
Encerramento das comemorações dos  
500 anos do voto a São Tiago Menor  

A despedida da relíquia de São Tiago 
Menor encerrou o programa das co-

memorações dos 500 anos do voto ao pa-
droeiro da Diocese Funchal.  
³'HVSHGLPR�QRV�KRMH�GD�UHOtTXLD�GH�6��

Tiago Menor que, por autorização do San-
to Padre, deixou a sua “casa” em Roma 
para peregrinar pelos nossos arcipresta-
dos, paróquias, comunidades, pela nossa 
'LRFHVH´��UHIHULX�'��1XQR�%UiV�

Na homilia, o bispo do funchal recor-
GRX�TXH�³Ki�����DQRV��RV�QRVVRV�DQWHSDV-
VDGRV�FRQ¿DUDP�VH�QDV�PmRV�GR�$SyVWROR�
PiUWLU�� ,UPmR�GR�6HQKRU��SULPHLUR�%LVSR�
de Jerusalém, conhecido entre os seus com 
o cognome de “o Justo”. 

Para D. Nuno, “esta pequena porção do 
fémur de S. Tiago, pequeno osso, mortal 
H� IUiJLO�� YHP�PRVWUDU�QRV��DQWHV�GH�PDLV��
TXH� RV� $SyVWRORV�� RV� 6DQWRV�� RV�0iUWLUHV�
eram (e são) homens e mulheres como 
QyV��GH�FDUQH�H�RVVR��IUiJHLV��SHFDGRUHV´��

A presença da relíquia deste apóstolo 
“diz-nos que é possível ser santo; é pos-
sível viver como santo; é possível ser pre-
sença de Deus neste nosso mundo e, as-

VLP��WUDQVIRUPi�OR��WRUQi�OR�PDLV�KXPDQR�
porque mais divino”. 

Esta celebração também assinalou a 
conclusão do primeiro Congresso das Co-
frarias do Santíssimo Sacramento da Dio-
cese do Funchal. “Que podem os membros 
das Confrarias do Santíssimo fazer com os 
poucos recursos que têm, para além da fes-
ta anual?”, questionou o bispo diocesano, 
“podes dar-te a ti mesmo. Podes unir a tua 
vida à vida de Deus. Podes deixar que Deus 
HVWHMD�SUHVHQWH��TXH�(OH�SDUWLOKH�WXGR�R�TXH�
és (mesmo o teu pecado — para o transfor-
mar, para o converter)”, disse.

Esta é a maior riqueza que um cristão 
pode oferecer a Deus e ao mundo.z 
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“É possível viver como santo, é 
possível ser presença de Deus 

neste nosso mundo”.

Foto: Duarte Gomes

A relíquia do padroeiro da Diocese do Funchal regressa a Roma
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Carlos é um explorador. Aos seis anos 
¿FD�yUImR�H�p�HQWUHJXH�DRV�FXLGDGRV�

do avô materno. Aos 20 anos gasta com 
futilidades os bens herdados da sua fa-
mília nobre e distancia-se completamen-
te da fé recebida na infância. 

Durante alguns anos dedica-se à vida 
militar no exército francês, mas o seu 
GHVHMR� GH� H[SORUDU� SDtVHV� OHYD�R� D� UHD-
OL]DU� VR]LQKR� XPD� H[SHGLomR� JHRJUi¿-
ca em Marrocos. Chega a receber uma 
medalha de ouro da Sociedade Francesa 
GH�*HRJUD¿D��0DV�p�R�WHVWHPXQKR�GH�Ip�
dos muçulmanos que mais toca o seu co-
ração. 

De regresso a Paris, com 28 anos, 
começa uma intensa procura da fé. “Eu 
SXV�PH�D�LU�j�LJUHMD��PHVPR�VHP�DFUHGL-
tar. Só aí me sentia bem. E passava lon-
gas horas a repetir esta estranha oração: 
Meu Deus, se existis, fazei que eu vos 
conheça”, diz numa carta a um amigo. 
$� FRQYHUVmR� DFRQWHFHX� FRP� D� DMXGD�

GH�XP�VDFHUGRWH�GD�LJUHMD�GH�6DQWR�$JRV-
tinho, em Paris: “Quando acreditei que 
existia um Deus, compreendi que não 
podia fazer outra coisa senão viver so-
mente para Ele”, disse.

O diretor espiritual aconselha-o a fa-
zer uma peregrinação à Terra Santa. Em 
Nazaré, Carlos deixa-se comover profun-
damente pela pobreza daquela cidade 
onde Jesus viveu uma vida escondida e 
anónima durante 30 anos, como humil-
de carpinteiro. No seu coração nasce o 
GHVHMR�GH�LPLWDU�-HVXV��

Aos 32 anos, entra numa comunidade 
trapista onde permanece 7 anos. Depois 
volta à Terra Santa onde vive em grande 
VLPSOLFLGDGH� MXQWR�GDV�&ODULVVDV�GH�1D-
zaré até à ordenação sacerdotal, com 43 
anos, na Diocese de Viviers, França. 

Parte para o deserto norte-africano e 
partilha o estilo de vida daquela popu-
ODomR�SREUH��RV�7XDUHJ��LGHQWL¿FDQGR�VH�
em tudo como um dos nativos. Sem falar 
explicitamente do Evangelho, a sua pre-
sença fraterna e amiga torna-se a maior 
evangelização: “Gostaria de ser bom para 
que se pudesse dizer: Se assim é o servo 
FRPR�VHUi�R�0HVWUH"´��HVFUHYHX�

A 1 de dezembro de 1916, o “Irmão 
universal” foi assassinado por um grupo 
armado de passagem. Tinha 58 anos.

Na passada terça-feira, o Vaticano in-
formou que o “pequeno irmão”, o beato 
Charles de Foucauld, vai ser canonizado 
a 15 de maio de 2022.z

Editorial:
O pequeno irmão

Dia Mundial dos Pobres

O Secretariado Diocesano da Pastoral 
6RFLDO�H�D�&iULWDV�'LRFHVDQD��YmR�DVVL-

nalar o Dia Mundial dos Pobres. Neste do-
mingo, 14 de novembro, às 19h30, D. Nuno 
%UiV�SUHVLGH�j�(XFDULVWLD�QD�LJUHMD�GR�&ROp-
JLR��6HUi�WDPEpP�ODQoDGR�R�SURMHWR�GD�&i-
ritas Portuguesa “10 milhões de estrelas”.

 Na segunda-feira, dia 15 de novembro, 
VHUi�UHDOL]DGD�XPD�FRQIHUrQFLD�VREUH�³MXV-

tiça social” pela Drª Raquel João Martins 
6LOYD��QD�FDSHOD�GR�%RP�-HVXV��)XQFKDO�z

O SDGUH�PDGHLUHQVH�1pOLR�7RPiV��GHKR-
niano, faleceu na madrugada do dia 6 

de novembro em Lisboa, vítima de doença 
prolongada. 

“A Diocese do Funchal recebeu com 
grande tristeza a notícia do falecimento do 
3DGUH�1pOLR�7RPiV��GRV�SDGUHV�GR�6DJUDGR�
Coração de Jesus”.

Para os sacerdotes do Sagrado Coração 
de Jesus, “a notícia da sua morte revestiu-
se de tristeza, acompanhada de um grande 
VHQWLPHQWR�GH�LPSRWrQFLD��2�SDGUH�7RPiV��
TXH� Ki�PXLWR� WHPSR� DWUDYHVVDYD� XP� YLR-
lento processo de doença, com um ânimo 
invulgar, viu na última semana um agrava-
mento acelerado do seu estado de saúde”.
1pOLR�-RmR�GH�)UHLWDV�5RGULJXHV�7RPiV�

nasceu a 18 de agosto de 1972, na freguesia 

Faleceu o padre Nélio Tomás

D.R.

100 anos da chegada do 
Beato Carlos à Madeira

Foi no dia 19 de novembro de 1921 que o 
%HDWR�&DUORV�GD�ÈXVWULD��~OWLPR�LPSHUD-

dor da Àustria e Rei da Hungria, chegou em 
exílio à Madeira, a bordo do cruzador britâ-
QLFR�&DUGL̆��DFRPSDQKDGR�SHOD�HVSRVD�,P-
SHUDWUL]�=LWD��2�3DSD�%HQWR�;9,��HQYLD�XPD�
mensagem ao bispo diocesano para acolher 
da melhor maneira o novo hóspede.z

GH�6mR�3HGUR��QR�)XQFKDO��¿OKR�GH�(GXDUGR�
5RGULJXHV� 7RPiV� H� GH�0DULD� %HOD� )UHLWDV�
Silva. Foi batizado a 1 de outubro de 1972, 
na paróquia do Porto da Cruz, e crismado, 
na mesma paróquia, a 25 de Julho de 1987.
)UHTXHQWRX�R�&ROpJLR�0LVVLRQiULR�6DJUD-

do Coração, no Funchal, de 1986 a 1989, e o 
,QVWLWXWR�0LVVLRQiULR�6DJUDGR�&RUDomR��HP�
Coimbra, entre 1989 e 1992. Emitiu a Pro-
¿VVmR�3HUSpWXD�D����GH�VHWHPEUR�GH�������
QR�6HPLQiULR�1RVVD�6HQKRUD�GH�)iWLPD��HP�
Alfragide, na diocese de Lisboa.
2�SDGUH�1pOLR�7RPiV� FRQFOXLX�D�/LFHQ-

ciatura em Teologia, no ano 2000, e foi or-
GHQDGR�GLiFRQR�D����GH�MXOKR�GHVVH�DQR��H�
SDGUH�D����GH�MXOKR�GH�������QD�6p�GR�)XQ-
chal, pelas mãos de D. Teodoro de Faria.

Entre 2001 e 2006 integrou a comunida-
GH�GR�6HPLQiULR�0LVVLRQiULR�3DGUH�'HKRQ��
no Porto. Em 2006 regressou à Madeira, 
WHQGR�VLGR�QRPHDGR�3iURFR�GDV�3DUyTXLDV�
de São João e São Paulo, na Zona Pastoral 
GD�5LEHLUD�%UDYD��

De 2007 a 2013, fez parte da comunidade 
do Colégio Infante D. Henrique, onde tinha 
realizado o estagiado, tendo sido nomeado 
6HFUHWiULR�GR�&ROpJLR��
(P������� IRL�QRPHDGR�SiURFR�GH�$OIUD-

JLGH��³Dt�VHUYLX�H�DPRX�DWp�DR�¿QDO�GRV�VHXV�
GLDV´��Or�VH�QD�QRWD�GR�6HFUHWiULR�3URYLQFLDO�
dos Dehonianos.z

Apostolado dos Leigos

A Jornada Diocesana do Apostolado dos 
Leigos vai realizar-se no dia 20 de nov-

embro no Colégio de Santa Teresinha, com 
o seguinte programa: 9h30 – Acolhimento; 
10h – Oração da manhã; 10h20 – Palavras 
GH� DEHUWXUD� GR� %LVSR� GR� )XQFKDO�� ,QWUR-
dução aos trabalhos de grupo sobre a Sino-
dalidade; 11h – intervalo; 11h30 – Trabalhos 
GH�*UXSR����K�±�$OPRoR����K���±�3OHQiULR��
��K�±�2UDomR�¿QDO��$V�LQVFULo}HV�SRGHP�VHU�
feitas no link: https://bit.ly/2YuDo2Uz

Enconto de Pré-
seminário no Funchal

O 6HPLQiULR� 'LRFHVDQR� GR� )XQFKDO� YDL�UHDOL]DU�QR�ViEDGR�����GH�QRYHPEUR��R�
SULPHLUR� HQFRQWUR� GH� SUp�VHPLQiULR� GHVWH�
ano pastoral. 

Este encontro de discernimento voca-
cional proposto para rapazes a partir do 8º 
DQR�� WHUi� LQtFLR�SHODV� ���KRUDV� H� HQFHUUDUi�
após o almoço.z



chal fez questão de frisar o quão importante 
é “agradecer este dom do sacerdócio”, ques-
tionando “o que seria de nós sem a missa, 
sem o perdão dos pecados, sem o sacerdote 
que nos anuncia a palavra de Deus”.
3RU�WXGR�LVWR��H�HP�'LD�GRV�6HPLQiULRV��

'��1XQR�%UiV�OHPEURX�TXH�³WHPRV�GH�SHGLU�
ao Senhor que nos envie mais vocações para 
D�VXD�,JUHMD��WHPRV�GH�UH]DU�SHORV�QRVVRV�VH-
PLQiULRV´��$OpP�GLVVR��³QHVWD�(XFDULVWLD�GD-
mos ainda graças pelos 50 anos de sacerdó-

PEDRAS VIVAS, 14 DE NOVEMBRO DE 2021 3

DIOCESE DO FUNCHAL

O sacerdote é “alguém que se 
esquece de si próprio, por causa 

de Deus e dos outros”.

Bispo do Funchal deu graças a Deus pelos 
50 anos de sacerdócio do Pe. Alexandre

D. Nuno Brás presidiu à Eucaristia na paróquia da Encarnação  Foto: Duarte Gomes

Luísa Gonçalves   

Foi no dia 31 de Outubro, que o Pe. 
Alexandre Henriques Jorge, francisca-

no, assinalou os 50 anos da sua ordenação 
sacerdotal. Porém, só no passado domin-
JR��GLD����'��1XQR�%UiV��ELVSR�GR�)XQFKDO��
FRQVHJXLX� MXQWDU�VH� D� HVWH�PRPHQWR� LP-
portante da vida daquele que é o actual 
SiURFR�GD�(QFDUQDomR�

No início da celebração, o bispo do Fun-

cio do senhor Pe. Alexandre, é uma vida 
entregue ao serviço do Senhor, ao serviço 
GD�,JUHMD��HP�0RoDPELTXH��QR�FRQWLQHQ-
te, aqui na Madeira”.

Para D. Nuno, um sacerdote é “al-
guém que se esquece de si próprio, por 
causa de Deus e dos outros, alguém que 
é capaz de se entregar a si próprio a Deus 
e aos irmãos, alguém que responde a 
este chamamento de Deus e que, ao fazer 
LVVR��GHSRLV�DMXGD�WRGRV�RV�RXWURV´�

Dirigindo-se ao Pe. Alexandre, o bis-
po do Funchal disse que “nós estamos 
muito gratos a Deus por o ter colocado 
no nosso caminho” e  “estamos muito 
gratos ao homem que podia ter uma ou-
tra vida, que podia ter uma família, mas 
que escutou este apelo de Deus, escutou 
esta necessidade de Deus e esta necessi-
GDGH�GD� ,JUHMD� H� VH� HQWUHJRX� FRPSOHWD-
mente ao serviço de Deus e do próximo”.

O prelado terminou apelando à as-
sembleia que, num momento de silêncio 
³R�6HQKRU�QRV�DMXGH�D�SHUFHEHU�R�TXH�p�
que facto tem valor na nossa vida, para 
onde é que nós devemos caminhar, o que 
é que faz a diferença, o que é que vale”.z

Crismas na Igreja do Livramento
QXDUHQWD�MRYHQV�H�DGXOWRV�GDV�SDUyTXLDV�GR�,PDFXODGR�

Coração de Maria e do Livramento foram crismados 
QR�ViEDGR�SDVVDGR��GLD���GH�QRYHPEUR�QD�,JUHMD�GR�/LYUD-
mento.
1D�KRPLOLD��'��1XQR�%UiV�H[SOLFRX�DRV�FULVPDQGRV�TXH�

o sacramento do Crisma, torna o cristão “presença de Je-
sus Cristo”. Uma presença em todos os momentos, “onde 
TXHU�TXH�HVWHMDV��VHMD�QD�HVFROD��QD�IDPtOLD��QR�WUDEDOKR��QR�
GLYHUWLPHQWR��QR�IXWHERO��QD�JLQiVWLFD��QD�P~VLFD��SRUTXH�
QDGD�GDTXLOR�TXH�p�KXPDQR�p�HVWUDQKR�D�'HXV´��1R�¿QDO�
GD�(XFDULVWLD��R�SiURFR��3H��-RmR�&DUORV�*RPHV��GHL[RX�XP�
apelo à participação “sempre que possível na Eucaristia” 
e a “serem generosos na vossa entrega”, manifestando o 
GHVHMR�GH�TXH��QD�6HPDQD�GRV�6HPLQiULRV�� ³R�6HQKRU� WR-
casse no coração de algum de vocês para que algum rapaz 
ou alguma rapariga queira se entregar e servir o Senhor”.z Foto: Duarte Gomes



Para o Dia Mundial dos Pobres que vai deco-
rrer no Domingo, o Papa Francisco publicou 

uma mensagem, dirigida a todos os cristãos. 
Intitulada: “sempre tereis pobres entre vós”, a 

mensagem constitui uma verdadeira interrogação 
acerca do modo como olhamos para os pobres 
que vivem ao nosso lado. 

Partindo do gesto, narrado por S. Marcos (Mc 
14,9), de uma mulher que irrompe por uma re-
feição de Jesus e unge com perfume os pés do 
Senhor, o Papa coloca em contraste a atitude de 
alguns discípulos que condenam este gesto di-
zendo que era melhor dar esmola aos pobres, e 
a atitude da mulher que reconhece em Jesus “o 
primeiro pobre” e aquele que representa todos os 
pobres. A mulher, diz o Papa, mais que dar esmo-
la, partilhou a sorte de Jesus: a esmola é ocasio-
nal, ao passo que a partilha é duradoira, reforça a 
solidariedade.

O Papa Francisco convida-nos, assim, a partil-

har com os pobres a nossa vida, a abrirmos o nos-
so coração e a manifestarmos um “estilo de vida 
coerente com a fé”, numa atitude de verdadeira 
conversão. 

Somos convidados não apenas a emprestar a 
nossa voz aos pobres mas a sermos seus amigos, 
a prestar atenção à presença de Jesus em cada 
pobre. “Os pobres estão no meio de nós”, diz o 
Papa. E continua: “Como seria evangélico, se pu-
déssemos dizer com toda a verdade: também nós 
somos pobres, porque só assim conseguiríamos 
realmente reconhecê-los e fazê-los tornar-se par-
te da nossa vida e instrumento de salvação”.z

A esmola é ocasional, a partilha duradoira

D. Nuno Brás

“Somos convidados não apenas a 
emprestar a nossa voz aos pobres mas a 

sermos seus amigos”.
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Acompanhe-nos em www.jornaldamadeira.com 
e no facebook: @jornaldamadeira 

 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípu-
los: «Naqueles dias, depois de uma grande 

DÀLomR��R�VRO�HVFXUHFHUi�H�D�OXD�QmR�GDUi�D�VXD�FOD-
ridade; as estrelas cairão do céu e as forças que 
Ki�QRV�FpXV�VHUmR�DEDODGDV��(QWmR��KmR�GH�YHU�R�
Filho do homem vir sobre as nuvens, com gran-
GH� SRGHU� H� JOyULD�� (OH� PDQGDUi� RV� $QMRV�� SDUD�
reunir os seus eleitos dos quatro pontos cardeais, 
da extremidade da terra à extremidade do céu. 
$SUHQGHL�D�SDUiEROD�GD�¿JXHLUD��TXDQGR�RV�VHXV�
UDPRV�¿FDP�WHQURV�H�EURWDP�DV�IROKDV��VDEHLV�TXH�
R� 9HUmR� HVWi� SUy[LPR�� $VVLP� WDPEpP�� TXDQGR�
virdes acontecer estas coisas, sabei que o Filho do 
KRPHP�HVWi�SHUWR��HVWi�PHVPR�j�SRUWD��(P�YHU-
GDGH�YRV�GLJR��1mR�SDVVDUi�HVWD�JHUDomR�VHP�TXH�
WXGR�LVWR�DFRQWHoD��3DVVDUi�R�FpX�H�D�WHUUD��PDV�DV�
minhas palavras não passarão. Quanto a esse dia 
H�D�HVVD�KRUD��QLQJXpP�RV�FRQKHFH��QHP�RV�$QMRV�
do Céu, nem o Filho; só o Pai».z

Domingo XXXIII 
do 

Tempo Comum
EVANGELHO 
(Mc 13, 24-32)

I Congresso das Confrarias do Santíssimo 
Sacramento reuniu 44 confrarias

Realizou-se no dia 6 de novembro 
no Colégio de Santa Teresinha, o 

primeiro Congresso das Confrarias do 
Santíssimo que reuniu 80 irmãos de 
44 confrarias. 

Nas palavras introdutórias, o bispo 
do Funchal considerou as Confrarias 
do Santíssimo “o grande movimento 
da diocese”, o “grande denominador 
FRPXP´�� R� TXH� VLJQL¿FD� ³XPD�PDUFD�
muito grande da Eucaristia na nossa 
vida diocesana”.

O primeiro testemunho do encontro 
foi realizado por Rui Corrêa d’Oliveira, 
membro da Confraria do Santíssimo 
da Paróquia da Encarnação em Lisboa, 
Ki�FHUFD�GH����DQRV��FRP�XPD�FRPXQL-

FDomR�LQWLWXODGD�³(OH�HVWi�DTXL´�
Seguiu-se o painel “Corpus Chris-

ti - História e fé, com intervenções de 
Duarte Mendonça sobre a história das 
confrarias que “remontam ao século 
XII”; Paula Margarido e Maria Ivone 
Andrade que apresentarem o seu tes-
temunho de fé e o cónego Manuel Ra-
mos que falou sobre o contributo das 
Confrarias do Santíssimo Sacramento 
na vida individual e paroquial.
1R�¿QDO�GR�HQFRQWUR��'��1XQR�%UiV�

GHL[RX�TXDWUR�GHVD¿RV��9LYHU�D�(XFD-
ristia e da Eucaristia; construir comu-
nidade cristã; cuidar dos tempos de 
oração e de espiritualidade eucarística 
e dar testemunho.z

D.R.


