
Hoje a virtude não é vista com bons olhos. Vir-
tude é a disposição habitual de alguém para 

praticar o bem. 
Enquanto ninguém gosta que lhe digam para 

praticar a virtude (parece estar fora de moda), to-
dos gostam de recomendar os valores. Dizem que 
aquilo que importa é ter valores. Subentende-se, 
FODUR��TXH�DTXHOH�TXH�FRQKHFH��TXH� LGHQWL¿FD�RV�
valores, automaticamente os vive. 

Só que isso não é assim tão automático. Pelo 
meio, encontra-se a liberdade humana. Mesmo 
GHSRLV�GH�LGHQWL¿FDUPRV�RV�YDORUHV��p�QHFHVViULR�
que tenhamos a força, a vontade de os viver.

Por exemplo. A saúde é, claramente, um valor: 
todos querem ter saúde, e nisso todos estamos de 
acordo — dizem mesmo que ter saúde é aquilo 
que importa! Mas que me serve saber que a saú-
de é um valor, ou gostar de ter saúde, se em cada 
dia não sou capaz de me alimentar de um modo 
correcto? Se não sou capaz de evitar os alimentos 

que prejudicam a minha saúde?
É que não basta dizer que conhecemos o valor 

da saúde. O mais importante é fazer o que está 
ao meu alcance para viver saudavelmente. É, por 
exemplo, ter o hábito de me alimentar de um 
modo saudável: de evitar os excessos e todos os 
alimentos que prejudicam a saúde. E isso é pra-
ticar a virtude. 
&RQYHQKDPRV�TXH��QR�¿P��p�EHP�PDLV�LPSRU-

tante praticar a virtude que, simplesmente, con-
hecer os valores.z

“A beleza natural da Ilha” e a 
“dureza do quotidiano”

O bispo do Funchal presidiu na quinta-
feira, dia 1 de julho, na Sé do Funchal, 

à Eucaristia com Te Deum do Dia da Re-
gião e das Comunidades Madeirenses.

Ao falar sobre o lugar da fé na identi-
dade madeirense, D. Nuno Brás recordou 
que “a beleza natural da Ilha contrastou, 
deste o início, com a dureza do quotidiano. 
Foi necessário que os heróis do trabalho 
lavrassem a terra entre a rocha dura e a 
montanha agreste; conquistassem o mar, 
enfrentando vagas procelosas; e osten-
tassem, como ainda hoje sucede, as mãos 
calosas de quem não desiste de lançar a 
semente para o pão”.

Neste sentido, D. Nuno referiu que “na-
quele primeiro dia de há 600 anos, a Ilha 
apareceu ‘muito graciosa, de grandes ar-

voredos e lugares prados’. Mas logo a vida 
dos primeiros madeirenses se viu mescla-
da com a necessidade de, à força de trabal-
ho braçal, conquistar terra que pudessem 
habitar”. Para além do trabalho diário de 
VREUHYLYrQFLD��PXLWDV� RXWUDV� GL¿FXOGDGHV�
o povo teve de enfrentar, como os “fre-
quentes ataques de piratas e corsários” 
e os “desastres naturais e aqueles outros 
provocados pela incúria humana”.

Para o bispo do Funchal, “não podemos 

deixar de reconhecer como, ao longo des-
tes seis séculos, a vida dos madeirenses 
teria sido insuportável, não fora a fé a dar-
lhe sentido” e a “proporcionar-lhe a força 
interior para derrotar as contrariedades”. 

Para além da situação de pandemia que 
o mundo atravessa, o prelado apresentou 
diversas “paralisias” que impedem a vida 
com “maior qualidade humana”: o “es-
quecimento de Deus; o egoísmo galopante 
com o esquecimento do próximo e da sua 
dignidade, que sempre lhe estão associa-
dos; a submissão ao que é considerado ser 
correcto e a vergonha em nos mostrarmos 
como cristãos; a baixa da natalidade… e 
tantas outras paralisias que nos tolhem 
efectivamente a possibilidade de ser mais”, 
disse D. Nuno Brás ao terminar a homilia.z 
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Valores ou virtudes?

D. Nuno Brás

³0HVPR�GHSRLV�GH�LGHQWL¿FDUPRV�RV�
YDORUHV��p�QHFHVViULR�TXH�WHQKDPRV�D�

IRUoD��D�YRQWDGH�GH�RV�YLYHU�´�
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NÓS POR CÁ

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

 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

³)RL�QHFHVViULR�TXH�RV�KHUyLV�
GR�WUDEDOKR�ODYUDVVHP�D�WHUUD�

HQWUH�D�URFKD�GXUD�H�D�PRQWDQKD�
DJUHVWH´�

Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se à sua terra e 
os discípulos acompanharam-n’O. 

Quando chegou o sábado, começou a ensinar 
na sinagoga. 

Os numerosos ouvintes estavam admirados e 
diziam: 

«De onde Lhe vem tudo isto? Que sabedoria 
é esta que Lhe foi dada e os prodigiosos milagres 
IHLWRV�SRU�VXDV�PmRV"�1mR�p�(OH�R�FDUSLQWHLUR��¿O-
ho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas 
e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre 
nós?». 
(�¿FDYDP�SHUSOH[RV�D�VHX�UHVSHLWR��
Jesus disse-lhes: «Um profeta só é despreza-

do na sua terra, entre os seus parentes e em sua 
casa». E não podia ali fazer qualquer milagre; 
apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as 
mãos. 

Estava admirado com a falta de fé daque-
la gente. E percorria as aldeias dos arredores, 
ensinando.z

Foto: Duarte Gomes

'��1XQR�%UiV�SUHVLGLX�DR�³7H�'HXP´�GR�'LD�GD�5HJLmRO Centro Social e Paroquial de San-
to António no Funchal recebeu  na 

quinta-feira, 1 de julho, Dia da Região 
e das Comunidades Madeirenses, a in-
sígnia autonómica de Bons Serviços.

Para o presidente da Direção deste 
centro, cónego Carlos Nunes, este ga-
lardão atribuído pelo Governo Regio-
nal representa “um reconhecimento 
pelo trabalho de assistência e cuidado 
às pessoas com maiores necessidades”   
mas ao mesmo tempo a instituição 
³¿FD� FRP�PDLV� UHVSRQVDELOLGDGH�SDUD�
melhor servir”.

Entre as várias valências do Centro 
Social e Paroquial de Santo António, 
destaca-se o apoio à terceira idade com  
um centro de dia com capacidade para 
mais de 50 utentes, o apoio domiciliá-
rio, e uma residência para idosos.

A instituição também auxilia “mul-
heres vítimas de violência doméstica” 
e presta apoio aos mais novos através 
“da residência de autonomização, com 
residências de transição”.

Jovens que estiveram instituciona-
lizados em várias locais e naquela re-
VLGrQFLD�³DSUHQGHP�D�¿FDU�DXWyQRPRV�
para a vida”, disse o cónego Carlos Nu-
nes à agência Ecclesia. 

Através do ‘Espaço Família’, o Cen-
tro Social e Paroquial de Santo Antó-
nio ajuda as famílias em “situações 
FRPSOLFDGDV�H�GH�FRQÀLWR´�

A instituição está atenta ao lado so-
cial, sem renunciar à sua “matriz cari-
tativa”.

O cónego Carlos Nunes, realçou a 
importância da cooperação entre as 
entidades governamentais e a Igreja.z

Domingo XIV  
do Tempo Comum

EVANGELHO  (Mc  6, 1-6)

Centro Social e Paroquial de Santo 
António distinguido com insígnia

D.R.



Luísa Gonçalves   

O bispo do Funchal presidiu na tarde de terça-
feira, dia 29 de junho, à Eucaristia da sole-

nidade de São Pedro e São Paulo, na igreja da 
Ribeira Brava.
8PD� RSRUWXQLGDGH� SDUD� R� SUHODGR� GHVD¿DU�

RV�¿pLV� D� WHUHP�KRMH�D�PHVPD� Ip�GH�6mR�3HGUR��
Ele que foi, lembrou na sua homilia, “o primei-
ro apóstolo de todas as listas”, ele que foi “rocha 
¿UPH´��VREUH�D�TXDO�'HXV�FULRX�D�VXD�,JUHMD��8PD�
Igreja que, explicou, nasceu com o próprio minis-
tério de Jesus, quando este começou a anunciar o 
Evangelho” e não porque os apóstolos “acharam 
que dava jeito”.

“A passagem do Evangelho que acabamos de 
escutar, retirada do Evangelho de São Mateus, 
mostra-nos claramente como Jesus quer de facto 
a Igreja e que esta não é qualquer coisa que nasça 

depois de Jesus”, explicou o bispo do Funchal, 
para logo acrescentar que “a Igreja é o novo povo 
de Israel”.

Hoje, prosseguiu D. Nuno Brás, “somos nós a 
Igreja, não porque um dia achamos que era giro 
fazer um grupo, não porque um dia achamos que 
era importante ter uma organização, uma ins-
tituição, mas porque o próprio Jesus quis a sua 
Igreja”.

Além disso, nesta passagem do Evangelho, 
explicou o prelado, “é nos dita uma das dimen-
sões fundamentais da Igreja que é a sua fé, a fé da 
Igreja que é muito maior do que a nossa”.

Terminada a Eucaristia, em que participaram 
membros da atual vereação camarária, D. Nuno 
ainda teve oportunidade de assistir à tradicional 
Dança das Espadas no adro da igreja protagoni-
zada, uma vez mais, pelo Grupo de Folclore e Et-
QRJUi¿FR�GD�%RD�1RYD´�z
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IGREJA

P.  Giselo Andrade 

“Existem momentos em que a tua vida dá uma 
volta de 180º e sabes que não poderás voltar 

atrás”, disse um sacerdote espanhol, ao recordar 
R�GLD�HP�TXH�VH�IH]�SDVVDU�SRU�XP�WUD¿FDQWH�GH�yU-
gãos para salvar a vida de um adolescente. 

Ignacio María Doñoro de los Ríos, 57 anos, foi 
durante muitos anos capelão militar. Quando esta-
va em El Salvador, América Central, numa missão 
de ajuda humanitária, recebeu a informação que 
uma família, em desespero, queria vender um dos 
¿OKRV�D�XP�WUD¿FDQWH�GH�yUJmRV��SDUD�SRGHU�VREUH-
viver. Não podia acreditar que um adolescente de 
14 anos, com uma paralisia parcial, estava a ser 
vendido pelos próprios pais, por 21 euros. Sentiu 
que tinha de o salvar, ainda que desse a sua vida.

Arranjou uma carrinha, deixou crescer a barba 
e vestiu-se com roupa suja. “Fiz-me passar por um 
WUD¿FDQWH�GH�yUJmRV� H�SDJXHL� j� IDPtOLD�XP�GyODU�
a mais, para comprar Manuel e salvá-lo”, recor-
dou. “Em décimas de segundo dei-me conta de 
que aquele era o comboio que passa uma vez pela 
tua vida, ou o agarras ou o deixas. Se o tomas, vai 
levar-te onde jamais pensaste”, disse o sacerdote, 
acrescentando: “Aí estava muito consciente de que 
aquele menino ia mudar a minha vida”, revelou ao 
jornal “El País”, numa entrevista a 22 de junho. 

Quando o sacerdote levou Manuel ao médi-
co, este pensou que iam matá-lo e começou a ter 
convulsões. Depois percebeu que estava a salvo. 
O capelão nunca vai esquecer o olhar de profundo 
reconhecimento de Manuel. A partir desse mo-
mento, tomou a decisão de fazer todos os esforços 
SDUD�DMXGDU�RV�PHQRUHV�HP�GL¿FXOGDGHV��

Para resgatar o maior numero possível de 
crianças, construiu em 2011, na selva amazónica 
do Perú, uma casa de acolhimento, “El Hogar Na-
zaret”. Uma casa onde as crianças órfãs, vítimas de 
WUi¿FR��SURVWLWXLomR�RX�H[SORUDomR��VmR�UHVJDWDGDV�
para poder viver a sua infância e recuperar a sua 
identidade. Ao longo dos anos, as piores memó-
rias deste sacerdote são aquelas em que recebeu 
“crianças que não se parecem com crianças”, com 
o corpo cheio de feridas. “Muitas delas não sabem 
falar porque ninguém os ensinou e soltam gritos e 
socos, que é a sua forma de comunicação, ou mor-
dem e agridem com murros”. 

As populações conhecem bem o trabalho desta 
Casa, “quando sabem que uma criança poderá ser 
a notícia de abertura de um qualquer telejornal, 
avisam-nos e o menor é recebido na Casa”. Depois 
de recuperarem a saúde, terem recebido formação 
e eventualmente estarem a trabalhar, podem re-
gressar ao seu ambiente de origem. 

O próximo projeto é construir uma escola de 
engenharia. Dar formação aos meninos e meninas 
da lixeira, “é a verdadeira revolução social”, disse 
o sacerdote que, inspirado num provérbio judai-
co, tem como lema: “Salvar uma criança, é salvar 
a humanidade”.z

Editorial:
Salvar a humanidade
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DIOCESE DO FUNCHAL

Sílvio Mendes

Nascido em Machico a 5 de setem-
bro de 1932 o Padre Manuel Mar-

WLQV�IH]�D�SUR¿VVmR�UHOLJLRVD�QR�GLD����
de setembro de 1956 na Congregação 
dos Sacerdotes do Coração de Jesus 
(Dehonianos).

Foi ordenado sacerdote em 18 de 
junho de 1961, pelo que agora assina-
lou sessenta anos de presbítero.

Como se lê no portal dos Dehonia-
nos no passado dia 18 de junho, no 
Colégio Missionário Sagrado Coração, 
Madeira, as comunidades religiosas 
dehonianas, juntamente com os fami-
liares mais próximos e amigos do Pe. 
Manuel Martins, celebraram os 60 
anos da sua ordenação sacerdotal.

O Pe. Manuel Martins recordou a 
sua história vocacional, desde o convi-
te que o Senhor lhe fez para estar ao 
serviço, a sua amizade desde a adoles-
cência com o Pe. Manuel de Gouveia e 
o início/abertura do Colégio Missioná-
rio. Foi o intento de todos agradecer e 
reconhecer a dedicação do Pe. Manuel 
Martins na instauração do Reino do 
Coração de Jesus nas almas e nas so-
ciedades.

Na celebração da eucaristia, demos 
graças ao “Bom Pastor” pelo dom da 
sua vida e pelo dom da sua vocação. 
Na homilia, o festejado referia que na-
quela capela há 60 anos era ordenado 
pelas mãos do bispo e era promovido 
para servir Cristo. Ao longo da sua vida 
tem procurado a glória de Deus Pai em 
Cristo Jesus».

Entre as atividades que desenvol-
veu destaca-se o dinamismo que deu 
à paróquia de Linda-a-Velha, em Lis-
boa, sendo o impulsionador da igreja 
do Sagrado Coração de Jesus no ano 
de 1978.

Prosseguindo nas suas atividades 
empreendedoras a favor daquela terra 
o Pe. Manuel Martins fez nascer, de 
um terreno inculto que foi doado aos 
Dehonianos no ano de 1955, a Igreja 
paroquial de Nossa Senhora do Cabo 
DOLDGD�D�XPD�PDJQL¿FD�(VFROD�GH�0~-
sica e o Lar Padre Dehon que bastantes 
idosos tem acolhido com todo o con-
forto e carinho.

Foi no ano de 1983 que Linda-a-
Velha passou a paróquia sendo o Pa-
dre Manuel Martins nomeado por D. 
António Ribeiro, cardeal patriarca de 
Lisboa, o seu primeiro pároco.

Com 89 anos de idade o Pe. Manuel 
Martins reside no Colégio Infante D. 
Henrique na freguesia do Monte.z

Sessenta anos de sacerdócio do padre 
Manuel Martins, scj

A Eucaristia 
é força “para 
mudar o 
mundo”

Na tarde de domingo, 27 
de junho, D. Nuno Brás 

presidiu à Festa do Santíssi-
mo Sacramento na paróquia 
do Atouguia. 

Na homilia, o prelado  
H[RUWRX� RV� ¿pLV� D� HQFRQWUDU�
na Eucaristia a “força para 
nos transformarmos, nos 
convertermos, para mudar o 
mundo.z

2�ELVSR�GR�)XQFKDO��'��1XQR�%UiV���
SXEOLFRX�QR�SDVVDGR�GLD����GH� MXQKR�
XPD�PHQVDJHP�SRU�RFDVLmR�GDV� LQV-
FULo}HV�QD�GLVFLSOLQD�GH�(GXFDomR�0R-
UDO�H�5HOLJLRVD�&DWyOLFD��(05&���

Está a chegar o momento das matrí-
culas na disciplina de EMRC.

Saber muitas coisas, ter ao nosso 
dispor muita informação - como aque-
la que é oferecida pelas diferentes dis-
FLSOLQDV� HVWXGDGDV� �� QmR� p� VX¿FLHQWH�
para crescer como homens e mulheres 
dos nossos dias.

A disciplina de EMRC ajuda a ques-
tionar e a procurar respostas. Ajuda 

a encontrar o sentido da existência; 
ajuda a encontrar no outro o rosto de 
Deus; ajuda a encontrar, em Jesus 
Cristo, o Deus a quem podemos encon-
trar, com quem podemos falar, porque 
é próximo de todos nós: é o Deus feito 
homem!

É por isso que a EMRC é diferen-
te da catequese. Trata-se de procurar 
uma síntese entre o que aprendemos 
nos vários momentos da escola, quem 
somos e o que queremos ser. E isso é 
essencial para o crescimento de qual-
quer pessoa!

+ Nuno, Bispo do Funchal.z

Educação Moral e Religiosa Católica

'��1XQR�H[RUWRX�¿pLV�D�WHUHP�
hoje a mesma fé de São Pedro  

Em dia de São Pedro na Ribeira Brava realizou-se a tradicional “dança das espadas” | Foto: Duarte Gomes

D. Nuno presidiu à Eucaristia no Seminário Diocesano | D.R.

(XFDULVWLD�DVVLQDORX�¿P�GR�DQR�
letivo no Seminário Diocesano
O Seminário Diocesano do Fun-

FKDO�DVVLQDORX�R�¿P�GR�DQR�OH-
tivo com uma Eucaristia presidida 
por D. Nuno Brás, no passado dia 
24 de junho, Dia da Solenidade do 
Nascimento de São João Baptista.

Na homilia o prelado explicou 
que São João Baptista “é talvez a 
¿JXUD�EtEOLFD�TXH�PDLV�DSRQWD��HP�
grandes linhas, esta espiritualidade 
do sacerdote que somos, em pri-

meiro lugar pela vocação”.
E aqui vocação, lembrou o pre-

lado, é mais do que “ter jeito para 
alguma coisa”. É falar “do plano 
que Deus tem para cada um de 
nós”, que mostra o amor que Ele 
nos tem e que “Ele pensou em nós 
desde sempre”.  

“Nós só somos verdadeiramente 
felizes quando procuramos aquilo 
que Deus quer para nós, frisou.z

Pe. Manuel Martins, scj | D.R.

Crismas na 
paróquia da  
Graça
Dezasseis jovens foram 

crismados pelo bispo do 
Funchal na manhã de domin-
go, dia 27 de junho, na paró-
quia da Graça, cujo pároco é o 
Pe. André Pinheiro.

Uma oportunidade para 
D. Nuno Brás explicar, na sua 
homilia, que as leituras nos 
FRQYLGDYDP� D� UHÀHWLU� VREUH�
o que é a vida. Somos muito 
mais do que um ser que nasce, 
cresce se reproduz e morre, 
porque “Deus não apenas nos 
pôs a respirar como todos os 
outros animais, mas fez-nos à 
sua imagem e semelhança”, 
ou seja, “nós seres humanos 
temos o respiro de Deus que 
é o Espírito Santo”.z


