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NÓS POR CÁ

O Ano de S. José
T

D. Nuno Brás

ermina no próximo dia 8 de dezembro o ano
de S. José. S. José foi proclamado pelo Papa
Pio IX como “Padroeiro da Igreja Católica” há 150
anos. Por isso, ao longo de um ano, o Papa Francisco convidou toda a Igreja a olhar de um modo

Mas, depois, S. José aparece-nos também
capaz de se deixar encontrar e surpreender por
Deus; o homem que faz da sua fraqueza, força; o
homem que escuta a Palavra de Deus e a põe em

Antes de mais, S. José é o “esposo de Maria”.
Tudo em S. José é relativo àqueles que Deus colocou à sua guarda: a Sagrada Família, modelo de
toda e qualquer comunidade cristã — em particular de toda e qualquer família cristã — e, nela, a
Virgem Maria e Jesus, o Filho de Deus.
O Papa Francisco convidava-nos, precisamen-

como Aquele em quem se cumprem as promessas
da salvação que Deus tinha feito ao povo de Israel.
Como Pai, S. José continua a cuidar da Igreja, corpo do Cristo; como homem Justo, é para
todos os cristãos exemplo de fé; enquanto membro da casa de David, continua a garantir-nos
que Deus realiza, também em nós, todas as suas
promessas.

diz o Papa Francisco: a família humana do Filho
de Deus recebe a sua forma do mistério divino.
Nela, continua o Santo Padre, S. José não exerce
apenas uma paternidade aparente; a sua é uma
verdadeira e autêntica paternidade.

“S. José aparece-nos também como
“o peregrino, o homem da fé”. Ele é o
Justo, capaz de se deixar encontrar e
surpreender por Deus”
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Domingo II do Advento Nomeação dos Arciprestes
da Calheta e de Santana

D

. Nuno Brás da Silva Martins
Por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica Bispo do
Funchal
cas do passado dia 31 de julho, em que os Reverendos Arciprestes da Calheta e de Santana foram transferidos para paróquias
de arciprestados distintos daqueles para os quais tinham sido
nomeados; ouvidos os sacerdotes dos respetivos arciprestados
nos termos do cânone 553§2 do Código de Direito Canónico e
nomear, para completar o presente mandato, com todos os
direitos, prerrogativas e obrigações inerentes ao cargo, nos termos no cânone 555 do Código de Direito Canónico e do artigo

N

o décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos era
governador da Judeia, Herodes
tetrarca da Galileia, seu irmão
Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconítide e Lisânias
cado de Anás e Caifás, foi dirigida a palavra de Deus a João,
ele percorreu toda a zona do rio
Jordão, pregando um baptismo

de penitência para a remissão
dos pecados, como está escrito
no livro dos oráculos do profeta Isaías: «Uma voz clama no
deserto: ‘Preparai o caminho
do Senhor, endireitai as suas
veredas. Sejam alteados todos
os vales e abatidos os montes e
as colinas; endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se
as veredas escarpadas; e toda
a criatura verá a salvação de
Deus’».

Padres
Paulo Jorge Catanho Silva, Arcipreste da Calheta
João Carlos Homem de Gouveia, Arcipreste de Santana
Agradecemos a disponibilidade destes sacerdotes e daqueles
que até agora desempenharam esta missão nestes Arciprestados.
Funchal, na Cúria Diocesana, aos 29 de novembro de 2021.
† Nuno, Bispo do Funchal.

Acompanhe-nos em www.jornaldamadeira.com
e no facebook: @jornaldamadeira
Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com
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Legião de Maria:
100 anos a evangelizar o mundo
Fátima Baeta e Rita Freitas falam da missão legionária na Madeira

A

Maria”, foi fundada em 1965. Alguns anos
depois, a 15 de janeiro de 1971, foi elevada
a “comitium”, explica Fátima Baeta, presidente do “comitium” do Funchal.

A Legião de Maria presente na Diocese do Funchal possui 688 membros,
distribuídos por 19 grupos, chamados de
“praesidia”, que compõem o “comitium”
do Funchal constituído por duas “curiae”:
a de Câmara de Lobos (Nossa Senhora
da Paz) e a da Ribeira Brava (Imaculada
Conceição).
A primeira “curia” na Ilha da Madeira,
denominada de “Imaculado Coração de

da Madeira que a Legião de Maria “é um
movimento católico internacional de leigos que procura colaborar na missão evangelizadora da Igreja”. Como movimento

Legião de Maria está a celebrar 100

Internacional de Fiéis nasceu em 1921 na
Irlanda, por iniciativa de um pequeno gru-

Os legionários “praticam o
apostolado direto através do
contacto pessoal”.

evangelizador, os seus membros “praticam
o apostolado direto através do contacto
pessoal, especialmente com as pessoas
mais afastadas da Igreja”, uma atividade
realizada como “participação na missão de
“Nós, legionários, temos uma característica importante: conhecemos com mais
pormenor o meio onde estamos, e temos
acesso fácil às pessoas que necessitam de
Por sua vez, Rita Freitas, secretária do
movimento, disse que a Legião de Maria
levou-a a um maior compromisso, “eu rezava mas não rezava assiduamente”.
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Perseverança
P. Giselo Andrade

P

erseverança foi o termo escolhido pelos
editores do prestigiado dicionário de
Cambridge para a “palavra do ano de 2021”.
Segundo este dicionário, perseverança é “o
esforço contínuo para fazer ou alcançar
algo, mesmo quando isso é difícil ou leva
muito tempo”.
llego Martínez começou a construir, com
as próprias mãos, uma catedral, utilizando
materiais reciclados, os vizinhos julgavam
que tinha enlouquecido.
Depois de ter vivido oito anos num mosteiro trapista, aos 36 anos, decidiu meter
mãos à obra, sozinho.
No terreno agrícola que tinha recebido
dos pais, em Mejorada del Campo, pequena
aldeia rural nas proximidades de Madrid,
em vez de frutos, começou a erguer um
edifício que, nos últimos anos, chamou a
atenção dos meios de comunicação social.
“Fui inspirado por livros sobre catedrais,
castelos e outros grandes edifícios … mas a
minha principal fonte de luz e de inspiração

Movimentos ligados à pastoral familiar
realizaram encontro sinodal

O

Secretariado Diocesano da Família
promoveu na igreja da Nazaré, no dia
27 de novembro, um encontro sinodal de
movimentos ligados à pastoral familiar.
Os 34 participantes que foram divididos em grupos de trabalho, tiveram a
versas questões apresentadas.
A maioria dos grupos referiu a importância da realização de mais encontros
deste género, para que os movimentos se
conheçam e possam participar nas atividades dos outros.
Na abertura dos trabalhos, o bispo do
Funchal sublinhou que “a realidade fa-

miliar de que cuidam estes movimentos
é verdadeiramente central na nossa vida
cristã e na nossa vida como sociedade”.
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O teto da Sé “convidanos a erguer o olhar”

U

ma vez mais começamos o tempo do
Advento.
Com ele, somos convidados à esperança.
Parece contraditório ser convidado à esperança no meio desta pandemia que persiste
em estar connosco, em ceifar vidas, em en-

secretariado, cónego Rui Pontes, agradeceu a todos pela “ousadia de aceitarem o
compromisso de cá estarem” e de participarem nesta “proposta de sinodalidade
que nós também queremos lançar e viver”.
O casal diretor do secretariado, Nuno
Rivera e Maria Luísa, recordou as iniciativas marcadas para o próximo ano, nomeadamente a Jornada Diocesana da Família que terá lugar no dia 13 de fevereiro
na paróquia dos Prazeres .

A apresentação do restauro dos tetos realizou-se a 29 de novembro | Foto: Duarte Gomes

de Cristo”, explica.
Todos os dias, dedica-se a este trabalho
por 10 horas. Só pára aos domingos.
“Não sou arquitecto nem pedreiro, nem
tenho formação em construção”, disse Justo Gallego.
De porte magro e franzino, mas com a
força de vontade de um gigante, gosta de
usar um boné de lã vermelha e um casaco
azul, manchado de cimento ressequido.
“Não existem planos, nem nenhum provelou.
Sessenta anos depois do lançamento
da primeira pedra, a catedral tem hoje 35
metros de altura, 12 torres de 60 metros,
28 abóbadas e mais de 2 mil vitrais. Tem
uma cripta subterrânea, um batistério, dois
claustros e um amplo lance de escadas de
acesso às portas da frente.
zação. Limito-me a oferecer ao Senhor cada
me, e a sentir-me feliz com o que alcancei”,
escreveu.
Justo Gallego morreu no passado domingo, 28 de novembro, aos 96 anos de
idade. Antes de morrer, entregou o seu legado à associação “Mensageiros da Paz”,
está a sua catedral para dar testemunho da
sua grande fé”.

Luísa Gonçalves

Foto: Duarte Gomes

Almanaque PEF 2022

Ordenação de diácono

F

O

oi apresentado no dia 29 de novembro
a nova edição do Almanaque do Posto

coordenada por Graça Alves. A propósito
deste lançamento, D. Nuno Brás referiu
comunicar, viver com tantas pessoas que

Nossa Senhora da
Conceição

N

o dia 8 de dezembro a Igreja celebra a
solenidade da Imaculada Conceição.

às 15 horas. Nos dias 5, 6 e 7, haverá um
tríduo com missa e novena às 19 horas.
A paróquia da Conceição, Ponta do Sol,
também celebra a festa da sua padroeira
às 15 horas. A vigília será às 19 horas.

seminarista José Patrício Pestana
de Sousa vai ser ordenado diácono
pelo bispo do Funchal, no sábado, dia 18
de dezembro, na Sé do Funchal, às 11 horas. Haverá uma Vigília de Oração no dia
17 de dezembro, às 19h, na paróquia do
Piquinho, Arciprestado de Santa Cruz/
Machico.

e a missa da vigília às 19 horas.
Na capela de Nossa Senhora da
será às 16 horas e a vígília às 20 horas.
Nos dias 4, 5 e 6 de dezembro as novenas
são às 19h30.
Na Riberia Brava, a capela Avé Maria
celebrada às 20 horas. Nessa capela está
a decorrer a “Semana da Conceição”.

Mensagem do bispo
do Funchal para o
Advento

A

obra de conservação e restauro dos
tetos da Sé do Funchal, que durante
anos estiveram votados à ‘escuridão’, está
concluída e representou um investimento
de cerca de 1,2 milhões de euros.
A cerimónia de inauguração do restaugunda-feira, dia 29 de novembro, contou
com um concerto da Orquestra Clássica
da Madeira e a presença dos representantes das principais autoridades regionais e
mento em que se fez luz.
Na oportunidade, D. Nuno Brás frisou
que “hoje maravilhamo-nos com esta catedral e em particular com o seu teto, é
uma obra que nos foi legada há 500 anos
e que resplandece diante dos nossos olteve oportunidade de a contemplar”.
D. Nuno, que disse ainda que esta obra
de arte “nos convida, quase nos obriga, a
manter os pés na terra, mas a olhar para
cima”, lembrou que a Sé é uma “casa de
portas abertas e um centro da vida humana e cristã, lugar de chegada e de partida
e missão, lugar onde Deus e o homem se
encontram no Cristo de braços abertos
que aqui habita”.
De resto, “nesta Sé tudo nos fala de

Deus. Fala-nos do Deus connosco, do
Deus que se fez carne ergueu a sua morada entre nós e deu à nossa vida um
outro sentido, um outro brilho, um novo
horizonte”. Mas, acrescentou,“fala-nos
também de nós em Deus, da nossa vida
“O teto da Sé do Funchal convida-nos
a erguer o olhar, porque a vida cristã só
faz sentido com os pés na terra, mas com
para logo acrescentar que “contemplando
o teto desta catedral como o céu, como a
“Ajudados pela música, pelos artistas contemporâneos recordamos todos
aqueles que, de há 500 anos a esta parte
te para Deus”, constatou ainda o prelado
que fez questão de agradecer “a quantos
peia, à paróquia e ao Cabido da Sé, passando pela indispensável e preciosa ajuda
do Governo Regional, permitiram estas
obras de renovação”.

“A vida cristã só faz sentido com
os pés na terra, mas com os olhos

nos de fazer festa.
Mas a festa não é nossa. É de Deus. É a
festa de Deus connosco. Deus que quer vir
até ao nosso mundo, à nossa vida concreta e
real, para a iluminar.
Para a nossa sociedade, habituada ao
bem-estar, é difícil: fazer as compras de Natal com a máscara na cara; pensar que ainda
não teremos as Missas do Parto como estamos habituados; que ainda não poderemos
celebrar o Natal à vontade, com as nossas
famílias e as nossas comunidades..
Mas quantos, pelo mundo além (por vezes
tão próximos de nós), vivem durante todo o
trema; a perseguição; as lutas; a guerra…
Celebrar assim o Advento, mostra que a
esperança a que somos chamados não é o
fruto das nossas capacidades e qualidades.
Não é o fruto das conquistas da ciência. É
porque Deus persiste em estar connosco e
em abrir diante de nós o caminho da eterninúncia do Advento reverta para as obras que
teremos que realizar no chamado “Terreiro
da Luta”. É um lugar dedicado à paz, que
convida à oração pela paz, e que está a necessitar de obras urgentes, como é do conhecimento público.
dadeira, preparando o Natal do Senhor que
está a chegar.
+ Nuno, Bispo do Funchal.

Obra sócio caritativa
Dona Eugénia

O

tração da “Obra Sócio Caritativa Dona

Jesus da Ribeira. A decisão publicada a 30
de novembro diz que “a referida direção poderá assim tomar todas as iniciativas e ações
necessárias à prossecução” do testamento
tado de 19 de outubro de 1976.

