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Dia Diocesano do Catequista:
“Não há catequese sem encontro”
Cristina Sá Carvalho falou aos catequistas da Diocese do Funchal

A

-

como mãe de família sou muito sensível a
essa necessidade, e temos uma forte e enraizada catequese familiar. Obviamente
-

-

quia do Caniçal.

A formação é um dos grandes pilares
dos catequistas, “ter pessoas formadas,

encontro com Jesus Cristo, encontro com
as escrituras, encontro com a comunidade,
encontro com a pessoa na sua circunstân“vem principalmente trazer-nos uma pers-

estava no Secretariado Nacional desenvolcrente e depois, o seu treino, nas metodo-

Diretório reforça a “inclusão da
Catequese no projeto de conversão
missionária da Igreja”

fé”, onde se encontrem “bons responcom disponibilidade, e com formação
especializada”.
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Novos párocos para a Ilha, Santana,
São Gonçalo e Santa Maria Maior

Fé e Ciência
P. Giselo Andrade

N

o dia de São Francisco de Assis, 4 de outubro, quarenta representantes das maiores religiões
do mundo e um grupo de cientistas,
26.ª Conferência das Nações Unidas
ciosas da comunidade internacional.
“Agora é o tempo para uma ação urPe. João Carlos | Foto: Duarte Gomes

as diferenças das tradições espirituais de cada um não impediram o
“espírito de fraternidade” e a “consciência de que somos membros duma

Pe. Afonso Rodrigues | Foto: Duarte Gomes

O

-

iniciou o novo ministério pastoral nas
sado, dia 2 de outubro. No dia seguinte, do-

-

-

vivemos e, assim, dar uma esperança
mou Francisco.

As celebrações de tomada de posse foram

dos cientistas, destaca-se o aumento
peratura de mais de dois graus em relação aos níveis pré-industriais”.
preocupante para os mais pobres,
se trata apenas de um problema am-

“ao Pe. João Carlos e ao Pe. Afonso, por este
guiu, “que depois é concretizado nos diverpre com todo o amor”.

insegurança e violência”, que são as
principais razões para a perda da biodiversidade e da saúde dos ecossistemas dos quais depende a sobrevivên-

so Rodrigues agradeceu a todos os presentes
tiver convosco gostaria que vivêssemos três
sabilidade cristã”.
maria depois posse também em Santa Maria
Maior, terminou dizendo estar ali para “dar

Santana, o padre João Carlos, depois dos
agradecimentos, lembrou que “o padre faz a

Congresso das
Confrarias

Acolhimento das
Relíquias na Sé

O

Congresso das Confrarias do Santíssimo Sacramento vai realizar-se no dia 6

moral”.
cia e a sabedoria da religião”. Para
isso é preciso arrancar as “semen-

pessoa com sorrisos e carrancudo, com forças e cansaços, com coragem e com medo,
virtudes e defeitos, com alegrias e tristezas”,
mas que com a força de Santa Ana e São
barco a bom porto”.

Sousa, em representação do bispo do Fun-

“a fé e a ciência são pilares essenciais
devem enfrentar as ameaças que di-

vando “o papel de cada um e a importância
de cada um fazer a sua parte”. Para o novo

N

-

Sinodalidade

N

ferência sobre a sinodalidade pelo padre
Sérgio Leal, da diocese do Porto.

-

Assembleia do Clero

A
dre Sérgio Leal.

-
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Encerramento do processo
diocesano da Madre Virgínia

Carta
Pastoral

D. Nuno recordou “os 15 longos anos de trabalho histórico”
Foi publicada no dia 5 de outubro a
Carta Pastoral do bispo do Funchal: “As
relíquias dos santos, monumentos da
fé”. Transcrevemos aqui as palavras introdutórias.

“

Santo, quiseram entregar os destinos das

dia 6 de Novembro, as relíquias deste
os arciprestados da nossa diocese, possisingular com o nosso padroeiro.
No entanto, não poucos são aqueles
que se interrogam acerca deste gesto.
Com efeito, na linguagem corrente, uma
teresse”, que se guarda por sentimenta-

O relatório com mais de 5.300 páginas será enviado para Roma | Foto: Duarte Gomes
Luísa Gonçalves

C

por ele aguardamos e rezamos”.
-

importância que, em tempos passados,
encontrava presente na sua vida e que, por
meio dela, a todos atraía”.

movida pelo Iluminismo ateu e racionalista. Por isso, podemos e devemos inte-

-

Nuno frisou que “sabemos que o mundo não

veneração das relíquias dos santos, a sua

do contado na assembleia com a presença
do presidente da Assembleia Legislativa da

espaço e do tempo. Sabemos que, não raras

Tomamos aqui como relíquia a totalidade ou um pedaço do corpo de um
santo. Claro que devemos também considerar as relíquias da Santa Cruz e o Santo

nos, constantemente travamos”.

-

-

-

modo de mensageiro e de mensagem divina.
-

tiveram em contacto com o corpo de um

o que foi reunido de modo a que o Santo
Padre se possa pronunciar acerca da santidade da religiosa madeirense.

apenas no sentido da inocência procurada
e vivida, mas, precisamente, no sentido de

que “este processo diocesano não encerra,

encontrou”, frisou ainda o prelado.

“Pedimos que seja reconhecida a
sua consagração, o testemunho
da sua vida cristã”

ma sessão do processo que antecede o envio
dos autos do processo para a Congregação
das Causas dos Santos em Roma, para novo
-

nosso padroeiro, faremos uma referênantepassados, para depois percebermos
as relíquias dos santos, em particular dos
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NÓS POR CÁ

Q

uando, na cruz, prestes a morrer, Jesus deu
a sua Mãe a missão de cuidar do discípu-

iguais.
Tal como Jesus se entregou nas mãos do Pai,
também Maria entregou nesse momento o seu

Recebeu todos os discípulos, de todos os tempos.
-

intensidade e o mesmo amor, o mesmo cuidado
com que amou a Jesus.
-

D. Nuno Brás

-

são, o seu cuidado, o seu “patrocínio”.

-

nossas súplicas em nossas necessidades; mas
e bendita”.

cador e necessitado de salvação. Mas não recuou
discípulo no seu coração.

“ Mãe que cuida, que intercede, que
aponta os caminhos, que chama a
atenção”.

Preparação para o Matrimónio

Domingo XXVIII do
Tempo Comum

N
mates; não cometas adultério; não roubes; não levantes fal-

O

Centro de Preparação para

-

prestado de Câmara de Lobos -

de Pena;
São Francisco Xavier;

Para inscrições e mais informações os noivos podem contaccom.

-

perseguições, e, no mundo futuro, a vida eterna».

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

