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“Hoje, na cidade de David, 
nasceu-vos um Salvador, que 

é o Messias Senhor” (Lc 2, 11)
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IGREJA

P.  Giselo Andrade 

Todos os anos, a avó Rita tinha o 
enorme gosto de fazer na sua casa 

um presépio em escadinha. Em cima da 
cómoda da sala colocou as três caixas, 
uma sobre a outra, formando os três 
degraus do presépio. Depois preparou a 
imagem do Menino Jesus de pé, com o 
vestidinho de bordado Madeira, e ajus-
tou-a em cima da terceira caixa, onde já 
WLQKD�IHLWR�XP�DUFR�GH�ÀRUHV�GH�SDSHO��
De cada lado do Menino Jesus tinha o 
hábito de pôr uma jarrinha com “sapa-
tinhos”, que lembrava muito a época 
natalícia. A envolver o presépio, armou 
o “sobre-céu”, cobrindo com “alegra-
campo” a estrutura feita de arame e 
cana-vieira.

Foi buscar os vasos de searinhas, 
plantados no dia da primeira missa do 
parto e encaixou-os ao fundo do segun-
do degrau e, para dar um tom ainda 
mais verde ao presépio, espalhou as 
“cabrinhas” um pouco por todo o lado. 
Finalmente, dispôs a lamparina de 
azeite. 

Agora só faltam os “pastorinhos”, as 
pequenas imagens do presépio feitas 
em barro. Muitas das imagens eram 
dos seus pais. Todos os anos fazia ques-
tão de comprar alguma nova. Já tinha 
imagens que representavam a procis-
são da Festa do Corpo de Deus, uma 
EDQGD� ¿ODUPyQLFD�� H� GLYHUVDV� SUR¿V-
sões tradicionais. Também não falta-
vam as ovelhinhas. 

A cestinha das frutas do presépio 
também já estava preparada com pêros, 
tangerinas, nozes e castanhas. 

A avó Rita deixava para os netos a 
missão de colocar no presépio as pe-
quenas imagens de barro e as frutas. 
Logo que os seus netos chegavam à 
sua casa, iam a correr para o presépio e 
punham mãos à obra. 

Depois, toda a família, à volta do 
Menino Jesus, acendia a luz da lampa-
rina de azeite e cantavam: “Meia-noite 
dada/ meia-noite em pino/ cantavam 
os galos/ nascia o Menino”. Com as 
mãos dadas, rezaram a oração do Pai 
Nosso. E neste ano, como a avó sabia 
TXH�DQGDYDP�QR�DU�FRQÀLWRV�H�PiJRDV��
acrescentou: “Não se esqueçam o que 
disse Jesus depois de ensinar o Pai-
Nosso: Se perdoardes aos homens as 
suas ofensas, também o vosso Pai celes-
te vos perdoará”. Depois de um sentido 
abraço de paz entre todos, provaram a 
“ginginha” e o bolo de mel.z

O presépio da avó Orientação da CEP para as 
celebrações litúrgicas

O padre Agostinho França Correia, natu-
ral da freguesia da Boaventura, faleceu 

no Lar da Santa Casa da Misericórdia em 
7DEXDoR��SRU�LQVX¿FLrQFLD�FDUGtDFD��DRV����
anos.

O sacerdote, nascido a 08 de outubro de 
1942, ingressou na Sociedade de São Paulo 
no dia 1 de setembro de 1955 e foi ordenado 
SUHVEtWHUR�SHOR�3DSD�3DXOR�9,�QR�GLD����GH�
PDLR�GH�������QR�9DWLFDQR�

Na Congregação foi diretor da revista Fa-
mília Cristã; redator da Liturgia Diária; se-
cretário Regional; vocacionista; animador 
dos Institutos Agregados e Missionário na 
Venezuela.z

“Tendo em conta o forte agravamento 
da atual situação pandémica, devido so-
bretudo à nova variante Ómicron da Co-
vid-19, a Conferência Episcopal recomenda 
vivamente que, a partir das celebrações do 
Natal, inclusive nas Missas da Vigília, se ob-
serve um adequado distanciamento entre 
os participantes, conforme as orientações 
da Direção Geral da Saúde. Continuam em 
vigor as medidas de prevenção, tais como o 
uso das máscaras, a devida higienização das 
mãos e dos espaços celebrativos e a comun-
hão na mão, entre outras”.z

Faleceu o Pe. 
Agostinho França

No dia 21 de dezembro de 2021, o Se-
cretariado Geral da Conferência Epis-

copal Portuguesa publicou as seguintes 
orientações: 

A nova Junta Regional do Corpo Nacional 
de Escutas (CNE) - Madeira tomou pos-

se na passada segunda-feira, dia 20 de dez-
embro, na Sé do Funchal, numa celebração 
presidida por D. Nuno Brás.  

A nova chefe regional, Telma Spínola,  
primeira mulher a assumir o cargo, frisou 
TXH�� DSHVDU� GR� ³PRPHQWR� GHVD¿DQWH� TXH�
vivemos”, é importante “não perder a espe-
rança e acreditar que conseguimos fazer a 
GLIHUHQoD�� YHU�QDV�GL¿FXOGDGHV�GHVD¿RV�GH�
superação” e “continuar a transmitir aos 
nossos escuteiros valores fundamentais que 
contribuem para a sua formação integral”, 
para que sejam “cidadãos ativos, participa-
tivos interventivos na sociedade”.z

CNE: Tomou posse 
a Junta Regional

Foto: Sociedade de São Paulo  

Foto: Duarte Gomes



do nosso tempo”.
Dirigindo-se ao futuro diácono, lembrou-

lhe a importância de que se “distinga sem-
pre a tua vida de cristão e o ministério que 
agora, como a Paulo na estrada de Damasco, 
D�PLVHULFyUGLD� GH�'HXV� WH� FRQ¿D��([HUFH�R�
sem acanhamento ou dissimulação”.

Terminou apelando-lhe que deixe que 
“em toda a tua vida — mesmo (e sobretudo) 
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DIOCESE DO FUNCHAL

D. Nuno Brás ordenou novo diácono 
para a Diocese do Funchal

O diácono José Patrício foi ordenado no dia 18 de dezembro na Sé  |  Foto: Duarte Gomes

Luísa Gonçalves   

D. Nuno Brás presidiu no sábado passa-
do, dia 18 de dezembro, na Sé do Fun-

chal, a uma Eucaristia no decorrer da qual 
ordenou diácono o seminarista Patrício 
Sousa, diante de uma assembleia compos-
ta essencialmente por familiares e amigos 
do jovem. 

Uma ocasião para o prelado sublinhar 
que “para nós, seres humanos, cada mo-
mento da história é único e irrepetível. Não 
o poderemos nunca voltar a viver. E aquilo 
que vivemos, jamais poderemos apagar. 
Mas, como recordava Santo Agostinho, 
Deus é o eterno presente. Por isso, em 
particular através da liturgia, Ele faz-nos 
presentes aos dinamismos dos grandes 
momentos da salvação”.

“O hoje da liturgia é, portanto, o hoje 
eterno de Deus que fecunda o hoje passa-
geiro do homem. É o hoje da salvação, que 
envolve e dá sentido ao transitório e frágil 
da história”, frisou depois D. Nuno para 
logo convidar a assembleia a atentar na 
necessidade desta tomar “consciência dis-
to, nós que nos preparamos para celebrar a 
Eucaristia e para viver a ordenação de um 
Diácono”.

No caso do sacramento da Ordem, ex-
plicou, “é o próprio ordinando que é trans-
formado, para sempre, em sacramento 
vivo; em presença constante do mistério 
do Deus connosco. Nele, de verdade, Cris-
to, por meio dum homem frágil e pecador, 
passa a estender as suas mãos ao homem 

na fraqueza, no pecado, se manifeste a 
glória divina. Sê para todos a presença 
do hoje da salvação, a presença da Pás-
coa de Cristo”.
$QWHV�GD�ErQomR�¿QDO��'��1XQR�%UiV�

agradeceu a todos os que ajudaram o 
Patrício e anunciou que, se tudo correr 
como previsto, a ordenação presbiteral 
terá lugar em julho do próximo ano.z

Escuteiros partilham a Luz da Paz de Belém
A igreja da Sé acolheu na segun-

da-feira, dia 20 de dezembro, 
a celebração da ‘Luz da Paz de Be-
lém’, iniciativa do Corpo Regional 
de Escutas (CNE).

Na Eucarística que marcou o 
evento, D. Nuno Brás, bispo do 
)XQFKDO�� GHVD¿RX� RV� HVFXWHLURV�
madeirenses a serem “sinal para 
os outros da presença de Deus, do 
seu amor e da sua paz”.

Sobre a ‘Luz da Paz de Belém’, 
outro sinal, o prelado explicou 
que ela nos diz que “de Belém 
partiu de facto a paz, este viver-
mos plenamente como seres hu-

manos”, sem “andar presos nas 
nossas questiúnculas, por causa 
das quais andamos em guerra 
uns com os outros e que quando 
isto se faz com os estados a coisa 
é muito pior”. A solução, “é ser-
mos, verdadeiramente, humanos 
é procurarmos deixar estas nossas 
questiúnculas e aprender a paz 
que nos vem deste Deus”.

“Sejamos capazes de perceber 
os sinais que Deus nos dá, tenha-
mos a disponibilidade de Nossa 
Senhora para sermos sinais para 
todos os outros”, disse ainda D. 
Nuno Brás.zFoto: Duarte Gomes



Os “deuses” regressaram. Tal como “o divino” 
e “a magia”. São palavras usadas por uma 

sociedade que deixou de ser cristã, para falar de 
qualquer coisa que nos atrai e provoca bem-es-
WDU��1mR�VLJQL¿FDP�SURSULDPHQWH�XPD�DWLWXGH�GH�
“fé”… Pelo menos para a grande maioria. 

É por isso que se fala da noite de Natal como 
“a noite mais mágica do ano”: quem o diz, quer 
referir-se às luzes, aos presentes, ao entusiasmo 
infantil, à felicidade de uma família reunida, 
àquela sensação de harmonia e bem-estar que 
parece afugentar, por momentos, a tristeza e as 
GL¿FXOGDGHV�

Mas quando S. João anuncia, logo a abrir o 
seu evangelho, que “o Verbo se fez carne” — quer 
GL]HU��TXH�'HXV�VH�IH]�KRPHP�²�HVWi�D�D¿UPDU�
que a realidade frágil, mortal, pobre, material e 
mesmo pecadora do ser humano foi como que 
“requisitada” por Deus para se transformar no 
modo de Ele se tornar presente ao mundo e à his-
WyULD��(VWi�D�GL]HU��D¿QDO��TXH��GHVGH�HVVH�DFRQWH-

cimento, Deus tem a ver com todos os momentos 
da nossa vida. 

E um Deus assim presente, incomoda e trans-
forma. Só um Deus assim presente — tão presen-
te que nada lhe escapa, e que tudo contagia com 
a sua vida e o seu amor (e, por isso, tudo trans-
forma e eleva) — um Deus assim, incomoda. Mas 
também oferece um novo rumo.

O Menino do Presépio veio para incomodar. 
Foi assim no seu nascimento; foi assim na sua 
morte e ressurreição e ao longo da história do 
cristianismo. É assim ainda hoje.z

O Menino incomoda

D. Nuno Brás

“A realidade frágil, mortal, pobre, 
material e mesmo pecadora do ser 

humano foi como que ‘requisitada’ por 
Deus”.
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NÓS POR CÁ

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

 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela fes-
ta da Páscoa. Quando Ele fez doze anos, subiram até lá, 

como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, 
SDVVDGRV�RV�GLDV�IHVWLYRV��R�0HQLQR�-HVXV�¿FRX�HP�-HUXVD-
lém, sem que seus pais o soubessem. Julgando que Ele vin-
KD�QD�FDUDYDQD��¿]HUDP�XP�GLD�GH�YLDJHP�H�FRPHoDUDP�D�
procurá-l’O entre os parentes e conhecidos. Não O encon-
trando, voltaram a Jerusalém, à sua procura. Passados três 
dias, encontraram-n’O no templo, sentado no meio dos dou-
tores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que 
O ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as 
VXDV�UHVSRVWDV��4XDQGR�YLUDP�-HVXV��VHXV�SDLV�¿FDUDP�DGPL-
rados; e sua Mãe disse-Lhe: «Filho, porque procedeste assim 
FRQQRVFR"�7HX�SDL� H� HX�DQGiYDPRV�DÀLWRV�j� WXD�SURFXUDª��
Jesus respondeu-lhes: «Porque Me procuráveis? Não sabíeis 
TXH�(X�GHYLD�HVWDU�QD�FDVD�GH�PHX�3DL"ª��0DV�HOHV�QmR�HQWHQ-
deram as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então 
com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua Mãe guardava 
todos estes acontecimentos em seu coração. E Jesus ia cres-
cendo em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus 
e dos homens.z

Sagrada Família de
Jesus, Maria e José

EVANGELHO (Lc 2, 41-52)

Centro comunitário de Santa Cecília 
realizou almoço solidário de Natal

O Centro Social e Paroquial de Santa Cecília, através do Centro Co-
munitário “Integrar e Desenvolver”, promoveu na quarta-feira, 

dia 22 de dezembro, pelo 9º ano consecutivo, um almoço solidário 
de Natal destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

Devido às medidas de contigência devido à pandemia, as refeições 
foram distribuidas para consumo no domicílio, à semelhança do que 
aconteceu o ano passado. A iniciativa envolveu 20 jovens e adultos de 
Câmara de Lobos. 

O almoço solidário de Natal está inserido no programa de inter-
venção no acompanhamento de dependentes de substâncias psicoa-
tivas. O objetivo é sensibilizar estas pessoas para o processo de trata-
mento, com vista à melhoria do seu estado de saúde, da vida familiar 
e da sua integração social. Ao longo do ano, este centro comunitário 
disponibiliza para estes jovens o acompanhamento de um técnico, 
para facilitação do processo de tratamento e pequenos lanches.z


