
Um destes dias escutei a um amigo a frase: 
“para barco sem rumo, não há vento favo-

rável”. Quer dizer: um barco que esteja no mar 
mas não saiba para onde ir, encontrará sempre 
vento contrário; só o barco que tem um destino 
pode encontrar vento que o ajude a chegar à meta.

Muitas vezes, nós, cristãos, nos queixamos 
de que os tempos de hoje são diferentes; de que 
tudo é adverso à fé; de que nada concorre para o 
seu crescimento. Ou seja: queixamo-nos de que 
os ventos do nosso tempo são todos contrários à 
vida da fé.

Isso poderá ser verdadeiro. Poderemos estar 
num tempo em que Deus é completamente esque-
cido nas diversas dimensões da existência. Mas 
será que a questão está exclusivamente no nosso 
tempo, no nosso modo de viver contemporâneo, 
ou será que a questão não é também nossa?

É que, tantas vezes, também nós, cristãos, pa-
rece não termos rumo certo. Parece que não te-
mos claro o nosso destino, a meta do nosso ca-
minhar.

e�GH�-HVXV�D�D¿UPDomR��³(X�VRX�R�FDPLQKR��D�
verdade e a vida” (Jo 14,16). Jesus apresenta-se 
aos seus discípulos como o caminho a percorrer; a 
verdade com a qual caminhar; e a meta para onde 
nos dirigirmos. O mesmo é dizer: o rumo do nosso 
barco, a nossa meta, é a vida com Cristo, a iden-
WL¿FDomR�SHUIHLWD�H�SOHQD�FRP�(OH��D�YLGD�HWHUQD�

Para aqueles que têm claro esse destino, mui-
tas serão hoje as contrariedades; mas sempre 
será capaz de descobrir ventos que o ajudem a 
caminhar.z

“Eu quero ser bálsamo para 
tantas feridas”

No próximo sábado, dia 31 de julho, pe-
las 10 horas, na Sé, será ordenado um 

novo sacerdote para a diocese do Funchal, 
R�GLiFRQR� -RmR�*RQoDOYHV� H� WDPEpP�XP�
novo diácono, o seminarista José Alberto 
Fernandes. O Jornal da Madeira encon-
trou-se com os dois ordinandos no semi-
nário diocesano para uma conversa sobre 
R�VLJQL¿FDGR�GD�PLVVmR�TXH�YmR�UHFHEHU��

Para o diácono João, “ser padre é um 
ostensório da vida de Cristo”, no sentido 
em que “traz Cristo, em primeiro lugar 
SHOD�(XFDULVWLD��PDV�GHSRLV� WDPEpP�SHOD�
vida entregue, une-se mais a Cristo, como 
pastor que quer cuidar, que quer zelar, que 
quer estar junto do bispo, junto das pes-
soas”.

Sobre o contexto que estamos a viver, 
o futuro sacerdote diz que “os vazios que 
nós temos vivido ao longo desta pandemia 
têm-se mostrado lugares muito fecundos, 

lugares de vida” e considera que “o papel 
do sacerdote é ir a esses lugares vazios e 
WUD]HU�XPD�QRYD�HVSHUDQoD��XPD�QRYD�DOH-
JULD´�� &LWDQGR� (WW\� +LOOHVXP�� DSUHVHQWD�
XP�JXLmR�SDUD�D�YLGD�VDFHUGRWDO��³(X�TXH-
ro ser bálsamo para tantas feridas”.

Falando sobre a sua tese de mestrado 
integrado em Teologia “Pensar e Acreditar 
depois de Auschwitz”, diz que “o Deus que 
HVWHYH�SUHVHQWH�QR�+RORFDXVWR�p�XP�'HXV�
KXPLOKDGR��6H�GHSRLV�GR�+RORFDXVWR�QyV�
continuamos a rezar, foi porque também 
no holocausto se rezou”.

No dia mundial dos Avós e dos Idosos, 
o diácono João recordou o seu avô Lino: 

³(OH�HQVLQRX�PH�TXH�D�QDWXUH]D�p�XPD�FRL-
VD�EHOtVVLPD´�H�TXH�³p�R�OLYUR�GD�FULDomR��p�
um livro que também fala de Deus”.

O seminarista José Alberto recordou as 
etapas do seu percurso de discernimento 
vocacional. Primeiro nos dehonianos e de-
pois no seminário dos Olivais como semi-
narista diocesano. 

Ao longo deste ano, o José Alberto es-
FUHYHX�XPD�GLVVHUWDomR�VREUH�R�FRQWULEXWR�
pastoral do P. Manuel Juvenal Pita Ferrei-
ra (1912-1963) para a diocese do Funchal. 
“Teve uma pastoral extraordinária”.

Sobre o ministério que vai receber par-
tilhou que “a missão do diácono é ser hu-
milde, ser servo, ao jeito de Jesus. O concí-
lio Vaticano II explica que o ministério dos 
diáconos não está somente sujeito ao ser-
YLoR�OLW~UJLFR��PDV�DR�VHUYLoR�GRV�LUPmRV´��
“O diácono deve ser misericordioso e ser-
YLoDO�QDV�VXDV�Do}HV�SDVWRUDLV´��GLVVH�z 
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Que meta para o nosso caminho?

D. Nuno Brás

“Tantas vezes, também nós, cristãos, 
parece não termos rumo certo. Parece 
que não temos claro o nosso destino, a 

meta do nosso caminhar.
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Acompanhe-nos em www.jornaldamadeira.com  
e no facebook: @jornaldamadeira 

 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

“A missão do diácono é ser 
humilde, ser servo, ao jeito de 

Jesus.”

Foto: Jornal da Madeira

O diácono João e o José Alberto falam sobre a ordenação

DLYHUVDV�SDUyTXLDV�YmR�DVVLQDODU�QR�~OWLPR�GRPLQJR�GR�
mês de juho, dia 25, as festas dedicadas aos seus pa-

droeiros.  
Santana: A paróquia vai celebrar a festa de Santa Ana,  

sua padroeira, às 11 horas. Após a missa as imagens de Santa 
Ana e São Joaquim vão percorrer os sítios da paróquia. 
)HLWHLUDV��$�(XFDULVWLD�GD�IHVWD�GH�1RVVD�6HQKRUD�GD�3D]��

padroeira da paróquia das Feiteiras será às 17 horas, seguin-
do-se a procissão no adro da igreja. 
5LEHLUD�%UDYD��1D�FDSHOD�GH�1RVVD�6HQKRUD�GD�6D~GH��SH-

ODV����KRUDV�WHUi�OXJDU�D�FHOHEUDomR�GD�SDGURHLUD�
&DQLoR��3DUD�FHOHEUDU�R����'LD�0XQGLDO�GRV�ÈYyV�H�,GRVRV�

D�SDUyTXLD�GR�&DQLoR�ODQoRX�R�GHVD¿R�DRV�VHXV�SDURTXLDQRV�
de construírem um cartão, desenho ou mensagem com uma 
RUDomR��SDUD�RV�LGRVRV�GR�ODU�³-DUGLQV�GR�6RO´���(VWD�SDUyTXLD�
vai celebrar neste domingo, a festa do Santísismo Sacramen-
to às 16 horas. Na segunda-feira, 26 de julho às 19h30 a pa-
UyTXLD�GR�&DQLoR�YDL�DVVLQDODU�D� IHVWD�GR�6DJUDGR�&RUDomR�
de Jesus.z

Paróquias com celebrações 
festivas

Domingo XVII do Tempo Comum

Naquele tempo, Jesus partiu 
para o outro lado do mar 

da Galileia, ou de Tiberíades. Se-
guia-O numerosa multidão, por 
YHU�RV�PLODJUHV�TXH�(OH�UHDOL]DYD�
nos doentes. Jesus subiu a um 
monte e sentou-Se aí com os seus 
GLVFtSXORV��(VWDYD�SUy[LPD�D�3iV-
FRD��D�IHVWD�GRV�MXGHXV��(UJXHQGR�
os olhos e vendo que uma grande 
multidão vinha ao seu encontro, 
Jesus disse a Filipe: «Onde ha-
vemos de comprar pão para lhes 
dar de comer?». Dizia isto para o 
H[SHULPHQWDU��SRLV�(OH�EHP�VDELD�
o que ia fazer. Respondeu-Lhe 
Filipe: «Duzentos denários de 
pão não chegam para dar um bo-
cadinho a cada um». Disse-Lhe 
um dos discípulos, André, irmão 
GH� 6LPmR�3HGUR�� ©(VWi� DTXL� XP�
rapazito que tem cinco pães de 
cevada e dois peixes. Mas que é 
isso para tanta gente?». Jesus 

respondeu: «Mandai-os sentar». 
+DYLD� PXLWD� HUYD� QDTXHOH� OXJDU�
e os homens sentaram-se em 
Q~PHUR�GH�XQV�FLQFR�PLO��(QWmR��
-HVXV�WRPRX�RV�SmHV��GHX�JUDoDV�
e distribuiu-os aos que estavam 
sentados, fazendo o mesmo com 
os peixes; e comeram quanto qui-
VHUDP��4XDQGR�¿FDUDP�VDFLDGRV��
Jesus disse aos discípulos: «Re-
colhei os bocados que sobraram, 
para que nada se perca». Re-
colheram-nos e encheram doze 
cestos com os bocados dos cinco 
pães de cevada que sobraram aos 
que tinham comido. Quando vi-
UDP� R�PLODJUH� TXH� -HVXV� ¿]HUD��
DTXHOHV�KRPHQV�FRPHoDUDP�D�GL-
]HU��©(VWH�p��QD�YHUGDGH��R�3URIH-
ta que estava para vir ao mundo». 
Mas Jesus, sabendo que viriam 
buscá-l’O para O fazerem rei, 
retirou-Se novamente, sozinho, 
para o monte.z 

(9$1*(/+2��-R���������
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P.  Giselo Andrade 

A igreja de São João Batista, no centro de 
%UX[HODV��WRUQRX�VH�QRV�~OWLPRV����GLDV�D�

“casa de acolhimento” de 257 migrantes ilegais, 
os chamados “sans-papiers” (“sem documen-
WRV´���TXH�HP�³JULWR�GH�GHVHVSHUR´�¿]HUDP�JUH-
ve de fome para que lhes fosse reconhecida uma 
DXWRUL]DomR�GH�UHVLGrQFLD�YiOLGD��3DUD�DOpP�GD�
igreja, dois campus universitários também fo-
ram ocupados por quase duzentas pessoas na 
PHVPD�VLWXDomR��

O padre Daniel Alliet, 80 anos, responsável 
por esta igreja, é um defensor fervoroso dos 
migrantes sem documentos: “Nós lutamos por 
HOHV�� �SHORV� VHXV�GLUHLWRV��(OHV� FRQVWUXtUDP�DV�
suas vidas aqui. Temos que parar de torná-los 
invisíveis, isso não pode continuar”. 

Mohammed chegou à Bélgica há 17 anos. 
Trabalhou legalmente, mas diz que o seu pa-
WUmR�QmR�GHFODURX�WRGDV�DV�KRUDV�H�SRU�LVVR�¿FRX�
QXPD� VLWXDomR� LOHJDO�� WHQGR� VLGR� H[SXOVR� HP�
2017. “Tenho toda a minha vida aqui. Tenho 
PXOKHU��¿OKRV��WUDEDOKR�H�FDVD´��GLVVH��

Muitas destas pessoas vivem e trabalham há 
muitos anos no país, mas não possuem docu-
mentos válidos devido a procedimentos de re-
JXODUL]DomR�SRXFR�FODURV�H�MXVWRV��
³6RPRV� FRPR� FDGiYHUHV�� FDUFDoDV� DPEX-

ODQWHV�� 2� TXH� TXHUHP� TXH� IDoDPRV"� -i� HVWD-
mos mortos. Sem documentos não podes fazer 
nada”, disse um destes migrantes.

Desde o início da pandemia, várias organi-
]Do}HV� H� SHUVRQDOLGDGHV� SHGLUDP� DR� JRYHUQR�
belga que retome o diálogo com os “grevistas” 
SDUD�D�VXD�UHJXODUL]DomR��FRPR�p�R�FDVR�GR�WH[WR�
intitulado “Morrer pelos documentos” publica-
do no jornal “Le Soir”.
³$�FULVH�GD�VD~GH�DWLQJLX�GXUDPHQWH�D�HFR-

nomia informal em que vivem os migrantes 
sem documentos. Muitos dos que trabalhavam, 
por exemplo, em restaurantes, já não têm ren-
dimentos”, referiu um membro do Movimento 
Operário Cristão de Bruxelas. 
6DPP\�0DKGL��VHFUHWiULR�GH�HVWDGR�SDUD�D�

PLJUDomR� H� DVLOR�� GHFODURX� TXH� HVWDV� SHVVRDV�
“não têm o direito de permanecer”. Uma jor-
nalista respondeu: “também antigamente as 
mulheres não tinham direito de voto, os trabal-
hadores não tinham direito a férias, os escravos 
não tinham direito à liberdade. A luta contra 
D� GLVFULPLQDomR� FRP� EDVH� QR� HVWDWXWR� DGPL-
nistrativo já se arrasta há décadas, na Bélgica 
como em outros lugares”.
$SyV�QRYDV�FRQYHUVDo}HV�FRP�RV�VHUYLoRV�GH�

LPLJUDomR��D�JUHYH�IRL�VXVSHQVD�QD�TXDUWD�IHLUD��
50 migrantes foram hospitalizados. “Alguns 
deles tiveram de ser tratados em unidades de 
cuidados intensivos, em particular por causa de 
problemas renais”, referiu Michel Genet, dire-
tor da ONG “Médicos do Mundo” na Bélgica.z

(GLWRULDO�
 Sem documentos
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Livro sobre São Tiago Menor foi 
apresentado na igreja do Colégio

Escultura de homenagem aos 
SUR¿VVLRQDLV�GH�VD~GH

Luísa Gonçalves   

OV� SUR¿VVLRQDLV� GD� VD~GH� GD�0DGHLUD� TXH�
trabalharam e trabalham na linha da fren-

WH�GR�FRPEDWH�j�SDQGHPLD�H�QD�YDFLQDomR�FRQ-
tra a covid-19, bem como todos os seus pares 
que na retaguarda asseguraram os restantes 
FXLGDGRV� GH� VD~GH� QHFHVViULRV�� IRUDP� KRPH-
nageados pela Assembleia Legislativa com uma 
escultura.

A obra, da autoria do escultor Martim Ve-
losa, está instalada junto ao Parlamento e foi 
inaugurada esta segunda-feira, dia 19 de julho, 
SHOR� 3UHVLGHQWH� GD� 5HS~EOLFD��0DUFHOR� 5HEH-
lo de Sousa, e benzida pelo Bispo do Funchal, 
num dia em se assinalaram os 45 anos da ins-
WDODomR�GD�$VVHPEOHLD�/HJLVODWLYD�GD�0DGHLUD�

Na memória descritiva do projeto é destaca-
GR�TXH�³D�REUD�SUHWHQGH�OHYDU�j�UHÀH[mR�VREUH�R�
WUDEDOKR�TXH�PLOKDUHV�GH�SUR¿VVLRQDLV�GH�VD~GH�

desenvolveram durante este longo período, que 
ainda não terminou”.
$FUHVFHQWD�TXH�³D�DPHDoD��PXLWDV�YH]HV�ID-

tal, alterou o modo de vida, sobretudo no cam-
SR�GRV�DIHWRV�HP�TXH�R�DEUDoR�SHUVRQL¿FD�QDV�
UHODo}HV�KXPDQDV�D�IUDWHUQLGDGH�FRP�R�SUy[L-
mo”.
³e�FRP�EDVH�QR�DEUDoR�TXH�R�SURMHWR�IRL�GHV-

envolvido, permitido que o visitante entre na 
SHoD� HVFXOWyULFD� H� VLQWD� ³VHJXUDQoD´�� VDOLHQWD��
DSRQWDQGR�R�HVFXOWRU�TXH� ³R�JHVWR�GH�DEUDoDU�
UHIRUoD�D�LGHLD�GH�DJUDGHFLPHQWR´�
1D� LQDXJXUDomR��0DUFHOR� 5HEHOR� GH� 6RXVD�

fez questão de sublinhar que “o povo tem me-
mória. O povo é grato e nunca perde a espe-
UDQoD��e�XP�PRPHQWR�GH�PHPyULD�H�SDUD�VHP-
SUH�DTXL�¿FDUi��(�p�R�SULPHLUR�FDVR�GH�PHPyULD�
em todo o território nacional. A Madeira uma 
vez mais é pioneira”.z

Foi apresentado no dia 15 de julho, na 
igreja do Colégio, o livro “São Tiago 

Menor – Querubim divino armado. 500 
DQRV�GH�'HYRomR�+LVWyULD�H�3DWULPyQLR�
na Madeira”, da autoria de Paulo Ladei-
ra e Rita Rodrigues.

Para o bispo do Funchal esta obra 
“representa um contributo importantís-
simo para percebermos todo este dina-
mismo que se encontra associado a São 
Tiago Menor, ao lugar que ele tem no 
FRUDomR�GRV�PDGHLUHQVHV��j�LPSRUWkQFLD�
que São Tiago Menor tem na nossa iden-
tidade coletiva, como sociedade, que por 
isso mesmo nos convida a esta ousadia 
de continuarmos a construir uma socie-
dade não à margem de Deus, mas com 
(OH�� VDEHQGR� TXH� (OH� HVWi� VHPSUH� GR�
lado do homem, do ser humano”. 
1D� DSUHVHQWDomR�GR� OLYUR��*UDoD�$O-

ves, explicou que 500 anos e outras pes-
tes depois, esta obra “faz todo o sentido”, 
sendo que a mesma não é “uma obra 

académica”, procurando “disponibilizar 
a todos o conhecimento sobre a matéria 
de que somos feitos”.
3DUD� D�'LUHWRUD� GH� 6HUYLoRV� GH�0X-

seus e Centros Culturais, “serve este li-
vro para não deixar morrer a memória, 
para mostrar um património que é de 
todos, para fazer ciência e para ajudar a 
revelar a paisagem humana que compõe 
a nossa história, uma fragilidade torna-
GD� IRUoD�� QHVWH� FDVR� FRQFUHWR� SHOD� Ip� H�
SHOD�GHYRomR´�

O secretário do Turismo e Cultura, na 
VXD� LQWHUYHQomR�GLVVH�TXH�³Vy�XP�SRYR�
culto e conhecedor é um povo esclareci-
do”.

Para o presidente da Câmara do Fun-
chal, Miguel Silva Gouveia, que também 
tomou a palavra, o voto a São Tiago Me-
QRU�H�D� VXD� UHSHWLomR� WUDQVPLWLUDP�DRV�
funchalenses que “é possível ultrapassar 
as adversidades sejam elas terrenas ou 
do foro espiritual”.z

Na quinta-feira, 29 de julho, pelas 
19h30 na igreja de Santo Amaro 

VHUi�DSUHVHQWDGR�R�OLYUR�H�&'��³+LQR�D�
6mR� 7LDJR� 0HQRU� H� FRPSRVLo}HV� SDUD�
outros momentos pastorais importan-
WHV�GD�'LRFHVH�GR�)XQFKDO´��TXH� UH~QH�
GLYHUVDV�FRPSRVLo}HV�GR�3DGUH�,JQiFLR�
5RGULJXHV�� $� DSUHVHQWDomR� GR� OLYUR� H�
&'�FRQWDUi�FRP�D�SUHVHQoD�GH�'��1XQR�
Brás, o compositor Pe. Ignácio Rodri-
gues, o Cón. Vítor Gomes, o Cón. João 
Francisco Dias e a Drª Natércia Xavier.z

Hino a São Tiago 
Menor

D. Nuno Brás presidiu à 
Festa de Nossa Senhora 

do Carmo no dia 16 de julho na 
igreja do Carmo no Funchal. 
1D� (XFDULVWLD� UH]RX� SDUD�

“que nos guie o exemplo da 
Virgem Maria, que seja para 
nós uma luz, que nos mostre 
verdadeiramente que na sua 

serva o Senhor faz maravilhas, 
que nos seus servos o Senhor 
ID]�PDUDYLOKDV´��(�DFUHVFHQWRX��
“por intercessão da Vigem Ma-
ria também em nós a palavra 
de Deus se realize, também em 
nós a palavra de Deus trans-
forma aquilo que é deserto em 
vida.z

Carmo: “Na sua serva o 
Senhor faz maravilhas”

Nova 
Humanidade
A comunidade paroquial de 

Santa Cruz acolheu no sá-
bado, dia 17 de julho, o bispo do 
Funchal que ali foi ministrar o 
6DFUDPHQWR�GD�FRQ¿UPDomR�D����
jovens e alguns adultos.

Na sua homilia, D. Nuno Brás 
UHÀHWLX�VREUH�DV�OHLWXUDV�GR�GLD�H�
GHVD¿RX�RV�FULVPDGRV�D�VH�GHL[D-
UHP�FRQGX]LU�SRU�'HXV�� R�~QLFR�
que “é capaz de construir uma 
nova humanidade”.
-i�TXDVH�QR�¿QDO�GD�(XFDULV-

tia, concelebrada pelos cónegos 
Vítor Gomes e Rafael Carvalho 
e pelo Pe. Carlos Almada, um jo-
vem agradeceu, em nome do gru-
SR� D� SUHVHQoD� H� GLVSRQLELOLGDGH�
do bispo diocesano para ali estar.

Ser presença de Deus

No domingo, dia 18 de julho, 
D. Nuno Brás visitou as comu-
nidades paroquiais de Machico, 
onde crismou 57 Jovens dividi-
GRV�HP�GXDV�(XFDULVWLDV�H�j�WDUGH�
a paróquia de São Martinho onde 
ministrou o sacramento a mais 
33.
1D�KRPLOLD�GD�FHOHEUDomR�GDV�

10 horas, em Machico, D. Nuno 
Brás alertou os 30 jovens e adul-
tos deste grupo, para o facto 
de Jesus ser “novo modo de ser 
homem, um novo princípio da 
humanidade, qualquer coisa de 
verdadeiramente novo e revolu-
cionário no meio da história da 
humanidade. 
(P� 0DFKLFR�� '�� 1XQR� IDORX�

da missão que cabe a cada cris-
WmR��³VHUPRV�SUHVHQoD�GH�'HXV�QR�
meio dos homens”, de Deus que 
se “compadece das multidões". z

O Papa Francisco publicou no dia 16 
de julho o motu proprio “Traditio-

QLV� FXVWRGHV´� SDUD� UHGH¿QLU� DV� PRGD-
lidades de uso do missal pré-conciliar, 
portanto, anterior à reforma de 1970.  As 
decisões voltam à disponibilidade dos 
pastores das dioceses, de acordo com as 
RULHQWDo}HV�GD�6p�$SRVWyOLFD��

Os grupos ligados à antiga liturgia não 
devem excluir a legitimidade da reforma 
OLW~UJLFD��RV�GLWDPHV�GR�&RQFtOLR�9DWLFD-
QR�,,�H�R�0DJLVWpULR�GRV�3RQWt¿FHV�z

Normas sobre a 
missa antiga
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