
O convite que, naquele tempo, Jesus fez 
aos seus discípulos é o convite que ainda 

hoje Ele realiza à sua Igreja, a este novo povo 
surgido das águas do baptismo, e de que todos 
os cristãos fazem parte. Jesus referia-se ao modo 
como habitualmente as pessoas se relacionam 
umas com as outras; e mandava que os cristãos 
vivessem de forma diferente. 

No mundo, quem tem poder, seja pela força 
do seu estatuto político ou social — ou até 
porque recebeu mais votos, como no caso das 
sociedades democráticas — impõe a sua vontade 
aos outros. Jesus, ao contrário, convidava a que, 
na Igreja, entre os cristãos, não seja o poder (nem 
sequer o poder da maioria) o critério para nos 
relacionarmos uns com os outros. 

Entre os cristãos (nas famílias, nas paróquias, 
na diocese, na Igreja universal), a lei, o critério 
há-de ser, em primeiro lugar, a caridade. Quer 
dizer: as atitudes, as palavras de cada um hão-de 

ser comandadas pela resposta à questão sobre 
o que é melhor para os irmãos. As atitudes, as 
palavras, as decisões hão-de ser tomadas a partir 
da percepção daquilo que mais ajuda o outro a 
caminhar para a salvação.

Mas o perigo permanece: o perigo de, entre 
nós, deixarmos que os critérios sejam os do 
mundo que nos rodeia. São estes critérios do 
mundo que fazem surgir a mentira, o ódio, os 
abaixo-assinados, as conversas mesquinhas… É o 
perigo de pensarmos primeiro em nós, nos nossos 
gostos, nas nossas opiniões, na nossa vontade e só 
depois no bem do próximo. “Não seja assim entre 
vós”, continua hoje Jesus a dizer-nos.z

“A renovação da linguagem é 
absolutamente essencial”

Ao longo desta semana, de 6 a 10 de 
setembro, o padre Nuno Tovar de 

Lemos, esteve a orientar, na casa de retiros 
do Terreiro da Luta, o retiro do clero da 
Diocese do Funchal, que contou com 13 
participantes. 

O padre Nuno Tovar de Lemos, 60 
anos, é natural de Lisboa. Entrou para 
a Companhia de Jesus com 24 anos e foi 
ordenado sacerdote em 1995. Durante 20 
anos esteve ligado à pastoral universitária. 
Atualmente integra a comunidade jesuíta 
no Algarve, onde é diretor da casa de retiros 
da diocese e pároco em Portimão. A meio 
da semana de retiro, o Jornal da Madeira 
esteve à conversa com este jesuíta. 

“Temos de distinguir dois tipos de 
linguagem. A linguagem do Evangelho e 
a linguagem clerical”, disse o padre Nuno. 
A linguagem do Evangelho é simples, fala 

de senhoras que perderam moedas e que 
varrem a casa à procura das moedas, fala 
de sementes que se lançam à terra”. Por 
outro lado, a linguagem clerical “não se 
percebe” e ergue muros. É por isso que 
considera que “a renovação da linguagem 
é absolutamente essencial”. 

Este padre jesuíta questionou porque é 
que algumas pessoas sentem que quando 
vão à igreja saem mais vazias do que 
HQWUDUDP�� ³6H� IRUPRV� ¿pLV� DR� HVVHQFLDO��
as pessoas, ao terem algum contato 
com a Igreja, sairão mais cheias do que 
entraram e da próxima vez vão trazer 

um amigo. Temos que pôr em questão a 
QyV�SUySULRV�H�DTXL�R�GHVD¿R�FUHLR�TXH�p�
sempre agarrarmos o essencial, voltarmos 
para o essencial e por causa disso termos 
liberdade interior para rever o que for 
preciso rever”, referiu. 

Para o padre Nuno Tovar de Lemos, 
³QmR� Ki� RXWUD� IRUPD� GH� ¿GHOLGDGH� j�
tradição da Igreja, nem ao Evangelho” do 
TXH� D� ³¿GHOLGDGH� FULDWLYD´� TXH� SURFXUD�
“novos caminhos”. Repetir o que se fez no 
SDVVDGR�p�FDLU�QD�LQ¿GHOLGDGH�

Sobre a “fase de mudança” na Igreja, 
o padre Nuno Tovar de Lemos fala da 
questão da sinodalidade, não só aos mais 
altos níveis, mas também a sinodalidade 
nas paróquias. “Que os padres saibam 
promover ambientes onde se reze, onde se 
converse e onde se abram caminhos para 
o futuro.z 
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“Não seja assim entre vós” (Mt 20,26)

D. Nuno Brás

“As palavras de cada um hão-de ser 
comandadas pela resposta à questão 
sobre o que é melhor para os irmãos.” 
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Acompanhe-nos em www.jornaldamadeira.com 
e no facebook: @jornaldamadeira 

 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

³1mR�Ki�RXWUD�IRUPD�GH�¿GHOLGDGH�
à tradição da Igreja” do que a 

³¿GHOLGDGH�FULDWLYD´�
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O padre jesuíta Nuno Tovar de Lemos orientou o retiro do clero

A paróquia do Caniço vai celebrar a festa de Nossa 
Senhora do Livramento neste domingo, 12 de 

VHWHPEUR�jV����KRUDV��1R�¿QDO�GD�FHOHEUDomR��D�LPDJHP�
de Nossa Senhora percorrerá os sítios da paróquia, em 
automóvel.z

Caniço assinala Nossa 
Senhora do Livramento 

Neste domingo, 12 de setembro, pelas 16 horas, a 
paróquia da Fajã do Penedo, situada na freguesia 

da Boaventura, vai celebrar a festa do seu orago, o 
,PDFXODGR� &RUDomR� GH�0DULD��1R� ¿QDO� GD� (XFDULVWLD�
haverá procissão.z

Imaculado Coração de 
Maria na Fajã do Penedo

Domingo XXIV do Tempo Comum

Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de 
Cesareia de Filipe. No caminho, fez-lhes esta pergunta: «Quem dizem 

os homens que Eu sou?». Eles responderam: «Uns dizem João Baptista; 
outros, Elias; e outros, um dos profetas». Jesus então perguntou-lhes: «E 
vós, quem dizeis que Eu sou?». Pedro tomou a palavra e respondeu: «Tu 
és o Messias». Ordenou-lhes então severamente que não falassem d’Ele a 
ninguém. Depois, começou a ensinar-lhes que o Filho do homem tinha de 
sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos 
escribas; de ser morto e ressuscitar três dias depois. E Jesus dizia-lhes 
claramente estas coisas. Então, Pedro tomou-O à parte e começou a contestá-
l’O. Mas Jesus, voltando-Se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, 
dizendo: «Vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas 
só as dos homens». E, chamando a multidão com os seus discípulos, disse-
lhes: «Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e 
siga-Me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; mas quem 
perder a vida, por causa de Mim e do Evangelho, salvá-la-á». .z 

EVANGELHO  (Mc 8, 27-35)No sábado, 18 de setembro às 17 horas na igreja 
de Gaula começará a Eucaristia da festa do 

Santíssimo Sacramento. E no domingo, 19 de setembro 
aquela comunidade celebrará a festa de Nossa Senhora 
da Luz, a padroeira da paróquia às 16 horas.z 

Senhora da Luz em Gaula

A Festa de Nossa Senhora dos Remédios vai ser 
celebrada neste domingo, 12 de setembro, na 

paróquia da Quinta Grande às 14 horas. 
1R�SUy[LPR�¿P�GH�VHPDQD�VHUi�UHDOL]DGD�D�IHVWD�GR�

Santíssimo Sacramento. No sábado, a Vigília será às 
20h30 e no domingo a Eucaristia da festa será às 16h.z

Celebrações festivas na 
Quinta Grande
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IGREJA

P.  Giselo Andrade 

Nesta semana tive a graça de realizar um 
tempo de retiro. Durante as refeições, feitas 

em silêncio, foram lidas algumas passagens de 
um livro em que o Papa Francisco falava das 
suas três situações de “Covid” pessoais, ou seja, 
situações de “paragem” ou de crise. 

“A minha primeira experiência de limite, 
de dor e de solidão foi quando adoeci com 
gravidade, aos 21 anos. Isso mudou a minha 
forma de ver a vida. Durante meses, não sabia 
quem era e se iria viver ou morrer”, disse o 
Papa no livro, “Sonhemos juntos. O caminho 
para um futuro melhor” (2021). Quando 
chegou ao hospital retiraram do pulmão um 
OLWUR� H�PHLR� GH� iJXD�� � ³$OL� ¿TXHL� D� OXWDU� SHOD�
YLGD´�D¿UPRX�)UDQFLVFR��$OJXQV�PHVHV�GHSRLV�
de ter sido internado foi-lhe retirado o lóbulo 
direito superior de um pulmão. 

Deste momento difícil, o Papa saiu 
“melhor” e “mais realista”. “A doença grave 
que vivi ensinou-me a depender da bondade e 
sabedoria dos outros. Os meus companheiros 
seminaristas vieram doar sangue, visitar-me e 
acompanhar-me, noite após noite”. 

Ao segundo momento, Francisco chamou de 
“Covid do desterro”. Passou-se na Alemanha, 
em 1986. O Papa tinha ido estudar o alemão 
e fazer investigação para a tese. “És tirado de 
onde estás e enviado para o desconhecido, e 
nesse processo aprendes que o que é realmente 
importante é o lugar que deixaste”. 

A terceira situação foi entre os anos 1990 
e 1992, quando o Papa foi enviado para 
Córdova, uma cidade entre montanhas, 
situada no centro da Argentina. “Passei um 
ano, dez meses e treze dias nessa residência 
jesuíta. Celebrava missa, confessava e oferecia 
orientação espiritual, mas praticamente nunca 
saía de casa, a não ser para ir ao correio”. Nesse 
período, Francisco sentiu-se “como quando 
te retiram do campo num jogo de futebol e 
te mandam para o banco de suplentes”. Esse 
tempo também foi importante. “A ‘Covid’ de 
&yUGRYD�IRL�XPD�DXWrQWLFD�SXUL¿FDomR��'HX�PH�
maior tolerância, compreensão e capacidade de 
perdoar”. 

Sobre estas três situações de “Covid” 
pessoais, Francisco diz que: “O que aprendi é 
que se sofre muito, mas se permitirmos que o 
sofrimento nos mude, saímos melhores. Mas se 
nos entrincheirarmos, saímos piores”. 

Qual será o maior fruto de uma “Covid” 
pessoal? Baseado na sua experiência, o 
Papa responde: “Eu diria que é a paciência, 
condimentada com um sadio sentido de humor, 
que permite que aguentemos e criemos espaço 
para a mudança”. Sendo assim, resta-nos dizer: 
Oh, ditosas crises!z

Editorial:
As crises de Francisco
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DIOCESE DO FUNCHAL

Quatro eventos assinalam o 
Tempo da Criação

Porto Santo: Bispo pediu para 
escutar Deus que vem até nós

D. Nuno crismou 32 jovens e adultos do Porto Santo  | D.R. 

Luísa Gonçalves   

D. Nuno Brás presidiu no domingo, 
dia 5 de setembro, a uma Eucaristia 

na igreja da Piedade, no decorrer da qual 
crismou 32 jovens e adultos das paróquias 
do Porto Santo (Piedade e Espírito Santo). 

Na homilia da celebração, o prelado 
falou sobre a diferença entre ouvir 
e escutar. Saber escutar, explicou, é 
fundamental para “perceber onde e 
quando Deus nos fala”. Sem isso, sem 
“escutar esse Deus que vem até nós e nos 
fala”, não somos verdadeiros cristãos e 
“andaremos muito enganados à procura 
de Deus onde Ele não está”. E esse é, 
frisou o bispo diocesano, “o drama da 
humanidade: inventamos deuses, ídolos”.  

O Espírito Santo, lembrou o prelado, 
vem em nosso auxílio e “ajuda-nos a 

No contexto do “Tempo da Criação”, 
que ocorre de 1 de setembro a 4 de 

outubro, o “Projeto Akustica” (banda 
católica que tem como missão cantar 
a fé) em colaboração com as irmãs 
Clarissas do Convento da Caldeira 
e a comunidade dos Franciscanos 
vão promover quatro atividades que 
pretendem chamar a atenção para a 
Criação como casa-comum com o tema: 
Uma casa para todos? Renovando o 
Oikos de Deus. 

Serão realizados 2 eventos ao ar 
livre, em comunhão com a natureza,  
chamados “Sábados da Criação”, que 
orientam o olhar para a criação.

Também será promovido um 
“Rosário Ecológico” e uma Eucaristia 
e bênção dos animais, para concluir 
este tempo da Criação. Estes últimos 
2 eventos serão organizados também 
em colaboração com as irmãs clarissas 
(Convento da Caldeira) e com a Ordem 
dos Frades Menores - Franciscanos 
(Convento de São Bernardino).

Cada um destes eventos será 
realizado num ambiente diferente, 
tendo cada um deles objetivos 
diferentes.

“Sábados da Criação”

Evento 1 | Oração ecuménica 
pela criação

Data e hora: 18 de Setembro, às 20h
Local: adro da igreja de Santa 

Luzia, com vista para a cidade do 
Funchal Objetivo: rezar pela Criação, 
HQYROYHQGR� DV� YiULDV� FRQ¿VV}HV�
religiosas. 

Evento 2 | Caminhada 
ecológica

Data e hora: 25 de Setembro, das 9h 
às 11h

Local: da Igreja de São Tiago Menor 
(Socorro) à Praça do Mar (1,7km)

Objetivo: Realizar uma caminhada 
entre a Igreja de São Tiago Menor e 
Praça do Mar (Funchal – Madeira), com 
o objetivo de aprofundar a mensagem 
do Tempo da Criação e divulgação da 
petição “Planeta saudável, pessoas 
saudáveis”.

Evento 3 | Rosário Ecológico

Data e hora: 3 de Outubro, às 16.30h
Local: Convento das Clarissas 

(Caldeira – Câmara de Lobos)
Objetivo: Recitação do Rosário 

ecológico no Convento das Clarissas 
(Caldeira - Câmara de Lobos), 
envolvendo a comunidade religiosa e as 
comunidades locais.

Evento 4 | Eucaristia de São 
Francisco e bênção dos animais

Data e hora: 4 de Outubro, às 18.30h
Local: Convento de São Bernardino 

(Câmara de Lobos)
Objetivo: Encerramento do tempo 

da Criação, com Eucaristia em honra 
de São Francisco de Assis (18.30h), 
seguindo-se no exterior do convento 
uma para-liturgia de bênção dos 
animais (19.30h).z

QmR� ¿FDUPRV� VXUGRV�� DMXGD�QRV� D� DEULU�
os ouvidos do nosso coração para 
escutarmos este Deus que vem até nós”. 
0DV� DMXGD�QRV� WDPEpP� D� QmR� ¿FDU�
mudos e a não ter vergonha de dizer que 
somos cristãos e de mostrar que o somos. 
'�� 1XQR� WHUPLQRX� D� VXD� UHÀH[mR�

pedindo precisamente “ao Espírito 
Santo que venha, de uma forma muito 
particular sobre aqueles que vão ser 
crismados e acabe com a nossa surdez, 
acabe com esta nossa incapacidade de 
falar, de mostrar este Deus connosco, 
que partilha a nossa vida”. 

Coube ao Pe. Hugo Gomes, pároco 
das paróquias da Piedade e do Espírito 
Santo, apresentar este grupo ao bispo, 
bem como agradecer a sua presença 
e disponibilidade para estar com a 
comunidade paroquial do Porto Santo.z

Missa exequial do 
padre Rafael

O bispo do Funchal presidiu no sábado, 
dia 4 de setembro, à Missa Exequial do 

Pe. Rafael Andrade, que faleceu no passado 
dia 31 de agosto, aos 86 anos.

Uma oportunidade para o prelado 
começar por sublinhar que um sacerdote é 
“presença do céu na terra” e por agradecer 
“hoje ao Senhor todos os dons que Ele deu 
à nossa diocese através do Pe. Rafael”, mas 
também “agradecer o seu ministério, o seu 
testemunho cristão, a sua amizade”.

“Queremos por isso agradecer tudo aquilo 
que foi o ministério e a atividade pastoral do 
senhor Pe. Rafael assim neste quotidiano, 
neste dia a dia, nesta capacidade que ele 
tinha de olhar e procurar o novo”, sublinhou 
o bispo diocesano que recordou o sacerdote 
como sendo uma pessoa inquieta, que não 
queria parar, mesmo nos últimos tempos da 
sua vida.

“Queremos agradecer essa sua atividade, 
queremos agradecer aquilo que foi a presença 
de Deus, a presença da misericórdia, a 
presença do amor, a presença da vida de Deus 
que se manifestou através da vida do senhor 
Pe. Rafael, nas suas atividades pastorais, 
nas suas palavras na sua vontade de trilhar 
novos caminhos, também no próprio diálogo 
ecuménico”, disse.
'�� 1XQR� %UiV� WHUPLQRX� D� VXD� UHÀH[mR�

pedindo à assembleia composta por 
familiares e amigos do sacerdote falecido que, 
num momento de silêncio, “agradeçamos a 
vida e o ministério do Pe. Rafael e peçamos 
que também nós, cada um de nós seja capaz 
de viver não no horizonte passageiro da nossa 
vida, mas no horizonte da vida com Deus e 
em Deus, que Jesus Cristo nos ganhou e nos 
oferece”.

Terminada a Eucaristia, os restos mortais 
do Pe. Rafael Andrade seguiram para o 
Cemitério de São Martinho, onde foram 
sepultados no jazigo da Diocese do Funchal.z

A paróquia dos Prazeres tem 
desde o passado domingo, dia 

5 de setembro, um novo pároco. 
Por nomeação de D. Nuno Brás, 
o Pe. Roberto Sé Aguiar assumiu 
os destinos desta paróquia 
substituindo na função o Pe. Rui 
Sousa, que ali exerceu durante 23 
anos.

Na intervenção que fez no 
¿QDO�GD�(XFDULVWLD��SUHVLGLGD�SHOR�
Vigário Geral,  o Pe. Roberto teceu 
rasgados elogios ao seu antecessor 
“pelo trabalho e dedicação pastoral 
a esta paróquia” e anunciou que 
a quinta passará a chamar-se 
“Quinta Pedagógica do Prazeres – 
Padre Rui Sousa”.z

Paróquia dos Prazeres tem 
novo pároco

Foto: Duarte Gomes


