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NÓS POR CÁ

O Evangelho sem descontos
S

. Francisco de Assis viveu num tempo muito
semelhante ao nosso, ainda que, obviamente,
sem as tecnologias e os nossos meios de
comunicação.

D. Nuno Brás

século XII e princípios do século XIII — há muito
que tinha abandonado a preocupação pela mera
sobrevivência. A Idade Média estava no seu auge:
acabados os séculos duros das invasões bárbaras,
assente o cristianismo como modo de articular
toda a sociedade, a prosperidade começou a
instalar-se, as universidades começaram a
a Igreja não tardou a engordar.
A célebre “reconstrução da Igreja” que o

a sua origem.
Viver o Evangelho sem “descontos”, “mas”,
“ses”… o grito de S. Francisco de Assis continua
essencial nos nossos dias.
Muitas vezes dá-me a sensação de que olhamos
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gostamos de o ouvir, não hesitamos em apelar a que
todos o cumpram, mas não estamos disponíveis
para a conversão — para a nossa conversão.
e que foi bom para Jesus e os Apóstolos, mas que,
no dia de hoje, é completamente impraticável,
pelo que não hesitamos em esquecê-lo na primeira
oportunidade.
E não temos qualquer problema em nos

a revolução que se seguiu — porque se tratou de
uma verdadeira e própria revolução, que mudou
— assentaram numa realidade: procurar viver
o Evangelho de um modo radical. A pobreza
franciscana, que tanto nos fascina hoje, teve aqui

Retiro do Clero: Os sacerdotes são
“presença da graça de Deus”

“O grito de S. Francisco de Assis
continua essencial nos nossos dias”

Domingo XXV
do Tempo Comum
EVANGELHO (Mc 9, 30-37)
Foto: Jornal da Madeira

N

aquele tempo, Jesus e os seus discípulos
caminhavam através da Galileia. Jesus
não queria que ninguém o soubesse, porque
ensinava os discípulos, dizendo-lhes: «O
Filho do homem vai ser entregue às mãos dos
homens, que vão matá-l’O; mas Ele, três dias
depois de morto, ressuscitará». Os discípulos
não compreendiam aquelas palavras e
tinham medo de O interrogar. Quando
chegaram a Cafarnaum e já estavam em
casa, Jesus perguntou-lhes: «Que discutíeis
tinham discutido uns com os outros sobre
qual deles era o maior. Então, Jesus sentouD.R.

O

bispo do Funchal presidiu à
Eucaristia de encerramento do
retiro do clero que se realizou na casa de
retiros do Terreiro da Luta entre os dias
6 a 10 de setembro e que contou com 13
participantes.

diariamente que o ser humano não é
capaz de se salvar a si próprio”, disse o
bispo do Funchal.
O retiro foi orientado pelo padre
jesuíta Nuno Tovar de Lemos que em
declarações ao Jornal da Madeira referiu

aos sacerdotes que “aquilo que o
cristianismo tem para dar ao mundo é
Cristo”.
“Nós não somos funcionário do
sagrado. Nós somos presença da graça

evangelho “onde vemos Jesus a atuar e
tentamos aprender com Jesus a maneira
de sermos padres”.
“Não é um retiro propriamente de
conferências. É um retiro onde eu lanço
alguns temas e depois dou sugestões para
a oração individual”, disse o sacerdote
da Companhia de Jesus.

é o ministério que mostra, que clama

quiser ser o primeiro será o último de todos
e o servo de todos». E, tomando uma criança,
colocou-a no meio deles, abraçou-a e disselhes: «Quem receber uma destas crianças em
meu nome é a Mim que recebe; e quem Me
receber não Me recebe a Mim, mas Àquele
que Me enviou».

Acompanhe-nos: www.jornaldamadeira.com
e no facebook: @jornaldamadeira
Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

“O que nos move é o amor a
Deus e ao próximo”
O Pe. Bernardino e a Dr.ª Bina falam sobre a nova Unidade de Alzheimer

A

nova

Unidade

de

Alzheimer

Paroquial de São Bento da Ribeira Brava,
vai acolher os primeiros utentes a partir
de segunda-feira. Com capacidade para 18
pessoas a nível de internamento e 45 na
unidade de dia, esta instituição tem como
objetivo cuidar das pessoas com doença
de Alzheimer e apoiar as suas famílias. O
Jornal da Madeira conversou com o padre
Bernardino Trindade, dehoniano, pároco
da Ribeira Brava e presidente do Centro
Social e Paroquial de São Bento e com a
Unidade de Alzheimer.
“O que nos move como igreja, e
particularmente como padre e como

Não outras realidades”, disse o Pe.
Bernardino sobre o mais recente projeto
do Centro Social e Paroquial.
A ideia da criação desta Unidade
surgiu da percepção de que os doentes
de Alzheimer necessitavam de uma
Lar não permitia realizar. Por isso o Pe.
Bernardino esclarece que a Unidade de
Alzheimer não é um lar. “O lar é uma
estrutura residencial de pessoas idosas.

“Esta Unidade destina-se ao
cuidado de pessoas que estão
diagnosticadas com a doença de
Alzheimer”.

Esta Unidade destina-se ao cuidado de
pessoas que estão diagnosticadas com
a doença de Alzheimer. É uma unidade
Sobre o investimento que foi feito, o Pe.
Bernardino disse que mais do que olhar
os gastos, “o que interessa é o bem que vai
realizar na comunidade”.
prestação de cuidados. Não é uma unidade
hospitalar, mas prestamos cuidados a nível
mental, psicológico, de apoio emocional.
Acho que é nessa dimensão do cuidar que
diferenciamos”.
“Apelo que as famílias nos vejam como
um centro de apoio que pode intervir no
sentido do não avançar da demência no
seu familiar", disse a diretora técnica.
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IGREJA
Editorial:

Novos “alfabetos”
P. Giselo Andrade

uas perguntas do Papa Francisco
acompanharam-me ao longo desta
semana: “Quais são as necessidades e os anseios
espirituais do nosso povo? O que é que se espera
da Igreja?” - questionou o Papa na Eslováquia,
no dia 13 de setembro.
Estas são as questões que nos permitem
mergulhar na “vida real” das pessoas e perceber
que “o centro da Igreja não é ela própria”.
“connosco mesmos, com as nossas estruturas,
com o modo como a sociedade nos olha”,
Francisco convida a uma Igreja humilde, capaz
“Tal é a primeira coisa de que necessitamos:
uma Igreja que caminhe em conjunto,
percorrendo as estradas da vida com a chama do
Evangelho acesa. A Igreja não é uma fortaleza,
não é uma potência, um castelo situado no
o mundo”, disse Francisco nesse encontro com
bispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas
e catequistas, durante a viagem apostólica a
Budapeste e à Eslováquia.
Para responder a estas interrogações, o Papa
sugere três palavras:
A primeira palavra é: liberdade. Francisco
conta que um dia recebeu uma carta de um
bispo que dizia: “Estivemos 400 anos sob o

Pe. João Gonçalves iniciou
ministério pastoral

O

padre João Gonçalves tomou
posse como vigário paroquial
de Câmara de Lobos e do Carmo, no
passado domingo, dia 12 de setembro,
em celebrações presididas pelo vigário
Fiel de Sousa e concelebradas pelo
pároco destas paróquias, padre Marcos
Pinto.
dimensão destas duas paróquias e o
muito trabalho que tinha o Pe. Marcos,
que levaram o bispo diocesano a
ajuda de todos e de cada um.
Nas palavras que o Pe. João
Gonçalves dirigiu às comunidade que
agora vai passar a servir, reconheceu
que como todas as pessoas novas
também ele tem duas coisas que o

para pastorear esta porção de povo de

possam abrir “espaços diversos”, onde já não
se chega pela habitual pastoral. “Neste sentido,

manterá funções até 2023 e a seguir, na
fase de receção do Sínodo)”.

mês de outubro no que diz respeito
à realidade portuguesa e recordou

diocesano será necessária a realização
e o envio ao Secretariado Geral da CEP
de uma síntese de 10 páginas seguindo
uma metodologia própria.

Conselho
Permanente
da
Conferência Episcopal Portuguesa
(CEP) apresentou no dia 14 de setembro
os princípios orientadores do processo

que a vida cresça”.
provérbio que diz: “A quem te atira uma pedra,
a Evangelho, Francisco vê “o convite de Jesus
a romper o círculo vicioso e destruidor da
violência”, para que se possa vencer o mal com
o bem.

A

missa da festa de Nossa Senhora

Benção da nova Unidade de Alzheimer na Ribeira Brava | Foto: Duarte Gomes

A

que procedeu à bênção do novo espaço e que
se congratulou com a inauguração deste
centro.
Nas breves palavras que dirigiu aos

milhão de euros depois, – dos quais 800 mil

Nuno Brás lembrou que “as sociedades
contemporâneas são marcadas por um
aumento da esperança de vida” e que “isso
traz consigo estas realidades destas doenças

Luísa Gonçalves

nova unidade tem capacidade para acolher
63 utentes (18 em internamento e 45 no
centro de dia) de toda a região.
Localizada no centro da vila num edifício

O

processo sinodal numa celebração
litúrgica, no dia 17 de outubro de 2021”.
O comunicado também informa

Reunião Pré-Sinodal, “centrada na
celebração da Eucaristia, apresentando
nessa altura a Síntese preparada”.
A partir das sínteses diocesanas,

uma Pessoa de Contacto e uma Equipa
e dinamizar o processo (essa equipa

de dez páginas, para ser enviada em
abril à Secretaria Geral do Sínodo.

festa de Nossa Senhora da
Piedade vai ser celebrada neste

Assomada

projeto desenvolvido pelo Centro Social
e Paroquial de São Bento, na Ribeira Brava,
em parceria com o Governo Regional foi
inaugurada no dia 14 de setembro.

Conferência Episcopal prepara processo
sinodal nas dioceses portuguesas

A

Senhora da Piedade na sua capela.

acolhe”.

Foto: Duarte Gomes

Caniçal

de Nossa Senhora da Piedade é
retirada da sua capela e levada em
procissão marítitma até ao cais do
Caniçal e depois para a igreja onde
se celebra a missa da Vigília pelas
20 horas. Neste domingo, 19 de
setembro, a Eucaristia da festa será às

paroquiana agradeceu, em nome da
comunidade, a generosidade do novo
vigário paroquial “que respondeu

tenhais medo de formar as pessoas para uma

testemunho dos santos Cirilo e Metódio, que
inventaram um novo alfabeto para levar o
Evangelho aos povos eslavos, o Papa pergunta:
“porventura não será esta a tarefa mais urgente
da Igreja entre os povos da Europa: encontrar
novos ‘alfabetos’ para anunciar a fé?”. É o

Unidade de Alzheimer na
Ribeira Brava é pioneira

mau resultado”, disse o novo vigário
paroquial, acrescentando que precisa
que o ajudem “a crescer, a integrar
nestas duas paróquias, nestas duas
populações”.
Este sacerdote ordenado no dia
31 de julho passado disse tambem
que está a contar com os paroquianos
para “conhecer as casas e os caminhos
até às casas”, sublinhando que, neste
caso, o caminho que se percorre até à
casa de cada um, isto é, até ao coração
de cada um, “é muito mais da relação
e da amizade do que propriamente do
trajeto”.

o comunismo, e sofremos. Mas os sete anos com
este Núncio foram piores que as outras duas

“religiosidade rígida”. Para Francisco, as novas
gerações não são atraídas por uma Igreja de
pensamento único, “onde é preciso pensarem
todos da mesma maneira e obedecerem
cegamente”.
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a Panriva, a nova unidade mereceu elogios
por parte de todos os que ontem tiveram
oportunidade de a visitar.
Uma dessas pessoas foi o bispo do Funchal,

mas cujos doentes nós precisamos tratar e
cuidar”.
“essa será, cada mais vez uma das missões,
não apenas deste Centro Paroquial e Social,
mas de todos os outros, porque prevejo
que em várias outras partes da nossa ilha
apareçam centros semelhantes”, ainda que a
Ribeira Brava tenha sido pioneira.

Aniversário do Hospital Dr. Nélio Mendonça
. Nuno Brás presidiu, no dia 9
de setembro, à Eucaristia que
Nélio Mendonça.
Na homilia, o prelado sublinhou
tem de ser um farol da humanidade
no meio do nosso quotidiano e em
todas as suas dimensões”.
A celebração foi concelebrada
pelo Pe. Bonifácio Santos, capelão
daquela unidade.
Hospital celebrou 48 anos | Foto: Duarte Gomes

25 de setembro às 19h30. As novenas
para esta festa estão a decorrer todos
os dias às 20 horas. No domingo,
dia 26, será celebrada a solenidade
do Santíssimo Sacramento com a
Eucaristia a se iniciar pelas 17 horas.

Bom Despacho

A

paróquia do Campanário vai
celebrar a festa de Nossa Senhora

capela no domingo, 26 de setembro,
pelas 15 horas. A Missa da Vigília
será às 20 horas. As novenas, que se
iniciaram no dia 17 de setembro estão
a ser celebradas às 20 horas.

Sr. da Paciência

N

este domingo, 19 de setembro,
na capela do Mosteiro das Irmãs
Clarissas de Santo António, no sítio do
Lombo dos Aguiares, será celebrada,
pelas 17 horas, a festa em honra do
Senhor da Paciência, seguindo-se de
procissão no adro.

Srª do Coromoto

N

o domingo 19 de setembro na
capela de São Pedro às 8 horas,
na igreja de São Francisco Xavier às
9h30, na igreja da Calheta às 11 horas,
na capela do Bom Sucesso às 15 horas
e na igreja do Atouguia às 17 horas,
todas na freguesia da Calheta, será
celebrada a festa de Nossa Senhora
do Coromoto.

