outro qualquer tema 
que alguém (não sei quem) determina ser mais 
importante.

Mas sabemos que, na grande maioria das si-
tuações, as pessoas continuam a sofrer, só que já 
ninguém lhes liga.

Veja-se o que sucedeu com Cabo Delgado, 
aquela província moçambicana que, alguns meses 
atrás, foi notícia pelas piores razões. Os proble-
mas já existiam bem antes: os ataques dos terro-
ristas, que dizem ser “islâmicos”, há pelo menos 4 
anos que se sucediam. Os deslocados e os mortos 
já eram, infelizmente, o quotidiano.

Durante muito tempo, como profeta no de-
serto, o Bispo da Diocese gritou o problema. Só 
quando um grupo de ocidentais foi atacado o 
mundo descobriu aquele horror: viu a guerra, es-

cutou os gritos e os apelos daqueles moçambica-
nos a pedir ajuda. Durante uns dias, foram aber-
tura de noticiários. 

Depois, um outro qualquer assunto tomou a 
dianteira. E todos pensámos que estava resolvi-
do… 

Não é verdade. A Fundação Ajuda à Igreja que 
Sofre denunciou, há dias, que os deslocados (750 
mil) continuam a viver sem um mínimo de con-
dições; que os ataques continuam a suceder-se; 
TXH�D�IRPH�H�DV�GL¿FXOGDGHV�FRQWLQXDP�D�VHU�UHD-
lidade. Que as crianças são raptadas para as fa-
zerem soldados treinados para matar ou, no caso 
das meninas, para servirem de escravas. 

Só que o mundo quase já nem se recorda. E 
nós corremos o risco de fazer coro com ele.z

“O objetivo é cantar a fé”

O “Projeto Akustica” é um projeto de 
divulgação de música de mensagem 

cristã criado em agosto de 2020. Com uma 
JXLWDUUD��XP�FDMRQ��GXDV�YR]HV��XPD�ÀDXWD�
e um piano, o grupo procura “cantar a fé” 
e levar a alegria do evangelho aos jovens.

“No contexto de pandemia, ouvi uma 
canção que gostava muito e quis fazer uma 
versão. Como conhecia o Francisco per-
guntei-lhe se podia contar com ele, para 
tocar cajon. Faltava uma voz, o Francisco 
conhecia a Carlota e convocou-a e foi as-
sim que começou este projeto”, disse o pa-
dre Juan Noite, dehoniano, que trabalha 
com a pastoral juvenil e vocacional. 

Para a Xana, professora de Educação 
Musical e catequista na paróquia da Cama-
cha, o “Projeto Akustica” não é só música, 
mas também oração. “Cantar é rezar duas 
vezes”, disse citando Santo Agostinho. 
“Primeiro temos de ser católicos, temos 
de acreditar em Cristo, não é só gostar de 
música”. 

Neste sentido, a Carlota partilhou: 

“quando eu canto, sinto que rezo”. Esta 
estudante de mestrado referiu que: “ás 
vezes o rezar de forma tradicional não me 
chama tanto à atenção, enquanto que se 
for a cantar, faz-me muito mais sentido”. E 
adiantou, “nós através da música, através 
daquilo que cantamos, através daquilo que 
tocamos podemos chamar outras pessoas 
a estarem connosco nas nossas dinâmicas 
na Igreja e nas dinâmicas propostas pela 
diocese”, referiu a Carlota que também é 
catequista na paróquia de Santa Luzia. 

O Francisco considera que ao mesmo 
tempo que o “Projeto Akustica” chama a 
juventude através da música, “também 
chegamos aos adultos e as pessoas com 
alguma idade, pois também elas sentem 
falta de alegria”. E deixa uma sugestão: 
“Este ano não temos arraiais. Poderia ser 

ERD�LGHLD��QR�¿P�GH�XPD�FHOHEUDomR�IHVWL-
va, fazer um concerto”. “Penso que as pes-
soas iam gostar. Era um oportunidade das 
pessoas nos conhecerem”, concluiu. 

Para o padre Juan, “a música é uma 
forma de chegarmos não só aqueles que 
estão dentro da igreja que são acompanha-
dos mais de perto mas até aos jovens que 
estão, se calhar, mais afastados, porque a 
música, se é bem executada, bem tocada, 
com simplicidade é uma forma de congre-
gar”. Este sacerdote do Colégio Missioná-
rio referiu que “a música é um dos veículos 
de transmissão de espiritualidade ricos 
que nós temos, e que muitas vezes pode-
mos não aproveitar”.

Entre os últimos concertos do “Projeto 
Akustica” destacamos a vigília pelas mis-
sões no Colégio Missionário, a oração Tai-
zé na paróquia de Santa Luzia e o concerto 
vocacional em Machico.  

As atividades do grupo podem ser 
acompanhadas pelas redes sociais: Face-
book, Instagram e YouTube.z 
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Para além do instante

D. Nuno Brás

“Este nosso mundo da Comunicação 
Social vive do instante. E pouco é capaz 

de fazer que vá para além dele”. 
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NÓS POR CÁ

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

 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com
“Quando eu canto, sinto que rezo” 

Dia Mundial dos Avós e dos 
Idosos

Foto: Jornal da Madeira

A Xana, a Carlota, o padre Juan e o Francisco formam o “Projeto Akustica”

Domingo XV 
do Tempo Comum

Naquele tempo, Jesus chamou os doze Apóstolos e começou a 
enviá-los dois a dois. Deu-lhes poder sobre os espíritos im-

puros e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, a não 
ser o bastão: nem pão, nem alforge, nem dinheiro; que fossem 
calçados com sandálias, e não levassem duas túnicas. Disse-lhes 
WDPEpP��©4XDQGR�HQWUDUGHV�HP�DOJXPD�FDVD��¿FDL�QHOD�DWp�SDU-
tirdes dali. E se não fordes recebidos em alguma localidade, se 
os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos vos-
sos pés como testemunho contra eles». Os Apóstolos partiram e 
pregaram o arrependimento, expulsaram muitos demónios, un-
giram com óleo muitos doentes e curaram-nos.z 

EVANGELHO  (Mc 6, 7-13)O Papa Francisco convocou para o próximo dia 25 de julho o 
primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos.

Para esse dia, o Secretariado Diocesano da Família da Diocese 
do Funchal faz três sugestões concretas:  

- Que os netos visitem os seus avós neste dia, ou num dia 
próximo que o preceda ou suceda;

- Que os jovens visitem idosos que se encontrem sozinhos, nas 
suas casas ou em residências de acolhimento;

- Que uma das missas do domingo, 25 de julho, seja dedicada à 
celebração desse Dia Mundial com a presença dos avós e dos seus 
netos e dos idosos da paróquia ou comunidade.

No sítio da internet do Departamento Nacional da Pastoral 
Familiar (www.dnpf.pt) encontram-se materiais alusivos a esta 
data. O Departamento Nacional está tambem a organizar uma 
mesa redonda que terá lugar no dia 24 julho, pelas 21 horas, mo-
derada por Fátima Lopes.z

Símbolos da JMJ na Diocese 
do Funchal em maio de 2022
A Diocese do Funchal vai receber a Cruz Peregrina e o ícone de 

Nossa Senhora “Salus Populi Romani”, símbolos das Jorna-
das Mundiais da Juventude, no mês de maio de 2022. 

A Cruz Peregrina tem 3,8 metros de altura e foi construída 
a propósito do Ano Santo, em 1983, e entregue pelo Papa João 
Paulo II aos jovens no Domingo de Ramos do ano seguinte, para 
que fosse levada por todo o mundo.

O ícone de Nossa Senhora acompanha a cruz peregrina desde 
o ano 2000 e retrata a Virgem Maria com o Menino nos braços. 
Tem 1,20 metros de altura e 80 centímetros de largura e está as-
sociado a uma das mais populares devoções marianas em Itália.z
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P.  Giselo Andrade 

DH]� PRQMDV� LWDOLDQDV� FKHJDUDP� QR� ¿QDO� GR�
ano passado a Miranda do Douro para fun-

darem o mosteiro trapista “Santa Maria, Mãe da 
Igreja”, de Palaçoulo. “Seguimos a regra de São 
Bento, somos cistercienses de estrita observân-
FLD´��D¿UPDUDP�QXP�YtGHR�GH�DSUHVHQWDomR��

Enquanto avançam as obras do mosteiro, as 
irmãs estão a viver na hospedaria, designada 
também por Casa de Acolhimento. 

A Casa de Acolhimento tem as portas aber-
WDV� SDUD� UHFHEHU� KyVSHGHV�� ³$TXL� SRGHP� ¿FDU�
pessoas que queiram partilhar um tempo de re-
tiro connosco”, disse a madre superiora Giusy. 
“Qualquer pessoa que nos procura, que procura 
Deus, é para nós imagem de Cristo. Por isso, o 
peregrino é acolhido com tudo o que nós temos, 
com a nossa vida, com a nossa possibilidade de 
acolhimento. O nosso pão é o seu pão. Não te-
mos restaurante, oferecemos o que temos”, ex-
plicou a superiora à Radio Renascença.

“O nosso trabalho é fonte principal do nosso 
sustento. Além das tarefas da casa, organizamos 
a produção de bolos e fabricação de terços, e 
plantamos amendoeiras e árvores de fruta. O de-
VD¿R�SULQFLSDO�p�D�FRQVWUXomR�GR�PRVWHLUR´��GLVVH�
a irmã Débora, 42 anos.  

Os doces são feitos a partir de receitas ita-
lianas mas com ingredientes locais. É possível 
encontrar amaretti, torrões tenros, pãezinhos 
do peregrino, amêndoas cobertas, trancinhas e 
telhas. 

A vida monástica é composta por três dimen-
sões: a oração, o trabalho e a vida fraterna. 

As irmãs louvam o Senhor 7 vezes ao dia e 
cantam o ofício divino em comunidade. As pri-
meiras orações começam bem cedo, às três e 
meia da manhã. “Para mim a liturgia é a forma 
de rezar com as palavras da Igreja, é lindo louvar 
o Senhor e oferecer-lhe os dons que cada uma de 
QyV�UHFHEHX�G¶(OH´��D¿UPRX�D�,UPm�6DUD��

“Todos os dias dedicamos um tempo à ‘lectio 
divina’, ou seja, à meditação pessoal da Palavra 
de Deus, um momento precioso para encontrar 
e conhecer o Senhor”,  disse a Irmã Maria Rita. 

O trabalho é distribuído pela hospedaria, a 
cozinha e a agricultura de autoconsumo, que 
conta com 500 amendoeiras e um pomar com 
mais de 100 árvores de fruto. Algumas irmãs vão 
também iniciar a produção de mel, com cinco 
colmeias que chegaram de Vimioso. 

A irmã Augusta, 84 anos, a avó da comunida-
de, partilhou à revista Visão, enquanto elaborava 
SXOVHLUDV�H�WHUoRV�FRP�¿RV�H�PLVVDQJDV��³$�SDLVD-
JHP�p�PDJQt¿FD��*RVWR�GD�VROLGmR��$TXL�HQFRQ-
trei o silêncio absoluto”. 

Também o bispo de Bragança-Miranda consi-
dera que “quem vier aqui, até pelo ambiente que 
já nos envolve, vai sentir a paz do coração”.z

Editorial:
Encontrar o silêncio
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DIOCESE DO FUNCHAL

Festa de Nossa Senhora do 
Carmo

Missa exequial do cónego 
António Damasceno

Cónego Damasceno faleceu no dia 3 de julho aos 99 anos de idade  | Foto: Duarte Gomes

Luísa Gonçalves   

Ao início da tarde da segunda-feira, dia 5 
de junho, na Sé do Funchal, D. Nuno Brás 

presidiu à Missa Exequial do cónego António 
Damasceno, que faleceu no passado dia 3 de 
julho aos 99 anos.

Na homilia desta Eucaristia, concelebrada 
pelos bispos eméritos D. António e D. Teo-
doro, pelos cónegos do Cabido e por muitos 
outros sacerdotes, o prelado lembrou que “a 
morte de alguém é sempre ocasião para nos 
interrogarmos acerca do porquê e do para quê 
da nossa existência”.

“As leituras de hoje ajudam-nos a perceber 
que existimos para dar glória a Deus”, adian-
tou D. Nuno Brás, para logo acrescentar que 
“fomos criados por Ele para O louvar.

E, “se é verdade que sentimos a cada mo-
mento a nossa fragilidade, se é verdade que 
sentimos tantas vezes os nossos limites e fra-
quezas, então percebemos que só na Miseri-
córdia do Senhor encontramos verdadeira 
força”. De resto, “o Senhor é a nossa força, a 
nossa vida e viver com Ele é a nossa vitória”.

No caso dos sacerdotes, este dar glória a 
Deus passa por “cuidar dos irmãos, por cuidar 
das ovelhas, do rebanho e de o fazer não sim-
plesmente do mandamento do amor do próxi-
mo, mas a partir da sua realidade sacramental 
de ser presença sacramental do próprio Jesus 
Cristo”. Por outras palavras, passa por “dar 
aos cristãos aquelas realidades que alimen-
tam o nosso peregrinar nesta terra e que nos 
ID]HP��Mi�DTXL��WHU�RV�ROKRV�¿[RV�QR�FpX´�

'HSRLV�GH�D¿UPDU�TXH�³RV�VDFHUGRWHV�VmR�
de Deus e para Deus” e que “esta consagração 
marca o quotidiano de um sacerdote”, o pre-
lado frisou que “neste dia em que encomenda-
mos ao Pai o senhor cónego António Damas-
ceno, não podemos esquecer o seu exemplo 
de consagração total a Deus e aos irmãos, su-
blinhou D. Nuno Brás para logo acrescentar 
que também não podemos esquecer o seu gé-
nio artístico que o fez criar tantas e tão belas 
composições musicais”.

E também “não podemos esquecer o ser-
viço de 36 anos nesta Catedral, cuja comuni-
dade ele esteve à frente com toda a dedicação 
com toda a entrega”.

De resto, disse o bispo diocesano, “ele per-
manecerá para sempre no nosso presbitério 
como um exemplo, um exemplo de consa-
gração, um exemplo de pastor, um exemplo 
de quem se entrega nas mãos do Senhor”.

“Agora ele canta no céu os louvores de 
Deus”, disse ainda D. Nuno Brás, certo de 
que “de lá de cima certamente nos ajudará a 
nós, que ainda peregrinamos na terra, a can-
tar esses mesmos louvores, segundo a nossa 
condição” e aos sacerdotes ajudá-los-á a “ser 
mais de Deus e mais dos irmãos”.

Terminada a Eucaristia, em que partici-
param autoridades, familiares e amigos, os 
restos mortais do Cónego Damasceno segui-
ram para o cemitério de São Martinho, onde 
foram sepultados em jazigo próprio.

A anteceder esta celebração houve ainda a 
Oração do Ofício dos defuntos pelos Cónegos 
da Sé.z

A igreja do Carmo, no Funhal, vai ce-
lebrar a Festa de Nossa Senhora do 

Carmo, no dia 16 de julho, às 18h30. A  
Eucaristia será presidida por D. Nuno 
Brás e concelebrada pelos religiosos da 
Comunidade Carmelita do Funchal. 

Por causa da pandemia, não se reali-
zará a habitual procissão que percorria 
algumas ruas junto à igreja do Carmo, 
no Funchal.

Até ao dia 15 de julho estão a deco-
rrer as novenas de preparação para a 
Festa às 18 horas seguindo-se a Euca-
ristia pelas 18h30. 

“Durante as novenas a comunidade 
vai rezar pelas vocações carmelitas e 
pelos que colaboram na formação dos 
seminaristas”. 

Em Câmara de Lobos, a paróquia do 
Carmo vai assinalar a Festa de Nossa 
Senhora do Carmo no dia 18 de julho 
às 16 hora. Entre os dias 12 a 17 de jul-
ho será celebrado o novenário pelas 20 
horas.

A paróquia do Rochão, na Camacha 
vai celebrar a Festa da sua padeoeira, 
Nossa Senhora do Carmo, no dia 18 
de julho com a Eucaristia às 16 horas, 
seguida de procissão. No sábado, 17 de 
julho, será celebrada a missa da vigília 
às 20 horas. z

Este ano, a comunidade paroquial 
de Machico vai celebrar a festa em 

honra de Nossa Senhora da Graça na 
igreja paroquial e não na pequena cape-
la com o mesmo título, como é habitual. 

Na véspera da solenidade, no dia 
10 de julho, a imagem Nossa Senhora 
da Graça saiu da respetiva capela para 
a igreja matriz apenas acompanhada 
apenas pelas irmãs da confraria. Depois 
da oração do terço às 18h30, seguiu-se 
a Eucaristia. 

Neste domingo, dia 11 de julho, a re-
citação do terço será às 10h30, seguin-
do-se às 11 horas a Eucaristia Solene 
com a presença das Irmãs da Confraria 
de Nossa Senhora da Graça.

A imagem voltará à sua capela, 
deixando a igreja Matriz pelas 12 ho-
ras. Nesta celebração serão benzidos os 
lenços da confraria. z

Senhora da Graça 
em Machico

Às 16 horas deste domingo, 11 de jul-
ho, a igreja do Arco da Calheta vai 

celebrar a festa do Espírito Santo.z  

Arco da Calheta 

Crismas nos 
Álamos, Sagrada 
Família e Nazaré 

Dando continuidade às visitas 
que tem vindo a realizar a vá-

rias comunidades paroquiais com o 
propósito de ministrar o sacramen-
to do Crisma, o bispo do Funchal 
esteve no sábado, dia 3 de julho, na 
paróquia dos Álamos e no domingo, 
dia 4, nas paróquias da Sagrada Fa-
mília e da Nazaré.

Na celebração nos Álamos, onde 
crismou 34 jovens, D. Nuno Brás, 
lembrou que vemos Jesus como “al-
guém da nossa casa” e que, por isso, 
pensamos que o conhecemos o que 
leva a que nem sempre Lhe demos 
a atenção devida, nem estejamos 
atentos quando Ele vem ao nosso 
encontro.

“Nós precisamos de nos deixar 
surpreender por Ele, de O escutar, 
H�HVFXWDU�VLJQL¿FD�TXH�D�SDODYUD�GH�
Jesus entra a fazer parte da nossa 
vida, que a palavra de Jesus passa a 
ser um momento de transformação 
da nossa vida”, frisou.

Já na paróquia da Sagrada Fa-
mília, onde foram crismados 19 
jovens, o bispo do Funchal voltou 
D�UHÀHWLU�VREUH�R�IDFWR�GH�QyV�HVWDU-
mos tão habituados a ouvir falar de 
Jesus, que Ele passou a ser alguém 
da casa. O problema é que, de tão 
habituados, depois nem damos pela 
Sua presença ao nosso lado, nem 
nos damos conta dos “milagres que 
Ele faz por nós todos os dias” ou dos 
“sinais do seu amor por nós”.

“Deus está próximo de vocês e 
muitas vezes vocês não dão conta 
disso, como os habitantes de Na-
zaré”, alertou D. Nuno para logo 
acrescentar que “é preciso estar 
atento, porque Deus pode estar ali 
ao vosso lado e vocês não darem 
por Ele”.

Depois, continuou, é preciso 
perceber como Deus pode estar 
presente nos vários momentos da 
nossa vida e ser também essa pre-
sença que o batismo, e depois o 
crisma, nos permite ser.

Finalmente, na tarde de domin-
go, D. Nuno Brás, esteve na paró-
quia da Nazaré, onde crismou 45 
jovens e onde voltou a fazer mais 
RX� PHQRV� DV� PHVPDV� UHÀH[}HV� H�
recomendações.z

Foto: Duarte Gomes

Neste domingo 11 de julho será rea-
lizada a festa de Nossa Senhora da 

Piedade no Convento das Irmãs Claris-
sas no sítio da Caldeira. A missa será 
celebrada às 16 horas. z  

Nossa Senhora 
da Piedade

A Festa da Mãe de Deus vai ser cele-
brada na capela com essa evocação 

situada na freguesia do Caniço. A euca-
ristia campal será às 17 horas.z  

Mãe de Deus


