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T

olhem para cima”. Dois cientistas descobriram que um meteorito vai chocar com a terra e
destruir toda a vida existente. Contudo, os gomarem decisões que permitam acabar com esta
ameaça, escolhem caminhar para o suicídio co-
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D. Nuno Brás

nossa vida e no nosso mundo..
Por minha parte, confesso que aquilo que
cisamente, o convite que, constantemente, se

“Vale a pena olhar para o Céu. É que,

tomar Deus em conta na nossa vida e nas nossas

Semana de Oração Dia Diocesano da
pela Unidade dos Família
Cristãos

Domingo II
do Tempo Comum

-

O
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As inscrições dos casais da Diocese que celebram, as suas bodas de

-

Retiro Vicentino

A

Ciclo de concertos
na Sé do Funchal

Diocese do Funchal destaca-se
“em termos do seu património”

-

-

início o primeiro concerto do ciclo
de concertos previstos para este

A

como a arquitetura, a escultura, a pintura,
percebem que hoje em dia, uma parte
importante da sua identidade, enquanto

emergir a elevada qualidade patrimonial
orientada pelo Pe. Gil Pereira. De-

-

pode chamar, o mais importante conjunto de tetos hispano-mouriscos que exis-

na sua herança cultural”.

lumbramento para se perceber, a enorme

plena da arte manuelina, a arte do tempo
rola do Convento de Cristo em Tomar, e
-

das mais importantes a nível nacional em

-

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

-

processos, administrativos, judiciais, ecosítios”, alertou. G.A.
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As cores das sombras
P. Giselo Andrade

P
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D. Nuno batizou três adultos e apelou a
que vivam segundo a sua nova identidade

Comissão Independente para o
Estudo de Abusos Sexuais

-

anos.

Luísa Gonçalves

-

-

Portugal, reconhecendo na sua obra uma
-

-

D.R.

do Senhor.
recordou uma das suas expressões no dia

-

A

tudo de Abusos Sexuais contra as

as escutar, a seu tempo e com tempo”.
-

Depois de uma infância passada na Casa
e o plano de trabalho, divulgando tam-

agendar um encontro presencial com

las Artes em Lisboa. Desiludida com o ensi-

e testemunhas de vítimas.
O batismo foi, pois, a forma encontrada por Deus, para
cada vítima, para que o seu testemunho

Um ano depois lança o primeiro número
da revista KWY, juntamente com os principais protagonistas do seu tempo. O título da

-

rinhosamente, considerava a revista como

dro Strecht, disse aos jornalistas que a

especialistas, foi um dos projetos mais re-

pessoas, tem disponibilidade total para

teatro de sombras.

-

dioceses.
Cristo”, frisou.

Paróquias celebram
São Sebastião

D
e os contornos, as sombras em plexiglas,

tanto”.
-

São Vicente
-

A

eu pus todo o meu amor”.
-

Câmara de Lobos e Caniçal.
-

sombras, dei-lhes cores, uma vida independente”, disse.
as pessoas à minha volta”, partilhou.

igreja paroquial de Câmara de Lobos e às

-

Santo Antão

-

Seguiram-se os ritos normais destas celebrações, que
bleia, que as acolheu na forma de um caloroso aplauso.
testemunho”.
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