
“A Santa Freirinha” — assim lhe chamavam os 
seus contemporâneos — Madre Virgínia Bri-

tes da Paixão, nasceu no Lombo dos Aguiares, no 
Funchal, em 24 de outubro de 1860, e morreu no 
mesmo lugar em que nasceu no dia 17 de Janeiro 
de 1929, com 69 anos de idade.

Viveu, desde os cinco anos, na procura de uma 
íntima união com Jesus, o Senhor que percebia 
presente na sua vida, com quem falava e que lhe 
falava. Com 16 anos, ingressou no mosteiro das 
Mercês, no Funchal, depois destruído pelas per-
seguições republicanas.

A vida de clausura deu-lhe a possibilidade de 
viver mais intimamente com Jesus, de rezar e de 
VH�VDFUL¿FDU�SRU�WRGD�D�KXPDQLGDGH��LGHQWL¿FDQ-
do-se assim com a Paixão do Senhor.

Quando, em 1910, foi expulsa do Mosteiro das 
Mercês com toda a sua comunidade, Madre Virgí-
nia regressou à casa paterna. Todos os dias perco-
rria o longo caminho que distava desse lugar até 
à igreja de Santo António, para ir à Missa, confes-
sar-se, adorar o Santíssimo Sacramento. Recebeu 

de Jesus a missão de divulgar a devoção universal 
ao Imaculado Coração de Maria.

A fama da sua santidade perdurou até aos nos-
sos dias. Tornou-se um ponto de referência para a 
vida espiritual dos madeirenses.

Chegou o momento de pedirmos ao Santo Pa-
dre que, depois de analisar todos os testemunhos 
e todos os seus escritos, a Madre Virgínia possa 
ser apresentada como exemplo de vida cristã não 
só para os madeirenses como para toda a Igreja.

No dia 2 de outubro termina o processo dio-
cesano de recolha daqueles testemunhos. Será 
enviado para Roma. Rezemos para que em bre-
ve nos possamos todos dirigir a Madre Virgínia 
como intercessora junto de Deus. Como quer que 
seja, não deixemos de seguir o seu exemplo e os 
seus ensinamentos..z

“A catequese é tantas vezes o único 
contacto das crianças com Deus”

A catequese da infância e da adolescên-
cia na Diocese do Funchal envolveu 

em 2020-2021, 8 mil crianças e adolescen-
tes e 290 catequistas.

No próximo dia 5 de outubro, o Se-
cretariado Diocesano da Educação Cristã 
(SDEC) vai realizar o Dia do Catequista 
na paróquia do Caniçal. O Jornal da Ma-
deira entrevistou o coordenador do SDEC 
e diretor do Departamento da Catequese 
da Infância e da Adolescência da Diocese 
do Funchal, Pe. António Héctor Figueira, 
TXH�QRV�IDORX�GRV�GHVD¿RV�GD�FDWHTXHVH�QD�
atualidade, da formação dos catequistas e 
do novo “Diretório de Catequese”, apre-
sentado no Vaticano, em junho de 2020.

O padre Héctor considera que a cate-
quese é uma “fundamental ajuda aos pais” 

na educação da fé, sabendo que “a cate-
quese é tantas vezes o único contacto das 
crianças e adolescentes com Deus”. 

Este sacerdote refere que o novo “Di-
retório para a catequese”, que é um docu-
mento sinodal, procura “traçar um camin-
ho novo, em que é sobretudo a renovação 
dos métodos e da pedagogia que estão so-
bre a mesa”. O diretório dá atenção a uma 
das realidades que marcam o mundo con-
temporâneo e o contexto formativo, que é 

a chamada “cultura digital”, entendida não 
no sentido de que “as ideias antigas agora 
são transmitidas por meios digitais, a uma 
velocidade maior, mas que é operada uma 
mudança antropológica”, explica o coorde-
nador do SDEC. 

“Este diretório apresenta, não apenas 
as problemáticas, mas também as oportu-
nidades para que o catequizando seja um 
interlocutor”, disse. Neste sentido, “tam-
bém é preciso uma ‘conversão pastoral’, 
não apenas da catequese, mas de toda a 
Igreja”. Mais do que doutrina e “teoria 
acerca da fé”, a catequese deve ser enten-
dida como vivência da fé. 

Sobre a nova proposta formativa para 
catequistas, “Ser catequista”, o padre Héc-
tor diz que é “aconselhável a todos”.z 

SUPLEMENTO SEMANAL DO JORNAL DA MADEIRA
WWW.JORNALDAMADEIRA.COM | DIRETOR: GISELO ANDRADE | 03 DE OUTUBRO DE 2021 | NÚMERO 48

Virgínia Brites da Paixão

D. Nuno Brás

“Recebeu de Jesus a missão de divulgar 
a devoção universal ao Imaculado 

Coração de Maria”.
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Acompanhe-nos em www.jornaldamadeira.com 
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“É preciso uma ‘conversão 
pastoral’, não apenas da 

catequese, mas de toda a Igreja”.

Foto: Jornal da Madeira

Pe. Héctor apresenta o novo “Diretório para a catequese” e o projeto 
formativo “Ser catequista”

Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus uns fariseus 
para O porem à prova e perguntaram-Lhe: «Pode um 

homem repudiar a sua mulher?». Jesus disse-lhes: «Que vos 
ordenou Moisés?». Eles responderam: «Moisés permitiu 
TXH�VH�SDVVDVVH�XP�FHUWL¿FDGR�GH�GLYyUFLR��SDUD�VH�UHSXGLDU�
a mulher». Jesus disse-lhes: «Foi por causa da dureza do 
vosso coração que ele vos deixou essa lei. Mas, no princípio 
da criação, ‘Deus fê-los homem e mulher. Por isso, o homem 
deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão 
uma só carne’. Deste modo, já não são dois, mas uma só car-
ne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu». Em 
casa, os discípulos interrogaram-n’O de novo sobre este as-
sunto. Jesus disse-lhes então: «Quem repudiar a sua mulher 
e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se 
a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete 
adultério». Apresentaram a Jesus umas crianças para que 
Ele lhes tocasse, mas os discípulos afastavam-nas. Jesus, 
ao ver isto, indignou-Se e disse-lhes: «Deixai vir a Mim as 
criancinhas, não as estorveis: dos que são como elas é o reino 
de Deus. Em verdade vos digo: Quem não acolher o reino de 
Deus como uma criança, não entrará nele». E, abraçando-as, 
começou a abençoá-las, impondo as mãos sobre elas.z

Domingo XXVII do 
Tempo Comum
EVANGELHO (Mc 10, 2-16)

A (VFROD�7HROyJLFD�GD�'LRFHVH�GR�)XQFKDO�YDL�DSUHVHQWDU�UHÀH[}HV�em diferentes áreas da Teologia/ Ação da Igreja no ano pastoral de 
2021-2022. Duas atividades estão previstas:

- Iniciação bíblica e teológica, que será realizada em local e data a 
anunciar, entre os arciprestados da Ribeira Brava - Ponta do Sol, Cal-
heta ou São Vicente - Porto Moniz, serão abertas inscrições e lecio-
narão alternadamente: o bispo do Funchal, D. Nuno Brás (Introdução 
ao Cristianismo) e o cónego Toni Sousa (Propedêutica Bíblica) 

 -  Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão, será 
realizada no Funchal, onde funcionou a Universidade Católica Portu-
guesa (entrada pelo adro da igreja do Colégio). As comunicações deco-
rrerão à quarta-feira, entre as 19h30 e as 21h00, de 20 de outubro de 
2021 a 8 de junho de 2022. Serão intervenientes: Pe. Francisco Caldei-
ra, Pe. Gil Pereira cm., Cón. Manuel Ramos e Con. Vítor Gomes.z

Escola Teológica do Funchal

Jornadas Nacionais de Catequistas

Os catequistas da Diocese do Funchal que pretendam participar nas 
Jornadas Nacionais de Catequistas com o tema “Sinodalidade e 

Catequese”, nos dias 23 e 24 de outubro, no Salão do Bom Pastor do 
Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, devem fazer a inscrição até o dia 
7 outubro de 2021, no Secretariado Diocesano da Educação Cristã. Po-
dem participar um máximo de dois catequistas por paróquia.z



Luísa Gonçalves   

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, 
apresentou no sábado passado, dia 

25 de Setembro, o Programa Pastoral para 
a Diocese para 2021/2022, o qual aposta 
sobretudo em “fomentar as estruturas de 
participação laical na vida das comunida-
des cristãs e reanimar a participação dos 
leigos nos diversos serviços paroquiais”.

“O programa pastoral da Diocese do 
Funchal tem o objetivo de organizar uma 
jornada de formação para os Leigos e in-
centivar o trabalho pastoral em conjun-
to entre as diversas paróquias e entre os 
sacerdotes”, destacou o prelado na apre-
sentação do documento intitulado “Uma 
Igreja sinodal: comunhão, participação e 
missão”, aos representantes dos Secreta-
riados, Movimentos e Obras Laicais, bem 
FRPR�D�WRGRV�RV�¿pLV�LQWHUHVVDGRV�

Depois de referir “que neste trabalho 
os movimentos, os secretariados e as pa-
róquias são essenciais. D. Nuno Brás de-
fendeu a importância “sobretudo de mo-
vimentos laicais de espiritualidade cristã”, 
porque “eles são uma riqueza do Espírito 
Santo e uma presença de Jesus Cristo, que 
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IGREJA

P.  Giselo Andrade 

“Eu considero-me um débil passarinho, coberto 
apenas por uma leve penugem”, escreveu San-

ta Teresinha do Menino Jesus (História de uma 
alma, edições Carmelo, 2005).

Apesar de pequenino, este passarinho tem “os 
olhos e o coração” de águia, porque dirige o seu 
olhar para o Sol Divino e sente no coração as as-
pirações da águia. 

O passarinho gostaria de imitar as águias que 
levantam voo em direção ao Sol, mas na sua pe-
quenez “tudo quanto pode fazer é agitar as suas 
SHTXHQDV�DVDV´��1R�HQWDQWR��LVVR�QmR�R�DÀLJH�QHP�
o perturba, pelo contrário, “com um audacioso 
abandono” permanece sob os raios do Sol e não 
sai do seu lugar, nem se deixa assustar, mesmo 
diante do vento e da chuva. “E se as nuvens som-
brias chegam a esconder o Astro do Amor”, o pas-
sarinho não muda de lugar, pois sabe que para 
além das nuvens o seu Sol brilha sempre”.

Muitas coisas fazem distrair o passarinho da 
sua missão. “Não podendo pairar como as águias, 
o pobre passarinho entretém-se com as bagate-
las da terra”: apanha um e outro grãozinho, corre 
atrás de algum inseto, ao ver um pouco de água 
PROKD�DV�VXDV�SHTXHQLQDV�SHQDV�RX�¿FD�HQWUHWLGR�
FRP�DOJXPD�ÀRU�TXH�OKH�DJUDGD��

Depois, em vez de se esconder para chorar as 
VXDV�LQ¿GHOLGDGHV��³R�SDVVDULQKR�YROWD�VH�SDUD�R�
seu bem-amado Sol, expõe as asitas molhadas aos 
seus raios benfazejos, geme como a andorinha e, 
QR�VHX�GRFH�FDQWDU��FRQ¿D´��

Santa Teresinha do Menino Jesus, que a Igreja 
recorda no primeiro dia do mês de outubro, para 
além de carmelita, sentia o desejo de outras vo-
cações: vocação de sacerdote, apóstolo, mártir 
e missionário para “anunciar o evangelho nas 
cinco partes do mundo, e até nas ilhas mais lon-
gínquas”. Depois, encontrou o seu lugar na Igre-
ja. “No coração da Igreja, minha Mãe, eu serei o 
Amor”, escreveu esta religiosa, que foi declarada 
Padroeira das Missões pelo Papa Pio XI, e Dou-
tora da Igreja pelo Papa João Paulo II, em 1997.

Santa Teresinha do Menino Jesus considerava-
se demasiado pequena para imitar a vida dos san-
tos, a quem chamava de águias, e suas obras he-
róicas. “Há entre eles e eu a mesma diferença que 
existe entre uma montanha, cujo cume se perde 
nos céus, e o obscuro grão de areia pisado pelos 
pés dos caminhantes”. Assim, começa a percorrer 
o pequeno caminho da infância espiritual que é 
R�FDPLQKR�GD�FRQ¿DQoD�H�GR�DEDQGRQR��³3HUPD-
necer criancinha diante de Deus é reconhecer o 
seu nada, esperar tudo do bom Deus, como uma 
criancinha espera tudo do seu pai”, escreveu.  

Aos 24 anos, dois meses antes da sua morte, 
partilhou: “Quero passar o meu céu fazendo o 
bem sobre a terra” e ainda, “sinto que a minha 
missão vai começar”.z

Editorial:
Débil Passarinho
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DIOCESE DO FUNCHAL

1. Bendito seja Deus, Pai de miseri-
córdia, que nos permite retomar 

gradualmente, de forma responsável, 
a normalidade da vida pessoal e co-
munitária, vivendo, convivendo, cele-
brando, sendo Igreja: assembleia con-
vocada, reunida na presença do seu 
Senhor e por Ele enviada ao mundo 
como fermento de comunhão e frater-
nidade. Nesta hora de ação de graças 
a Deus, queremos também exprimir o 
nosso reconhecimento a quantos de-
UDP�XP�FRQWULEXWR�VLJQL¿FDWLYR�QHVWH�
duro combate pela saúde, que ainda 
não terminou. Diante do Deus da Vida, 
em atitude de oração, fazemos memó-
ria dos inúmeros irmãos e irmãs que 
mais sofreram com esta pandemia e 
suas consequências, sobretudo daque-
les que faleceram e suas famílias.

 2. Mantendo-se o apelo a um com-
portamento responsável, o país assiste 
ao termo ou mitigação de muitas das 
medidas de proteção à saúde pública 
que comportavam restrições aos dire-
itos e liberdade dos cidadãos, nomea-
damente na vida social, económica e 
cultural. É tempo, também, de rever 
algumas das orientações dadas por 
nós, em diálogo com as autoridades 
de saúde, e que comportavam algumas 
exceções à liberdade religiosa e ao di-
reito concordatário vigentes.

 3. Em relação às nossas assem-
bleias litúrgicas, que são o coração 
pulsante da vida de fé, geradoras da 
comunhão eclesial e dinamizadoras do 
serviço e da missão, tendo em conta a 
evolução contextual, é tempo de ir re-
tomando uma maior participação dos 
¿pLV��DEUDQGDQGR�GH�IRUPD�SRQGHUDGD�
os distanciamentos e os limites impos-
tos à lotação das nossas igrejas. Entre-
tanto, as outras medidas de proteção 
– higienização das mãos e uso da más-
cara – devem manter-se. Para facilitar 
a perceção auditiva, os sacerdotes e de-
mais ministros poderão retirar a más-
cara para a proclamação da Palavra, 
GHVGH�TXH�KDMD�XPD�GLVWkQFLD�VX¿FLHQ-
te das pessoas colocadas diante deles. 

Orientações da CEP: “Liberdade 
responsável no Culto”

Senhor dos 
Milagres

Os movimentos laicais de 
espiritualidade cristã, “são uma 

riqueza do Espírito Santo”.

Na sexta feira, 8 de outubro, sairá a 
procissão da capela do Senhor dos 

Milagres às 20 horas, dirigindo-se para 
a igreja de Machico onde irá decorrer a 
Eucaristia da vigília que será presidida 
pelo bispo do Funchal. No sábado, 9 de 
outubro, a missa da festa terá início às 15 
KRUDV�QD�LJUHMD�GH�0DFKLFR�H�QR�¿QDO�GH-
correrá a procissão em direção à capela 
dos Milagres.z

D. Nuno Brás apresentou 
Programa Pastoral

O Programa Pastoral foi apresentado na igreja do Colégio  | Foto: Duarte Gomes

nos alarga os horizontes”. É com todos eles 
que D. Nuno Brás disse “contar” para viver-
mos este caminho de sinodalidade”.
'H� UHVWR�� '�� 1XQR� %UiV� D¿UPRX� TXH� D�

partir do dia 17 de outubro, sem esquecer o 
caminho que a diocese tem estado a fazer de 
aprofundamento do conhecimento de quem 
foi São Tiago Menor, cujas relíquias chegam 
à Diocese a 17 de Outubro, “a palavra de or-
dem para este ano pastoral é sinodalidade”.

“Aprender o que é isto de caminhar em 
conjunto, uns com os outros, mas sem es-
quecer o caminho que é Jesus Cristo”, disse 
a propósito o prelado, para logo acrescentar 
que “não se trata de percorrer um caminho 
qualquer, de inventarmos um caminho, por-
que é com Ele e por meio Dele que havemos 
de caminhar uns com os outros de tal forma 
TXH�QLQJXpP�VH�SHUFD�RX�¿TXH�SDUD�WUiV´�

O prelado explicou ainda que “a sinodali-
dade a que o Papa Francisco nos chama, ex-
pressão do «caminho comum» que percor- 
remos, realiza-se na escuta da Palavra, na 
celebração da Eucaristia, na fraternidade da 
comunhão, na co-responsabilidade e parti-
cipação de todos na vida e missão da Igreja”.

Os trabalhos deste dia, que se iniciaram 
com a intervenção do bispo do Funchal, 
prosseguiram com uma breve apresentação 
de cada um dos 24 movimentos presentes e 
referência a algumas das suas atividades. O 
calendário diocesano que foi disponibilizado 
aos presentes, pode ser também consultado 
no site da diocese.z

Patrocínio

A paróquia de Nossa Senhora do Mon-
te vai celebrar a Solenidade do Patro-

cínio de Nossa Senhora. No sábado, 9 de 
outubro, pelas 14h30 será apresentado 
o livro “Paróquia de Nossa Senhora do 
Monte. Património Móvel e Integrado” 
por D. Nuno Brás. A Missa está marcada 
para as 19 horas. No domingo, 10 de ou-
tubro às 17 horas será celebrada a Missa 
Solene do Patrocínio de Nossa Senhora.z

Rosário ecológico

No contexto do "Tempo da Criação" 
vai realizar-se no Convento das Cla-

rissas na Caldeira, Câmara de Lobos, nes-
te domingo, 3 de outubro, pelas 16h30, 
a recitação do rosário ecológico.  No dia 
4 de outubro, às 18h30, será celebrada 
a Eucaristia em honra de São Francisco 
de Assis no Convento de S.   Bernardino, 
Câmara de Lobos, seguindo-se a benção 
dos animais.z

Crismas na 
Achada de Gaula, 
Eiras e Caniço

D��1XQR�%UiV�HVWHYH�QR�¿P�GH�VHPD-
na, dias 25 e 26 de setembro, de vi-

sita a três paróquias da diocese onde vol-
tou a crismar vários jovens, mas também 
alguns adultos. O prelado começou por 
estar, na tarde de sábado, na Paróquia da 
Achada de Gaula, onde crismou um gru-
po de 17, no domingo de manhã na paró-
quia das Eiras, onde o grupo era consti-
tuído por 16 jovens e 21 adultos e à tarde 
no Caniço, onde o grupo era formado por 
52 crismandos. Na homilia da Eucaristia 
GDV�(LUDV��'��1XQR�%UiV�GHVD¿RX�RV�FULV-
mados a construir a sua vida com Deus.z

A recolha da coleta poderá realizar-se 
no momento do ofertório, observan-
do-se as devidas normas de segurança 
e de saúde. A saudação da paz, que é 
facultativa, continua suspensa. No 
momento da Comunhão sacramental, 
em que os comungantes têm de retirar 
a máscara, o ministro deve utilizá-la. O 
GLiORJR�FRP�FDGD�¿HO�©&RUSR�GH�&ULVWR��
$PHQª�±�GH�VLJQL¿FDGR�WUDQVFHQGHQWH�
para a fé católica – deverá ser retoma-
do. A Comunhão deve continuar a ser 
PLQLVWUDGD�DSHQDV�QD�PmR�GRV�¿pLV�

4. No tocante à celebração dos de-
mais Sacramentos, Sacramentais e 
Exéquias cristãs, deverão retomar-se 
as prescrições dos livros litúrgicos. No 
Sacramento da Penitência, procure 
DVVHJXUDU�VH� VX¿FLHQWH� GLVWkQFLD� HQ-
tre o confessor e o penitente, devendo 
ambos usar máscara, mas sem com-
prometer quer o diálogo sacramental 
quer o seu sigilo. Com os devidos cui-
dados, faça-se a visita aos doentes e 
distribua-se a Comunhão. Nas unções, 
evite-se o contacto corporal direto, re-
correndo ao uso de compressas de al-
godão que, em seguida, se recolhem e 
posteriormente serão incineradas. An-
tes e depois dos ritos que comportem 
algum contacto físico com pessoas ou 
objetos, os ministros devem proceder 
à higienização das mãos. Nos velórios, 
a prática da aspersão supõe a mesma 
cautela. Se não for possível garantir 
esse procedimento, é preferível retirar 
a caldeirinha e usá-la apenas no Rito 
da Encomendação. As pias de água 
benta junto às entradas da igreja con-
tinuarão vazias.

 5. As atividades pastorais nos es-
paços eclesiais (paróquias, centros 
pastorais, casas de retiro, etc.) como 
catequese e outras ações formativas, 
reuniões, ajuntamentos, iniciativas 
culturais e de restauração, entre ou-
tras, bem como peregrinações, procis-
sões, festas, romarias, concentrações 
religiosas, acampamentos e outras ati-
vidades similares, seguirão as regras 
previstas pelas autoridades competen-
tes para situações educativas, sociais e 
culturais semelhantes.

 6. Estas novas orientações, que re-
vogam as de 8 de maio de 2020 e se-
guintes, entram em vigor no dia 1 de 
outubro de 2021.

Lisboa, Sede da CEP, 30 de setem-
bro de 2021.z

“A palavra de ordem para este ano pastoral é sinodalidade”


