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“A busca da união com Deus marcou
a linha de rumo da caminhada
espiritual de Madre Virgínia”
D. António Montes Moreira apresenta o Relatório da Comissão Histórica

N

o próximo sábado, dia 2 de outubro,
D. Nuno Brás vai encerrar a fase

Canonização da Serva de Deus, Madre
Virgínia Brites da Paixão, e enviará o
processo para a Cúria Romana.
O Jornal da Madeira foi ao encontro
do presidente da Comissão Histórica
deste Processo, D. António Montes
Moreira, Bispo emérito de BragançaMiranda, doutor em Teologia Histórica
pela Universidade Católica de Lovaina
(Bélgica), e professor jubilado da
Faculdade de Teologia da Universidade
Católica Portuguesa.
Para D. António Montes, “a busca da

união com Deus marcou a linha de rumo
da caminhada espiritual de Madre Virgínia
dentro e fora do convento”, e recorda
o testemunho de D. António Pereira
Ribeiro, bispo do Funchal, a 1 de agosto
de 1915, onde declara “estar convencido”
de que Madre Virgínia “é não só uma
alma muito simples, humilde e obediente,
mas
uma
alma
verdadeiramente

“Uma alma verdadeiramente
privilegiada, introduzida por
Deus em vias extraordinárias
desde pequenina”.

privilegiada, introduzida por Deus em vias
extraordinárias desde pequenina”.
Na entrevista, que pode ser lida no
Jornal da Madeira online, D. António
Montes Moreira fala sobre o conteúdo
do Relatório da Comissão Histórica,
entregue na passada quarta-feira, dia
22 de setembro, à Diocese do Funchal,
e explica a história deste Processo que
conduziu à nomeação da Comissão
Histórica a 29 de dezembro de 2004, até à
descoberta, em setembro do ano passado,
de 147 documentos manuscritos da Madre
tinham sido enviados para a Congregação
da Doutrina da Fé em 1923.
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IGREJA
Editorial:

Vulcão em La Palma

Bispo nomeia comissão diocesana
para trabalhos do sínodo

P. Giselo Andrade

D

esde que começou a erupção vulcânica em
La Palma, no domingo de 19 de setembro,
a sua população assiste impotente à destruição
da paisagem dessa ilha do arquipélago das
Canárias. À medida que a lava desliza sobre os
núcleos habitacionais, vai sepultando casas,
estabelecimentos, praças e ruas, deixando à sua
passagem um negro amontoado rochoso. O que
várias gerações construíram, é destruído em
apenas alguns minutos pelo vulcão “Cumbre
Vieja”, diante do olhar incrédulo dos habitantes.
Mais de 350 famílias já perderam as suas casas.
Uma das paróquias que lentamente está a
desaparecer é a de Todoque. Diante do rasto
de destruição, o pároco local, padre Alberto
Hernández, em colaboração com a Cáritas, está
a coordenar uma listagem de casas disponíveis
para as famílias. Para este sacerdote, a prioridade
é encontrar alojamento para os que perderam as
suas casas e oferecer-lhes um lugar para viver.
“São
pessoas
humildes,
simples
e
trabalhadoras. Existem agricultores, artesãos e
alguns funcionários. Muitos construíram as casas
O pároco indicou que alguns dos afetados
“estão em choque”, diante da perda total dos
seus bens. Os que não perderam a casa ainda
têm esperança de recuperar alguma coisa, mas
vivem na incerteza. Este momento trouxe à tona
“o melhor de nós mesmos”. Disse, acrescentando,
“a generosidade do povo me impressionou”.
O sacerdote fala com gratidão de uma “onda
de generosidade”. Nestes dias referiu que
tem recebido telefonemas de muitas pessoas,
particularmente daqueles que alugam casas para
turismo, a disponibilizar casas às vítimas “sem
pedir nada em troca”.
“A paróquia, por enquanto, está de pé. A
lava que ontem à noite era um pouco mais
ameaçadora não parou, mas está a avançar muito
devagar e dá a impressão que está a arrefecer.
Agora, a que está mais activa, é outra que passa
mais ao sul. Há um pouco de esperança de que o
templo, os arredores da praça e as casas que ali
estão, possam ser salvas”, considera o sacerdote.
Na segunda-feira, dia 20, a igreja paroquial de
São Pio X foi evacuada em apenas 20 minutos. O
padre Alberto conseguiu salvaguardar o sacrário
e as imagens sagradas e levá-las para a paróquia
de Santo Isidro, em La Laguna. “Agora só nos
resta rezar”, disse.
Este sacerdote adianta que “o comentário que
se repete muito nos últimos dias entre aqueles
que perderam tudo é que preservam as suas
vidas. Eles não perderam nenhum membro da
família, nem morreu ninguém, felizmente. Coisas
materiais serão recuperadas quando for possível,
mas a vida é o que se valoriza neste momento”.

N

o dia 21 de setembro foi
publicada a carta de nomeação
da “Comissão para acompanhamento
dos trabalhos do Sínodo dos Bispos e
do Programa Pastoral Diocesano”:

Integrada
neste
dinamismo,
também a diocese do Funchal assumiu
a “sinodalidade” como tema central do
programa do ano pastoral 2021-2022.
Deste modo, com vista a dinamizar
o processo de consulta eclesial para
o próximo Sínodo dos Bispos, e a
coordenar o processo pastoral do
corrente ano, HEI POR BEM nomear
a seguinte Comissão para coordenar,
promover e incentivar as diferentes
iniciativas pastorais respeitantes ao
Sínodo dos Bispos e à concretização
das iniciativas decorrentes do
programa elaborado para o presente
ano pastoral:

“Por decisão do Papa Francisco, o
próximo Sínodo dos Bispos, que terá
como tema “Para uma Igreja sinodal:
comunhão, participação e missão”, será
celebrado em toda a Igreja universal e
irá envolver o maior número possível
de contributos de todas as dioceses
do mundo. Para que tal aconteça,
o Santo Padre determinou que em
cada diocese fosse constituída uma
Comissão que pusesse em marcha,
animasse e recolhesse os contributos
das diversas comunidades cristãs.

Cónego Manuel Gonçalves dos
Ramos (Coordenador)
Cónego Vítor dos Reis Franco
Gomes
Irmã Daniela de Sousa da
Encarnação, FNSV
José Manuel Nóbrega Ferreira
Freitas
Fátima Maria Mendes Freitas
Gerardo Patrício Teixeira Freitas
Sílvia Cristina Castro Fernandes de
Abreu
Funchal, 13 de Setembro de 2021
+ Nuno, Bispo do Funchal”.

Igreja do Rosário

Senhora do Amparo

A

N

paróquia do Rosário vai celebrar
a festa da sua padroeira, Nossa
Senhora do Rosário, no domingo, 3
de outubro às 13 horas, seguindo-se a
procissão. No sábado, a Eucaristia da
vigília será às 20 horas.
Nesta igreja, até ao dia 2 de outubro,
decorre o dozenário com início às
19h30.

Paróquia da Ilha

A

festa do Santíssimo Sacramento
será celebrada na paróquia da
Ilha no sábado, dia 2 de outubro, às
16 horas. Na sexta-feira, 1 de outubro
a missa da vigília será às 19h30. No
domingo, 3 de outubro, a Festa de
Nossa Senhora do Rosário, padroeira
da Ilha será às 14h30. Depois da
Eucaristia a imagem percorrerá a
paróquia em viatura.

ossa Senhora do Amparo vai
ser louvada na igreja paroquial
da São João, na Ribeira Brava com
Eucaristia às 16 horas no domingo 3
de outubro. Serão celebradas novenas
e missas nos dias 1 de outubro às 20
horas e no sábado, dia 2, às 20h30.

Santa Teresinha

A

igreja do Carmo, no Funchal,
vai celebrar a Festa de Santa
Teresinha do Menino Jesus no dia 1 de
outubro às 18h30. Como preparação
será realizado um tríduo solene a
partir do dia 28 de setembro com
terço meditado às 18 horas seguido
de Eucaristia às 18h30 presidida pelo
neo-sacerdote Fr. Renato da Cruz. No
dia 30 de setembro haverá uma vigília
de oração para jovens às 19h30.
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Adro da igreja de Santa Luzia acolheu
Oração Ecuménica pela Criação
Luísa Gonçalves

O

adro da igreja de Santa Luzia acolheu
no sábado, dia 18 de setembro, a
primeira de várias iniciativas que vão
ser promovidas pelo “Projeto Akustica”,
no âmbito do tempo da Criação, que se
iniciou a 1 de setembro e se prolonga até
4 de outubro.
Neste primeiro ‘sábado da Criação’,
assim se denominam duas das atividades,
foi tempo de Oração Ecuménica, que
contou com a presença do bispo do
Funchal e juntou ainda representantes
pastora Ilse Berardo, em representação da
Igreja Evangélica Luterana Alemã, o pastor
Jorge Gameiro, da Igreja Presbiteriana
da Madeira e o Pe. Michael Jarman,
representante da Igreja Anglicana.
Depois da leitura do Livro dos Génesis
(Gn 18, 1-14), que relata o episódio em que
Deus diz a Abraão que, apesar da sua idade,
Sara sua esposa será mãe, cada um dos
a começar pelo Pe. Michael Jarman. Este
principiou por explicar que a questão que
se nos coloca da leitura desta passagem é
se haverá impossíveis para o Senhor.
O Novo Testamento, assim como o
Antigo Testamento, lembrou, estão cheios
de passagens que nos mostram que “nada
é demasiado difícil ou impossível para
Deus”. Depois de dar alguns exemplos,
acrescentou, no entanto, que a “consciência
e compreensão da grandeza de Deus,
do seu poder e amor por nós e pela sua
criação é limitada pelos constrangimentos
do nosso próprio cérebro”. Neste sentido,
“é aqui que entra a fé”, a fé que é pedida
aos crentes e que “os distingue dos não
crentes”.

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

Alemã começou por se referir aos tempos
que temos vivido e como uma pandemia
pode alterar as regras e as rotinas do
nosso dia a dia e levar, como foi o caso,
“à paralisação de vários sectores” e “ao
desespero de muitas pessoas”. Porém e
apesar dos “acontecimentos assustadores
da pandemia”, Ilse Berardo acredita que
se “acendeu dentro de nós uma chama de
esperança”.
Já o pastor Jorge Gameiro frisou que
“nada será impossível para nós caso
tenhamos a esperança, caso tenhamos a fé
necessárias”, sendo que o nosso caminho
poderá ser “o da reconciliação não apenas
com o homem, mas com a natureza” que,
por nossa culpa, está indomável e nos tem
surpreendido das piores maneiras e que
nos deveria fazer pensar se “não estamos
num mundo hipotecado.

A pastora da Igreja Evangélica Luterana

momento de oração. Assim, o bispo do
Funchal começou por “louvar e agradecer
ao Senhor” por “este momento de oração
em conjunto”.
Depois D. Nuno Brás louvou o Senhor
“pelo testemunho que a própria natureza
dá de Deus”, lembrando São Francisco de
Assis que chegou a “pedir às plantas para
se calarem porque já não era capaz de
receber tanto louvor de Deus que brotava
da própria natureza”.
Em terceiro lugar, o bispo Diocesano
apresentou “um louvor porque a palavra
de Deus vem até nós e diz que aquele que
“Finalmente, o louvor de Deus brota
também, de uma forma muito agradecida
e muito intensa, porque temos no meio de
nós o pastor Jorge literalmente arrancado
das garras da morte”, frisou D. Nuno
Brás.

Crismas na Ribeira de Machico e Assomada

D

. Nuno Brás administrou nos dias 18
e 19 de setembro, o sacramento do
crisma a 17 jovens da paróquia da Ribeira
de Machico e 53 da paróquia da Assomada.
Na homilia da Eucaristia, o bispo do
Funchal alertou aos crismandos que o
maior é aquele que se faz servo de todos,
aprendendo a escutar, perceber e cumprir
a vontade de Deus, “independentemente
daqueles que são os nossos desejos e

interesses”. E há várias maneiras de servir,
lembrou o prelado, desde ser catequista,
fazer parte do grupo coral ou ser pai e mãe
de família, sendo que “as famílias cristãs
Nas celebrações, os párocos Pe. Alberto
Vicente e António Paulo apresentaram
os respetivos grupos de crismandos e
agradeceram a presença do bispo.
D. Nuno crismou 70 jovens| Foto: Duarte Gomes
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Um direito e um dever
V

D. Nuno Brás

otar é um direito. Sabemos que nem sempre
foi assim. Sabemos como o direito ao voto, o
direito que cada cidadão tem de contribuir para
a escolha daqueles que nos governam, em plena
liberdade de consciência, é algo que apenas surgiu
no século XX.
Mesmo hoje, sabemos como, infelizmente,
por esse mundo além, ainda são muitos os que
gostariam de poder exercer esse direito e não o
podem fazer por tantas circunstâncias, sobretudo
quando vivem em ditaduras.
Cada cidadão, tem o direito de se pronunciar
acerca daqueles que dirigem o destino do seu país,
da sua região, da sua autarquia. E o voto de um é
igual ao voto de todos: tem o mesmo valor o voto
de um poderoso e o voto de um pedinte. Trata-se
de reconhecer a radical dignidade de todo o ser
humano, qualquer que seja a sua condição.
Temos o direito de escolher aqueles que nos
governam, segundo o que pensamos ser melhor,

não apenas para cada um mas para o bem de
todos.
Votar é um direito mas é também um dever.
Ninguém se deve dispensar. É verdade que muitas
vezes nos desiludem aqueles que escolhemos. É
verdade que muitas vezes o debate político, mais
serviço de alguns.
Mesmo assim, e precisamente por causa disso,
temos o dever de contribuir, com a nossa escolha
para o bem de todos.
No próximo domingo, cada um de nós é
chamado a pronunciar-se sobre os autarcas das
nossas freguesias e câmaras municipais. Não
deixemos de o fazer.

“Temos o dever de contribuir, com a
nossa escolha para o bem de todos”

Missa de acolhimento das relíquias
de São Tiago Menor a 17 de outubro

N

o dia 17 de outubro, será
celebrada na Sé, pelas 17 horas
a Eucaristia solene do acolhimento
das relíquias de São Tiago Menor
que estarão na Diocese do Funchal
até ao dia 6 de novembro. Nesse dia
a nova imagem de São Tiago Menor
será também benzida e colocada
num dos altares da Catedral.
Nessa Eucaristia, presidida pelo
bispo do Funchal, também será
assinalada a Dedicação da Sé do
Funchal e a abertura do Sínodo.
As relíquias do padroeiro da
diocese chegam da cidade de Roma

e vão percorrer diversas paróquias
da Madeira para assinalar os 500
anos do Voto a São Tiago Menor.
No dia 18 e 19 de outubro, estarão
na ilha do Porto Santo e depois,
a partir do dia 19 de outubro, vão
visitar o Arciprestado de Câmara de
Lobos.
No dia 25 de outubro as relíquias
serão acolhidas no arciprestado
da Calheta, onde será celebrada
a Eucaristia na igreja matriz da
Calheta às 18h30 seguindo-se uma
vigília de oração pelas 21 horas,
baseada na carta de São Tiago.

Encerramento do Processo
Diocesano da Madre Virgínia

N

o próximo sábado, dia 2 de
outubro, na igreja de Santo
António, pelas 10 horas, será
realizada a sessão de encerramento
do
Processo
Diocesano
de
Brites da Paixão, após a Eucaristia,
presidida pelo bispo do Funchal,
D. Nuno Brás. Este processo será
encaminhado para a Congregação
para a Causa dos Santos.

Domingo XXVI
do Tempo Comum
EVANGELHO (Mc 9, 9, 38-43.45.47-48 )

N

aquele tempo, João disse a Jesus: «Mestre, nós
vimos um homem a expulsar os demónios em teu
nome e procurámos impedir-lho, porque ele não anda
connosco». Jesus respondeu: «Não o proibais; porque
ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois
dizer mal de Mim. Quem não é contra nós é por nós.
Quem vos der a beber um copo de água, por serdes
de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua
recompensa. Se alguém escandalizar algum destes
pequeninos que crêem em Mim, melhor seria para ele
que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós movidas
por um jumento e o lançassem ao mar. Se a tua mão é
para ti ocasião de escândalo, corta-a; porque é melhor
entrar mutilado na vida do que ter as duas mãos e ir
para a Geena, para esse fogo que não se apaga. E se o
teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o; porque
é melhor entrar coxo na vida do que ter os dois pés e
ser lançado na Geena. E se um dos teus olhos é para
ti ocasião de escândalo, deita-o fora; porque é melhor
entrar no reino de Deus só com um dos olhos do que
ter os dois olhos e ser lançado na Geena, onde o verme
não morre e o fogo nunca se apaga».

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

