
O egoísmo foi, desde sempre, o grande pecado 
humano. Nele se resumem, de um modo 

ou de outro, os grandes problemas do mundo: 
é porque somos egoístas que as guerras têm 
lugar; é porque somos egoístas que as famílias 
se desentendem; é porque somos egoístas que 
terminamos por não viver bem até mesmo com 
a nossa pele.

Contudo, o mundo contemporâneo como que 
UH¿QRX�R�QDWXUDO�HJRtVPR�KXPDQR��$�SXEOLFLGDGH�
procura convencer-nos de que somos estrelas, 
que cada um de nós é o melhor que poderá 
alguma vez ser encontrado. Procuram convencer-
nos que somos deuses. Dizem para pensarmos 
primeiro em nós e só depois (no pouco espaço que 
resta) nos outros. Procuram iludir-nos e fazer-nos 
acreditar que, se cada um pensar primeiro em si, 
WRGRV�DFDEDP�SRU�¿FDU�EHP�

Mas nós sabemos que não é assim. Sabemos 
que, quando nos achamos o centro de tudo o 

que existe, o centro do mundo, nos aparece 
DXWRPDWLFDPHQWH�XPD�GL¿FXOGDGH��p�VHPSUH�XP�
problema ocupar esse lugar porque ele é disputado 
por todos aqueles que, como nós, também se 
acham o centro do mundo. E no centro só existe 
um lugar.
$R� FRQWUiULR�� DTXHOH� TXH� SHUFHEH� TXH� IRPRV�

criados para os outros — para o Outro que é 
Deus e para os outros nossos semelhantes. Esse 
dá o primeiro lugar ao próximo. Procura servi-lo 
antes de se servir. Procura o bem comum. E neste 
VHUYLoR� HQFRQWUD� D� IHOLFLGDGH�� &RPR� D¿UPDYD� R�
próprio Jesus: “há mais felicidade em dar que em 
UHFHEHU´��$FW���������z

“Tudo é de Deus e é para Deus”

ND� SUy[LPD� TXLQWD�IHLUD�� GLD� ��� GH�
MXOKR��SHODV���K����VHUi�DSUHVHQWDGR�

QD� LJUHMD� GH� 6DQWR� $PDUR� R� OLYUR� H� &'��
“Hino a São Tiago Menor. Hinos e cânticos 
compostos para as comemorações dos 
���� DQRV� GD� 'LRFHVH� GR� )XQFKDO´�� FRP�
uma seleção das principais composições 
do Padre Ignácio Rodrigues, relativas a 
diversos momentos pastorais que a diocese 
GR�)XQFKDO�YLYHX�QRV�~OWLPRV����DQRV��

Para além do hino a São Tiago Menor, é 
DSUHVHQWDGR�R�KLQR�GD�FHOHEUDomR�GRV�����
DQRV�GD�GLRFHVH��������������³&DQWHPRV�j�
Trindade a Sua glória” e os hinos do triénio 
de preparação: “Deus Pai, fonte e origem 
GR� VHU´�� ³)LFD� FRQQRVFR�� 6HQKRU� -HVXV´� H�
³(VStULWR�6DQWR��)RQWH�GH�YLGD´��7DPEpP�
foram incluídos no livro e no CD o hino 
³6DOYH��y�9LUJHP�3HUHJULQD���������R�KLQR�
GRV����DQRV�GDV�SDUyTXLDV��³5HMXELOD�SRYR�
GH�'HXV´���������H�R�³$YH�9HUXP�&RUSXV´��

FRPSRVWR� SDUD� RV� ���� DQRV� GD� FDWHGUDO�
�������

“Tudo partiu de uma promessa que 
tinha feito, de compor o hino a São Tiago 
Menor por ocasião das festividades dos 
����DQRV�GR�9RWR�D�6mR�7LDJR��SDGURHLUR�
GD� 'LRFHVH� H� GD� FLGDGH� GR� )XQFKDO��
Inicialmente era só para compor o hino e 
uma possível gravação num CD”, partilhou 
o padre Ignácio, em entrevista ao Jornal 
da Madeira. 

Para valorizar mais o CD, foi pensado 
incluir também hinos e cânticos de 
momentos celebrativos importantes 
SDUD� D� GLRFHVH�� $VVLP�� VXUJLX� D� LGHLD�

de disponibilizar também em livro as 
partituras “de uma forma mais cuidada e 
com uma revisão para esta edição”, disse 
o sacerdote.

Gravar um CD em tempo de pandemia 
IRL� XP� JUDQGH� GHVD¿R�� ³$� JUDYDomR�
QR� HVW~GLR� WHYH� GH� VHU� SRU� QDLSHV�� GHX�
PXLWR� WUDEDOKR�� )RL� SUHFLVR� XP� JUDQGH�
entendimento, trabalho em conjunto. 
3DUD�WHUPRV�HVWH�UHVXOWDGR�¿]HPRV�TXDVH�
���KRUDV�GH� JUDYDomR��SRUTXH�DV�SHVVRDV�
tinham que ir por grupos. Não foi nada 
fácil. Eu agradeço a todas estas pessoas que 
estiveram presentes”, referiu, recordando 
o Coro de Câmara da Madeira e o Coro 
³/X[�$HWHUQD´��

Para o padre Ignácio, este livro 
pretende “deixar uma marca histórica 
GR�TXH�QHVWHV����DQRV�QyV�YLYHPRV�QHVWD�
diocese”, pois “há um passado que não 
pode ser esquecido”. z 
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Onde encontrar a felicidade?

D. Nuno Brás

³&RPR�D¿UPDYD�R�SUySULR�-HVXV��µKi�
PDLV�IHOLFLGDGH�HP�GDU�TXH�HP�UHFHEHU¶´��
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Acompanhe-nos em www.jornaldamadeira.com 
e no facebook: @jornaldamadeira 

 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

³+i�XP�SDVVDGR�TXH�QmR�SRGH�VHU�
HVTXHFLGR´�

NDTXHOH� WHPSR�� RV�$SyVWRORV� YROWDUDP�SDUD� MXQWR�GH� -HVXV�
e contaram-Lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Então 

Jesus disse-lhes: «Vinde comigo para um lugar isolado e descansai 
um pouco». De facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir 
que eles nem tinham tempo de comer. Partiram, então, de barco 
para um lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os afastar-
se, muitos perceberam para onde iam; e, de todas as cidades, 
acorreram a pé para aquele lugar e chegaram lá primeiro que eles. 
$R�GHVHPEDUFDU��-HVXV�YLX�XPD�JUDQGH�PXOWLGmR�H�FRPSDGHFHX�
Se de toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor. 
E começou a ensinar-lhes muitas coisas.z

Foto: Jornal da Madeira

3DGUH�,JQiFLR�5RGULJXHV�UHXQH����DQRV�GH�FRPSRVLo}HV�HP�OLYUR�H�&'

D�� 1XQR� %UiV� H� RV� VDFHUGRWHV� QR� DUFLSUHVWDGR� GR� )XQFKDO�
YLVLWDUDP�QD�TXLQWD�IHLUD��GLD����GH�MXOKR��R�FRQYHQWR�GH�6mR�

Bernardino em Câmara de Lobos.  
2�HQFRQWUR�IRL�DFRPSDQKDGR�SHOR�)UHL�1pOLR�0HQGRQoD�H�SHOD�

'U��$QD�GH�6RXVD�TXH�SDUWLOKRX�XP�SURMHWR�HP�GHVHQYROYLPHQWR�
TXH�YLVD�GDU�D�FRQKHFHU�DR�S~EOLFR�R�HVSDoR�GR�&RQYHQWR�H�D�KLVWyULD�
da presença dos franciscanos na Madeira. O projeto “Centro 
vivo do franciscanismo na Madeira” terá na sua primeira fase a 
FRQVWLWXLomR�GH�XP� LQYHQWiULR�FRP�¿FKD�KLVWyULFD�H�GLDJQyVWLFR�
dos objetos existentes para numa fase posterior ser pensada a 
questão museológica e os itenerários e modalidades para a visita. 
7UDWD�VH�GH�XP�SURMHWR�SDUD�DEULU�DR�S~EOLFR�R�FRQYHQWR�H�XPD�
oportunidade para apresentar os elementos de espiritualidade 
madeirense relacionados com a presença franciscana, como as 
missas do parto e as lapinhas, as procissões das cinzas e o culto 
ao Espírito Santo.z

Domingo XVI  
do Tempo Comum
(9$1*(/+2���0F�����������

Padres no arciprestado do 
Funchal visitaram o Convento de 
São Bernardino

Foto: Jornal da Madeira



Luísa Gonçalves   

O ELVSR� GR� )XQFKDO� HVWHYH� QR� ViEDGR��GLD� ��� GH� MXOKR�� QD� SDUyTXLD� GR�
Estreito de Câmara de Lobos onde presidiu 
a duas Eucaristias no decorrer das quais 
PLQLVWURX�R�6DFUDPHQWR�GD�&RQ¿UPDomR�D�
���FULVPDQGRV�

Na homilia o prelado explicou que a 
pergunta que os cristãos devem fazer a 
si mesmos não é se Deus existe, porque é 
evidente que Ele existe, mas que lugar é 
que Ele ocupa na nossa vida.
6HU�VDQWR��IULVRX�R�SUHODGR��QmR�VLJQL¿FD�

“ser aborrecido, chato, alguém que não se 
diverte”. Daí o convite para os crismandos 
procurarem conhecer quem foi Carlo 
$FXWLV��DGROHVFHQWH�FDWyOLFR�LWDOLDQR�TXH�IRL�
EHDWL¿FDGR�D����GH�RXWXEUR�GH������SHOR�
3DSD�)UDQFLVFR�
³$�YLGD�GRV�VDQWRV�p�D�YLGD�FRP�'HXV´��

explicou ainda D. Nuno Brás, para logo 
acrescentar que “viver com Deus nos faz 
felizes”, mas que isso implica assumir a 
PLVVmR� GH�2�PRVWUDU� DR�PXQGR�� ³$� QyV��
de uma forma particular aos que vão ser 
FULVPDGRV�� 'HXV� FRQ¿D�QRV� XPD� WDUHID��
a tarefa de mostrar aos outros como é 
feliz viver com Deus, como é importante 
escutá-lo, estar com Ele e estar disponível 
para aquilo que Ele quer”.

Quase a terminar a celebração, o Pe. 
José Luís Gouveia de Sousa, pároco do 
Estreito, agradeceu a presença de D. Nuno 
Brás na paróquia.

Somos escolhidos por Deus 

D. Nuno Brás prosseguiu no domingo, 
dia 11 de julho, com as visitas a comunidades 
paroquiais com o propósito de ministrar o 
6DFUDPHQWR�GD�&RQ¿UPDomR��
$VVLP�� QD� SDUWH� GD� PDQKm�� R� ELVSR�

diocesano esteve na paróquia do Garachico, 
RQGH� FULVPRX� ��� MRYHQV�� H� j� WDUGH� QD� GD�
Serra de Água onde o grupo era composto 
por sete jovens.

Nas homilias das celebrações, D. Nuno 
Brás referiu que “a primeira coisa de que 
precisamos tomar consciência é que cada 
um de nós foi escolhido por Deus” e que 
essa escolha foi feita “antes da criação 
do mundo, ou seja, antes que o mundo 
existisse já Deus sonhou e pensou em cada 
um de nós e amou-nos antes que tudo 
existisse”. 

E ao sermos escolhidos, prosseguiu o 
bispo diocesano, Deus mostra que “não 
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P.  Giselo Andrade 

TLQKD� ��� DQRV�� &RQVWDQoD� %UDGGHOO� VRIULD� GH�
¿EURVH� TXtVWLFD� H� HQFRQWUDYD�VH� LQWHUQDGD�

nos cuidados intensivos em estado muito grave. 
“É com grande tristeza que hoje, dia 11 de julho, 
SRXFR�GHSRLV�GDV���K��D�QRVVD�TXHULGD�&RQVWDQoD�
QRV�GHL[RX��$�&RQVWDQoD�YLYHX�FRQVWDQWHPHQWH�D�
sua vida com um admirável positivismo e entrega. 
Nunca tomou nada por garantido, apreciando 
cada momento da sua vida como se fosse o seu 
~OWLPR´�� HVFUHYHX� D� IDPtOLD� QR� GRPLQJR� SDVVDGR�
nas redes sociais.
$� KLVWyULD� GH� &RQVWDQoD� IRL� FRQKHFLGD� HP�

março, através da página do Instagram, quando 
a jovem escreveu “Não quero morrer, quero 
viver”. Nesse texto fala da sua luta com a doença 
QRV� ~OWLPRV� VHLV� PHVHV� H� GR� PHGLFDPHQWR� TXH�
SUHFLVDYD�PDV�TXH�QmR�VH�HQFRQWUDYD�j�YHQGD�HP�
Portugal. 
(P� VHWHPEUR� GH� ����� D� VXD� YLGD� PXGRX�

drasticamente: “Tenho vindo a morrer lentamente. 
3HUGL���NJ�QR�HVSDoR�GH�WUrV�PHVHV�H�HVWRX�OLJDGD�D�
R[LJpQLR�������H�D�XP�YHQWLODGRU�QmR�LQYDVLYR�SDUD�
GRUPLU�SRUTXH�p�D�~QLFD�PDQHLUD�GH�HX�FRQVHJXLU�
FRQWLQXDU� D� UHVSLUDU��8PD� VLPSOHV� LGD� j� FDVD�GH�
banho parece impossível. Uma simples chamada 
ao telefone deixa-me exausta. Tenho experienciado 
ver a minha vida a terminar lentamente”.

Na sequência da atenção de vários orgãos de 
comunicação social a esta situação, o Infarmed 
aprovou o pedido de Constança para a utilização 
do medicamento que, embora não seja a cura, 
pode prolongar a vida de um paciente com esta 
doença.

“Obrigada a todos os que se juntaram 
recentemente para ajudá-la a celebrar a Vida - é 
graças a todos e cada um de vós que ela viveu os 
PDLV� H[WUDRUGLQiULRV� ~OWLPRV�PHVHV� GD� VXD� YLGD�
feliz e esperançosa”, escreveram os familiares 
GD� MRYHP�� FRQFOXLQGR�� ³$� &RQVWDQoD� PRVWURX�
DR�PXQGR� R� VLJQL¿FDGR� GH� µ$FUHGLWDU¶� H� WRUQRX�
se numa inspiração para todos nós. Ela será e 
permanecerá sempre uma fonte de inspiração. 
$TXHOD�FRP�R�VRUULVR�PDLV�FRQWDJLRVR��TXH�UDGLDYD�
energia e uma força de espírito inigualável. 
Constança Braddell tu és, e serás para sempre, a 
nossa maior guerreira. Nós amamos-te”.
3DUD� D� $VVRFLDomR� 1DFLRQDO� GH� )LEURVH�

4XtVWLFD�� ³DR� WRUQDU� S~EOLFR� R� VHX� FDVR� SHVVRDO��
D�&RQVWDQoD� WRUQRX�VH� R� URVWR� GRV� FHUFD� GH� ����
SDFLHQWHV� TXH� YLYHP� HP� 3RUWXJDO� FRP� ¿EURVH�
TXtVWLFD´�H�FRQVHJXLX�H[SRU�³DV�GL¿FXOGDGHV�GLiULDV�
de todos os que vivem com esta doença”. 

Esta associação diz também que “as terapias 
LQRYDGRUDV� SDUD� D� ¿EURVH� TXtVWLFD� TXH� VXUJLUDP�
QRV� ~OWLPRV� DQRV� WURX[HUDP�QRV� XP� VRSUR� GH�
esperança para que cada vez menos percamos os 
nossos guerreiros antes do tempo. É fundamental 
que sejam disponibilizadas de imediato a todos os 
pacientes elegíveis e que deles possam usufruir”.z

Editorial:
Constança, a guerreira
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Luísa Gonçalves

THUPLQRX� QD� VH[WD�IHLUD�� GLD� �� GH�
julho, o primeiro retiro do clero 

deste ano.
&RP� ��� SDUWLFLSDQWHV�� LQFOXLQGR� R�

pregador, este turno foi orientado pelo 
cónego Vítor dos Reis Gomes. 

Sobre o convite para acompanhar 
estes sacerdotes neste tempo de 
UHÀH[mR�� R� &yQHJR� 9tWRU� GLVVH� DR�
Jornal da Madeira que se trata de “uma 
missão que pode caber a qualquer um 
de nós”, tendo recordado que já há uns 
anos já lhe coube igual tarefa.

Neste contexto, explicou, que “fez 
o esforço” de atender ao que lhe era 
pedido”. E fê-lo “com agrado”, na 
medida em que “também me levou a 
mim a ler, a investigar e a transmitir, 
porque para transmitir é preciso 
assimilar”.

Estes retiros, frisou, “são sempre 
XP�FRQYLWH�j�LQWHULRULGDGH��j�UHÀH[mR�H�

j�HVSLULWXDOLGDGH´��PDV�QRV�WHPSRV�TXH�
FRUUHP��VmR�LJXDOPHQWH�³XP�FRQYLWH�j�
vigilância sobre a vida pessoal, a vida 
de oração e a vida pastoral”. 
6HQGR� R� DQR� SDVWRUDO� GHGLFDGR� j�

Eucaristia, também não poderia ter 
faltado “uma meditação sobre os vários 
aspetos da Eucaristia”, conforme 
explicou o orientador, que é também 
pároco de Santa Cruz.

Sobre a importância destas 
paragens na vida dos sacerdotes, o 
Cónego Vítor Gomes foi peremptório 
DR�D¿UPDU�TXH�HODV�VmR�IXQGDPHQWDLV��
E que não o são só para os sacerdotes, 
mas seriam importantes “também 
para os cristãos que precisam sair do 
ritmo frenético e acelerado em que 
vivem”. 

De referir que este retiro do 
clero, terminou com uma Eucaristia 
SUHVLGLGD� SHOR� ELVSR� GR� )XQFKDO�� '��
Nuno Brás.z

Cónego Vítor Gomes: Retiros são 
convite à vigilância

NR�GRPLQJR�����GH�MXOKR��D�SDUyTXLD�
da Visitação vai celebrar a  festa 

GD�VXD�SDGURHLUD�jV���K�����
$Wp� DR� GLD� ��� GH� MXOKR� HVWmR� D�

decorrer as novenas de preparação 
jV����KRUDV��$�PLVVD�GD�YLJtOLD�����GH�
MXOKR��WDPEpP�VHUi�jV����KRUDV��1HVVHV�
GLDV�jV���K���VHUi�UHFLWDGR�R�WHUoR��z

Visitação

D. Nuno aos crismandos: “viver com 
Deus nos faz felizes”

Crismas na paróquia do Estreito de Câmara de Lobos | Foto: Duarte Gomes

D.R.

Ribeira de Machico
Neste domingo, 18 de julho, pelas 

���KRUDV��QD� LJUHMD�GD�5LEHLUD�GH�
Machico, será celebrada a Eucaristia 
da festa do Santíssimo Sacramento.

Na véspera, foi assinalada a festa 
da padroeira, Nossa Senhora do Bom 
&DPLQKR�jV����KRUDV�z

Carmo
$�festa de Nossa Senhora do Carmo 

na igreja da paróquia do Carmo, 
Câmara de Lobos, será celebrada neste  
GRPLQJR�����GH�MXOKR��jV����KRUDV�
1R�¿QDO�GD�PLVVD�KDYHUi�XP�FRUWHMR�

automóvel com a imagem de Nossa 
Senhora.z

Madalena do Mar
Santa Maria Madalena é a padroeira 

da paróquia da Madalena do Mar, 
VHQGR� D� IHVWD� OLW~UJLFD� FHOHEUDGD� QR�
GRPLQJR� ��� GH� MXOKR� LQLFLDQGR�VH� D�
(XFDULVWLD� jV� ��� KRUDV�� $� PLVVD� GD�
YLJtOLD�SULQFLSLDUi�SHODV����KRUDV�z

és simplesmente mais um, entre muitos 
PLOK}HV��PDV�pV�~QLFR�H�'HXV�FRQKHFH�WH��
escolheu-te e espera que tu correspondas”.
1R�¿QDO�GD�FHOHEUDomR�FRXEH�DR�3H��5XL�

Silva, pároco do Garachico, os habituais 
DJUDGHFLPHQWRV� jV� FDWHTXLVWDV�� DRV� SDLV��
padrinhos, ao coro e a todos quantos 
colaboraram para que esta cerimónia 
decorresse da melhor forma. 

Viver como originais 

Na paróquia da Serra de Água o prelado  
H[SOLFRX� jTXHOHV� VHWH� MRYHQV� TXH� LULD�
crismar mais adiante, que “Deus criou-
nos originais” e nem os gémeos, por muito 
parecidos que sejam, “são iguais”, o que 
prova que “Deus pensou em ti, te quis e te 
IH]�~QLFR�H�RULJLQDO��REUD�SULPD´�H�TXH�³(OH�

te escolheu”. 
Num momento de silêncio, a terminar 

D� VXD� UHÀH[mR�� '�� 1XQR� %UiV� H[RUWRX� RV�
jovens a agradecer a Deus o facto de “Ele 
ter sonhado connosco, de Ele ter tido 
tempo, vagar, de sonhar comigo assim 
como eu sou, como tu és” e a pedir-lhe 
“a força e a coragem para deixar que este 
Deus que nos ama viva verdadeiramente 
na nossa vida”.

Coube ao Pe. Isildo Silva (SCJ), pároco 
da Serra de Água, dar as boas vindas ao 
prelado no início da celebração e agradecer 
D� VXD�SUHVHQoD�H�GLVSRQLELOLGDGH�QR�¿QDO�
da mesma. 

Na oportunidade, o sacerdote referiu 
que estes momentos são sempre uma 
forma da comunidade sentir que não está 
a caminhar sozinha.z

Sete jovens foram crismados na paróquia da Serra de Água | Foto: Duarte Gomes


