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NÓS POR CÁ

Onde encontrar a felicidade?
O

D. Nuno Brás

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
procura convencer-nos de que somos estrelas,
que cada um de nós é o melhor que poderá
alguma vez ser encontrado. Procuram convencernos 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,

que existe, o centro do mundo, nos aparece
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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.
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
próprio Jesus: “há mais felicidade em dar que em

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

Padres no arciprestado do
Funchal visitaram o Convento de
São Bernardino

Domingo XVI
do Tempo Comum

D
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Bernardino em Câmara de Lobos.

“Tudo é de Deus e é para Deus”

da presença dos franciscanos na Madeira. O projeto “Centro
vivo do franciscanismo na Madeira” terá na sua primeira fase a
dos objetos existentes para numa fase posterior ser pensada a
questão museológica e os itenerários e modalidades para a visita.
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.

N

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 afastarse, muitos perceberam para onde iam; e, de todas as cidades,
acorreram a pé para aquele lugar e chegaram lá primeiro que eles.
Se de toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor.
E começou a ensinar-lhes muitas coisas.

N
“Hino a São Tiago Menor. Hinos e cânticos
compostos para as comemorações dos
uma seleção das principais composições
do Padre Ignácio Rodrigues, relativas a
diversos momentos pastorais que a diocese
Para além do hino a São Tiago Menor, é
Trindade a Sua glória” e os hinos do triénio
de preparação: “Deus Pai, fonte e origem
foram incluídos no livro e no CD o hino
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Acompanhe-nos em www.jornaldamadeira.com
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“Tudo partiu de uma promessa que
tinha feito, de compor o hino a São Tiago
Menor por ocasião das festividades dos
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

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

entendimento, trabalho em conjunto.
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
Para o padre Ignácio, este livro
pretende “deixar uma marca histórica
diocese”, pois “há um passado que não
pode ser esquecido”.
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D. Nuno aos crismandos: “viver com
Deus nos faz felizes”

Editorial:

Cónego Vítor Gomes: Retiros são
Constança, a guerreira convite à vigilância
P. Giselo Andrade

T

nos cuidados intensivos em estado muito grave.
“É com grande tristeza que hoje, dia 11 de julho,
sua vida com um admirável positivismo e entrega.
Nunca tomou nada por garantido, apreciando
cada momento da sua vida como se fosse o seu
nas redes sociais.
março, através da página do Instagram, quando
a jovem escreveu “Não quero morrer, quero
viver”. Nesse texto fala da sua luta com a doença
Portugal.
drasticamente: “Tenho vindo a morrer lentamente.

Luísa Gonçalves

T

julho, o primeiro retiro do clero
deste ano.

vigilância sobre a vida pessoal, a vida
de oração e a vida pastoral”.

pregador, este turno foi orientado pelo
cónego Vítor dos Reis Gomes.
Sobre o convite para acompanhar
estes sacerdotes neste tempo de

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

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

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
Nuno Brás.

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
feliz e esperançosa”, escreveram os familiares

Luísa Gonçalves

O

Estreito de Câmara de Lobos onde presidiu
a duas Eucaristias no decorrer das quais
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.
“ser aborrecido, chato, alguém que não se
diverte”. Daí o convite para os crismandos
procurarem conhecer quem foi Carlo

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

explicou ainda D. Nuno Brás, para logo
acrescentar que “viver com Deus nos faz
felizes”, mas que isso implica assumir a

és simplesmente mais um, entre muitos

de uma forma particular aos que vão ser

Silva, pároco do Garachico, os habituais

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.

padrinhos, ao coro e a todos quantos
colaboraram para que esta cerimónia
decorresse da melhor forma.

Somos escolhidos por Deus
D.R.

se numa inspiração para todos nós. Ela será e
permanecerá sempre uma fonte de inspiração.
energia e uma força de espírito inigualável.
Constança Braddell tu és, e serás para sempre, a
nossa maior guerreira. Nós amamos-te”.

Visitação

N

da Visitação vai celebrar a festa

decorrer as novenas de preparação

de todos os que vivem com esta doença”.
Esta associação diz também que “as terapias

Madalena do Mar

S

anta Maria Madalena é a padroeira
da paróquia da Madalena do Mar,

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”.
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Ribeira de Machico

N

D. Nuno Brás prosseguiu no domingo,
dia 11 de julho, com as visitas a comunidades
paroquiais com o propósito de ministrar o

te escolheu”.
Num momento de silêncio, a terminar

escolheu-te e espera que tu correspondas”.

Viver como originais
Na paróquia da Serra de Água o prelado
crismar mais adiante, que “Deus criounos originais” e nem os gémeos, por muito
parecidos que sejam, “são iguais”, o que
prova que “Deus pensou em ti, te quis e te

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

este domingo, 18 de julho, pelas

Machico, será celebrada a Eucaristia
da festa do Santíssimo Sacramento.
Na véspera, foi assinalada a festa
da padroeira, Nossa Senhora do Bom

Carmo
festa de Nossa Senhora do Carmo
na igreja da paróquia do Carmo,
Câmara de Lobos, será celebrada neste
automóvel com a imagem de Nossa
Senhora.

diocesano esteve na paróquia do Garachico,
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

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

