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NÓS POR CÁ

Olhar o horizonte do tempo
A

dvento é tempo para olhar o horizonte.
Nós, madeirenses, estamos habituados
a olhar o horizonte. Como poderia ser de outro
modo? Diante de nós, para onde quer que nos
voltemos, abre-se o mar grande, vasto, que convida a partir. A terra torna-se pequena quando,
diante de nós, se abre um horizonte assim — quase que podíamos dizer: quando diante de nós se
D. Nuno Brás

que, do lado de lá, existem outras cidades, outros

O Advento, esse espaço litúrgico que nos prepara para o Natal, para a Festa, diz-nos que, no
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mundo), encontraremos Cristo.
mos ao largo. De peregrinar no tempo. De crescer,
contraremos nunca morada permanente. Com a
certeza de que, do lado de lá, Jesus nos espera.

É o que também nos acontece quando nos
atrevemos a olhar o horizonte do tempo. Quando
queno; o presente mostra-se demasiado estreito…
nos ao largo.
Mas que existirá do outro lado? Que encon-

“Diante de nós, para onde quer que nos
voltemos, abre-se o mar grande, vasto,
que convida a partir”

pois que, também ele, um dia irá desaparecer?

Domingo I do Advento

N

aquele tempo, disse Jesus
aos seus discípulos: «Haverá
sinais no sol, na lua e nas estrelas e, na terra, angústia entre as
nações, aterradas com o rugido e a
que vai suceder ao universo, pois
mem vir numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas
coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, por-

-

Comunicado da Diocese do
Funchal sobre a celebração
das Missas do Parto
Foto: Duarte Gomes

suceda que os vossos corações se
tornem pesados pela intemperança, a embriaguez e as preocusurpreenda subitamente como
uma armadilha, pois ele atingirá
rra. Portanto, vigiai e orai em todo
o tempo, para que possais livrarvos de tudo o que vai acontecer
e comparecer diante do Filho do
homem»”.

Jornada da Juventude:
“Não tenham medo de ser santos”

A

D. Nuno encontrou-se com os 200 jovens que participaram no evento

testagem semanal.
das Missas do Parto.
te de Natal.
Funchal, 24 de novembro de 2021.

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

C

chal assinalaram o Dia Mundial da Judo no domingo de Cristo Rei.
O bispo do Funchal, nas palavras que
tenham medo de ser santos”, porque, ser
santo é “alguém que se deixou encontrar
por Jesus Cristo, alguém que caminhou
com Ele” e isso “é tudo menos aborrecido,
é tudo menos chato”.
“Deixa-te encontrar por este Jesus, percebe que Ele é a lógica da tua vida, a chave,

depois mostra-O ”, disse o prelado.
caristia presidida pelo padre Carlos AlmaII, que iniciou as Jornadas Mundiais da
Juventude.
Na sua homilia o sacerdote começou

“Deixa-te encontrar por este
Jesus, percebe que Ele é a lógica
da tua vida”.

2023, em Lisboa.
vossos sonhos”.
“Sonhem alto”, disse o padre Carlos,
que lembrou que o Papa é o primeiro a dipara isso precisam ter as atitudes certas e
mos de sonhar, temos necessidade do en-
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IGREJA
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DIOCESE DO FUNCHAL

Igreja não é um “fornecedor
de bens religiosos”

Editorial:

O apóstolo multimédia
P. Giselo Andrade

N

as primeiras horas do século XX,
um grupo de seminaristas estava em

N

doro de Faria, bispo emérito do

Tinha terminado a missa da meia noite. Na
-

que se assinalou o centenário da
chegada ao Funchal do Beato Carlos
d’Áustria.

D.R.

minho, Verdade e Vida”.
encontrava-se nesse grupo de seminaristas.

Senhor e pelos homens do novo século com
os quais viveria”.
Alberione rezou por novos apóstolos,
missionário; que os novos meios de apos-

30 catequistas madeirenses
participaram nas Jornadas Nacionais

U

m grupo de 30 catequistas da Diocese do Funchal, participaram nos dias
23 e 24 de outubro, nas Jornadas Nacionais de Catequistas que se realizaram em
Fátima com o tema “Sinodalidade e catequese”.
Para as catequistas da paróquia do

geral, cónego Fiel de Sousa, leu uma

tequista”, escreveu.
As catequistas do Estreito de Câmara

sentiu-se iluminado e respondeu, com conpadre’”.
-

adversários de carne e osso porque
“eles eram dominadores do mundo
das trevas, do mundo da guerra,
numa época em que a Europa tinha
grandes impérios que lutavam entre

mais cativante possível, a nível dos seus
oradores, como todos os nossos amigos
desta caminhada”.
-

“encontrar, escutar e discernir”.
Para Cláudio Freitas, ser catequista “é

Para os catequistas de Santa Maior, o
grupo que participou nesta viagem “saíram desconhecidos, voltaram como uma

-

R

Tetos da Sé do Funchal

Comissão do Sínodo

N

A

dia 20 de novembro, no colégio de Santa
Teresinha, a Jornada Diocesana dos Leigos.
A abertura dos trabalhos, que decorreram
sob o tema da Sinodalidade, esteve a cargo

sobre o tema da sinodalidade.

alargada neste evento, devido ainda a ques-

-

tauro. A cerimónia contará com um concerto da Orquestra Clássica da Madeira
que realizará a estreia “From the Dark” de
Pedro Macedo Camacho. A entrada é livre

dos Bispos vai promover, em três

-

depois passa também a usar outros meios:

leigos e quatro Institutos Seculares.
quenta anos atrás, horas antes de partir
para a casa do Pai, recebeu a visita do papa
Paulo VI, que tinha dito: “O nosso Padre

A

ou postal de Natal com uma mensagem
-

prosseguiu, “exige vida comunitária, exige
sinodalidade”, exige que “caminhemos em

Retiros de Advento

exercita-se na sinodalidade”.

O

ria de palavras, “a sinodalidade é a comun-

retiros de advento a realizar-se no
-

Para as inscrições é possível contacser entregue até o dia 12 de dezembro na
paróquia ou na Câmara Eclesiástica. Mais

núcleos de trabalho e distribuídos por salas,
ponderem a um questionário que lhes era
proposto. No plenário que se seguiu, cada
grupo, através de um representante, explicou as conclusões a que chegou.
Porque neste dia D. Nuno Brás assinalava

cónego Marcos Gonçalves e concelebrada por vários sacerdotes entre os
quais o Pe. Ronald Vieira, pároco de

A imagem que eu muitas vezes tenho é esta:
cada um tem necessidade de se salvar, para

giomissionario@dehonianos.org

N

ainda tempo para assistir a um pequeno ví-

posta em prática por todos”.
horas. O programa começa com a cele-

-

Sé acolheu
relíquia do Beato
José Gregório

tos que se pretende com este caminho que
leigos presentes neste evento, organizado
pelo Secretariado Diocesano de Pastoral, D.

restaurotetosdase@gmail.com. Será ne-

Pastoral penitenciária
com iniciativa de Natal

vamos buscar lá os bens religiosos que nos
interessam”.

-

povos, usando os modernos meios de co-

-

a Paz dos Povos, que “se está a preparar para vir em grande número a esta
diocese”, no próximo ano.

D. Nuno Brás abriu os trabalhos da Jornada Diocesana dos Leigos | Foto: Duarte Gomes
Luísa Gonçalves

-

recordado que “procurar conhecer o
melhor possível a vontade de Deus e
pô-la em prática com diligência era o
lema da sua vida”.
Na homilia, D. Teodoro de Faria,

espiritual entre os catequistas presentes”,
De acordo com os temas propostos nas

acolhesse os grandes ensinamentos das en-

Beato Carlos
chegou ao Funchal
há 100 anos

“A sinodalidade é a comunhão
vivida”.

o domingo passado, dia 21 de
novembro, a Sé do Funchal acolheu a relíquia do Beato José Gregório Hernández, conhecido como o
médico dos pobres.

Gerardino Barracchini, vicepostulador da Causa do Beato José Gregório
Hernández.
Entretanto, na tarde do dia 20 de
novembro, o bispo do Funchal recebeu na Curia Diocesana a visita do vicepostulador da Causa do Beato José
quia de primeiro grau do beato.

