
“Carlos é uma bênção, não só para a sua 
família mas também para toda a Igreja 

e para o mundo inteiro. E, de um modo 
particular, é uma bênção para esta Ilha”, 
disse o bispo do Funchal na Solene Con-
celebração Eucarística do centenário do 
falecimento do Beato Carlos da Áustria, 
celebrada na Sé do Funchal na sexta-feira, 
1 de abril.   

Para D. Nuno Brás, “apenas a Eucaristia 
e a oração — a Palavra de Deus — suporta-
ram o edifício espiritual do Beato Carlos. 
A Serva de Deus Zita, quando questionada 
por um jornalista sobre o modo de como 
foram capazes de ultrapassar as perse-

guições e traições, simplesmente respon-
deu: “Sem a fé, teria sido impossível”.

O bispo do Funchal recordou que o 
“exílio, sofrimento e morte foram o resul-
tado da sua lealdade a Deus e ao povo do 
Império Austro-Húngaro”. 

“Um exemplo e um intercessor: é por 
isso que Carlos é uma bênção para o mun-

do”, acrescentou D. Nuno. Exemplo de fé 
e um “intercessor na procura e na cons-
trução da paz”.

A Eucaristia foi concelebrada pelo car-
deal húngaro Péter Erdö, pelos bispos 
eméritos do Funchal, D. António Carrilho 
e D. Teodoro de Faria, por sacerdotes da 
Diocese do Funchal e por diversos sacerdo-
tes provenientes da Áustria, Hungria e Itá-
lia. Participaram na Eucaristia um grande 
número de peregrinos, familiares do Beato 
&DUORV�H�UHSUHVHQWDQWHV�GD�/LJD�GH�2UDomR�
pela Paz. As principais autoridades regio-
nais também estiveram presentes, assim 
como D. Duarte de Bragança. G.A.z
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“Exílio, sofrimento e morte foram 
o resultado da sua lealdade a 

Deus e ao povo”.

Foto: Duarte Gomes

O Beato Carlos é “uma 
benção para esta Ilha”

D. Nuno Brás presidiu ao centenário do falecimento do último 
Imperador da Áustria e Rei Apostólico da Hungria

Foto:  Duarte Gomes 



PEDRAS VIVAS, 03 DE ABRIL 20222

IGREJA

P.  Giselo Andrade 

Kharkiv é a segunda maior cidade da 
Ucrânia, com cerca de 1,4 milhões 

de habitantes. Fica localizada no leste do 
país, junto à fronteira com a Rússia. Des-
de o início da guerra, a população desta 
cidade tem sofrido duros ataques das for-
ças russas. Nos últimos dias, com a dimi-
nuição dos bombardeamentos, a popu-
lação juntou-se para limpar os destroços. 
Numa escola atingida por um míssil no 
primeiro dia da agressão, um quadro ain-
da tinha palavras escritas a giz: “23 de fe-
vereiro - trabalho de turma”. 
4XHP�¿FRX�QD�FLGDGH��SULQFLSDOPHQWH�

RV�GRHQWHV��LGRVRV�H�SHVVRDV�FRP�GH¿FLrQ-
FLD��WHULD�PXLWD�GL¿FXOGDGH�HP�VREUHYLYHU�
se não fosse a ajuda humanitária e a dis-
ponibilidade dos voluntários. “Estamos 
aqui para garantir que ninguém passa 
fome ou morra de fome”, disseram dois 
voluntários, citados numa reportagem 
da Sic Notícias, na passada quarta-feira. 
“Além disso, ajudamos o mais possível 
com medicamentos, com tudo aquilo que 
pudermos trazer e também ajudamos os 
idosos e os acamados. Distribuímos pro-
dutos de higiene”.

“Quando vemos um idoso a chorar que-
remos ajudá-lo. As lágrimas deles deixam-
nos muito angustiados”, revelaram es-
tes voluntários, que enfrentam o perigo 
e põem a sua vida em risco para ajudar 
quem mais precisa. 

“Estou muito grato”, disse uma pessoa 
cega que aguardava a visita dos voluntá-
rios. “Eles ajudam muito as pessoas com 
GH¿FLrQFLD�� 7UD]HP� R� TXH� IRU� SUHFLVR��
como água, por exemplo”.

As paróquias tornaram-se centros de 
ajuda humanitária. Sacerdotes, religiosos 
e religiosas tudo fazem para que os bens 
de primeira necessidade cheguem a toda 
a população. 

Na Polónia, o grande número de vo-
luntários não tem mãos a medir no acolhi-
mento dos refugiados ucranianos. Para 
os que chegam exaustos de uma travessia 
atribulada, o sorriso e a mão estendida 
dos voluntários é sinal de esperança e de 
vida. “As pessoas que chegam aqui estão 
traumatizadas. Não sabem o que o futuro 
lhes reserva e estão profundamente an-
gustiadas. Explico-lhes que estão em boas 
mãos”, partilhou uma voluntária.  “Os do-
nos de restaurantes vêm até nós trazendo 
sopa e sanduíches, e muitas pessoas es-
tão a oferecer a sua ajuda para cozinhar 
panelas de sopa, guisados e tachos de 
comida”.z

Os voluntários de 
Kharkiv Paróquia da Ribeira Brava 

abriu Sala do Tesouro

D. Teodoro publicou livro sobre São 
Tiago Menor

O bispo emérito do Funchal, D. Teodo-
ro de Faria lançou na sexta-feira, 25 

de março, o livro “São Tiago Menor, da 
Galileia a Jerusalém, de Roma ao Fun-
FKDO´��8PD�REUD�FRP�����SiJLQDV��SXEOL-
cada pelas edições Fraternitas.

Na apresentação, o cónego Toni Vítor 
de Sousa, sublinhou que esta é uma obra 
GH�³SURIXQGD�UHÀH[mR´��TXH�Gi�D�FRQKHFHU�
o mundo de São Tiago desde a Galileia até 
Jerusalém, não esquecendo a relevância 
do Apóstolo S. Tiago, como Patrono da 
Diocese do Funchal.

 Na sinopse do livro, o autor escreveu:  
“resolvi também considerar São Tiago me-
nor como um homem concreto, um judeu, 
um galileu, num momento preciso da his-
WyULD�GH�,VUDHO��PDUFDGR�SHOD�JHRJUD¿D��D�
história universal, pela cultura e submis-
são ao poderoso e duro jugo do Império 
Romano, às loucuras, violências e mortan-
dades de Herodes o Grande”.z

de, esta Sala do Tesouro vai permitir uma  
“maior segurança e integridade das peças” 
e esclareceu que não se trata de um mu-
seu, “muitas destas peças continuam ain-
da ao serviço do culto”. 

O presidente do Governo, Miguel Albu-
querque enalteceu a coleção de pratas que 
considerou ser a segunda grande coleção 
de pratas da Madeira, logo a seguir à do  
Museu Quinta das Cruzes. “São 66 peças 
de ourivesaria de prata e quatro escultu-
ras, que têm a particularidade de ter sido 
concretiza por ourives na Madeira, grande 
parte delas no século XVI», disse.z

Foi inaugurada no dia 25 de março a 
nova Sala do Tesouro da Igreja Matriz 

da Ribeira Brava. Um espaço custeado 
pela paróquia e desenvolvido a partir do 
SURMHWR� DUTXLWHWyQLFR� H� GH� PXVHRJUD¿D�
concebido pela Direção de Serviços de Pa-
trimónio Cultural da Secretaria Regional 
de Turismo e Cultura. 

Na ocasião, D. Nuno Brás, lembrou que 
“o grande tesouro da paróquia da Ribeira 
Brava, antes de serem as pratas e as outras 
obras escultórias e pictóricas que temos 
oportunidade de apreciar, é a fé”.

Para o pároco, Pe. Bernardino Trinda-

Foto:Duarte Gomes

Foto: Duarte Gomes
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Ato de consagração da Rússia e Ucrânia

Bispo do Funchal rezou na Sé em comunhão com o Papa Francisco   | Foto: Duarte Gomes

Luísa Gonçalves   

Na sexta-feira, 25 de março, dia em 
que a Igreja assinalou a Anunciação 

do Senhor, várias dioceses incluindo a do 
Funchal, juntaram-se em oração e comun-
hão com o Papa Francisco para Consagrar 
a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração 
de Maria.
1D�6p��TXH� VH�HQFKHX�GH�¿pLV�� DV� FHOH-

Carta Pastoral
de D. Nuno Brás

O Renovamento Carismático Católico 
da Diocese do Funchal realizou no 

domingo, 27 de março,  a XII Assembleia. 
Este ano, o encontro contou com a par-

ticipação  de vários sacerdotes da Diocese 
do Funchal, nomeadamente o Pe. Paulo 
Sérgio, o Pe. Alberto Vicente, o Cónego 
Manuel Ramos e o Pe. Marcos Pinto.

O bispo do Funchal que presidiu à Eu-
caristia de encerramento disse na homilia 
que “precisamos de cara de gente feliz”, 
porque só assim conseguimos convencer o 
outro que viver com Deus “muda o nosso 
modo de ser, de viver, os nossos critérios, 
as nossas atitudes”.

Nas palavras conclusivas, Maria da 
Paz, a coordenadora da Equipa Diocesana 
do Renovamento Carismático Católico da 
Diocese do Funchal, agradeceu a presença 
de D. Nuno e dos demais sacerdotes nesta 
Assembleia e a todos aqueles que a torna-
ram possível.z

do a humanidade a viver um dos piores 
momentos da sua história — uma Guerra 
Mundial — a Virgem Maria apareceu em 
Fátima a três pastorinhos”, a quem disse 
que Deus queria estabelecer no mundo a 
devoção ao Imaculado de Maria.
'LVVH�OKHV� WDPEpP� TXH�� ³VH� ¿]HUHP� R�

que eu vos disser, salvar-se-ão muitas al-
mas e terão paz: mas se não deixarem de 
ofender a Deus, no reinado de Pio XI co-
meçará outra pior. […] Para a impedir, vi-
rei pedir a consagração da Rússia ao Meu 
Imaculado Coração, e a comunhão repara-
dora dos primeiros sábados. Se atenderem 
a meus pedidos, a Rússia se converterá 
H� WHUmR� SD]´� �0HPyULDV� GD� ,UPm� /~FLD��
,9��������

Com a guerra a assolar o mundo, D. 
Nuno Brás considerou que a “Virgem Ma-
ria continua a ser um sinal — não apenas 
para os cristãos dos primeiros anos, mas 
para todos os cristãos, de todos os tempos 
e lugares, e mesmo para o mundo inteiro”.

Por isso mesmo, também hoje, a pedido 
do Papa Francisco, “os bispos católicos de 
todo o mundo renovam esta consagração, 
batendo à porta do Coração Imaculado de 
Maria: “Ó Mãe de Deus e nossa, solene-
PHQWH�FRQ¿DPRV�H�FRQVDJUDPRV�DR�YRVVR�
Imaculado Coração nós mesmos, a Igreja e 
a humanidade inteira, de modo especial a 
Rússia e a Ucrânia”.z

brações foram presididas por D. Nuno 
Brás. Iniciaram-se com a recitação do 
terço, seguindo-se a Via-Sacra e da con-
sagração propriamente dita, ato no qual 
marcou presença o presidente da Assem-
EOHLD�/HJLVODWLYD�

Celebrou-se depois a Eucaristia, com o 
prelado a recordar que “foi como sinal de 
Deus e convite à fé que, em 1917, estan-

Os anos felizes da infância de Car-
los de Áustria (I)

4XDQGR�� HP� ���GH�$JRVWR�GH� ������QR�
castelo de Persenbeug, junto do Danúbio, 
nasceu um pequeno arquiduque a quem 
foi posto o nome de Carlos, Viena encon-
trava-se no auge do “romantismo”. Carlos 
fazia parte desse mundo feliz de príncipes, 
princesas, bailes e castelos que inspiraram 
WDQWRV�¿OPHV�H�URPDQFHV��3DUHFLD�GHVWLQD-
do a ser mais um membro da família impe-
rial, usando o título de “arquiduque” mas 
conformando-se em ser o 6º na ordem da 
sucessão do seu tio-avô, o velho impera-
dor Francisco José. Um dos seus mestres 
na infância descreveu o jovem Arquiduque 
como tendo “docilidade de carácter, sensi-
bilidade fora do comum, precoce consciên-
cia do dever, desejo de agradar aos outros, 
profunda inclinação religiosa”. z

Renovamento Carismático Católico 
realizou Assembleia

Foto:Duarte Gomes



Em 1916, ao tomar as rédeas do poder como 
Imperador da Áustria e Rei da Hungria, a 

grande tarefa que o Beato Carlos tomou como 
prioritária foi a construção da paz. Uma paz que 
pudesse sanar as feridas já abertas pela Iª Guerra 
Mundial. 

Então, os outros intervenientes na política 
internacional europeia não quiseram ou não pu-
deram seguir os bons propósitos do Imperador. 
Alguns chegaram mesmo a boicotar as suas ten-
tativas de paz.

Mas, não tenhamos dúvidas, o mundo teria 
sido bem diferente. Talvez a IIª Guerra Mundial 
não tivesse lugar, e a própria união europeia fos-
se alcançada de modo diverso. Mas não o quise-
ram escutar. Nem a ele, nem aos apelos do Papa 
Bento XV.

Hoje, no momento em que celebramos os 100 
anos do falecimento deste Imperador de quem 
D�,JUHMD�UHFRQKHFHX�R¿FLDOPHQWH�D�VDQWLGDGH�GH�

vida, hoje vivemos de novo a guerra na Europa. 
Precisamente, a guerra num dos países que foi 
palco da Iª Guerra Mundial. Hoje, os apelos do 
Papa Francisco e os apelos da esmagadora maio-
ria dos cidadãos europeus parecem, uma vez 
mais, cair em saco roto.

Hoje, ao celebrarmos o testemunho até à 
morte do Santo Imperador, não podemos deixar 
de pedir a Deus pela paz. E não podemos deixar 
de agradecer a benção que Carlos de Áustria é 
para nós e para o mundo inteiro.z

“Não podemos deixar de agradecer a 
benção que Carlos de Áustria é para 

nós e para o mundo inteiro”.

Hoje, de novo, a tarefa da paz

D. Nuno Brás
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Naquele tempo, Jesus foi para o monte das Oliveiras. Mas de 
manhã cedo, apareceu outra vez no templo e todo o povo 

se aproximou d’Ele. Então sentou-Se e começou a ensinar. Os 
escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher sur-
preendida em adultério, colocaram-na no meio dos presentes 
e disseram a Jesus: «Mestre, esta mulher foi surpreendida em 
ÀDJUDQWH�DGXOWpULR��1D�/HL��0RLVpV�PDQGRX�QRV�DSHGUHMDU�WDLV�
PXOKHUHV��7X�TXH�GL]HV"ª��)DODYDP�DVVLP�SDUD�/KH� DUPDUHP�
uma cilada e terem pretexto para O acusar. Mas Jesus inclinou-
Se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam 
em interrogá-l’O, ergueu-Se e disse-lhes: «Quem de entre vós es-
tiver sem pecado atire a primeira pedra». Inclinou-Se novamen-
te e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram 
tais palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais 
YHOKRV��H�¿FRX�Vy�-HVXV�H�D�PXOKHU��TXH�HVWDYD�QR�PHLR��-HVXV�
ergueu-Se e disse-lhe: «Mulher, onde estão eles? Ninguém te 
condenou?». Ela respondeu: «Ninguém, Senhor». Disse então 
Jesus: «Nem Eu te condeno. Vai e não tornes a pecar».z

Domingo V da Quaresma
(9$1*(/+2��-R���������

Novo Superior Provincial da 
Ordem de S. João de Deus

O irmão José Paulo Simões 
Pereira, natural do Estrei-

WR�GH�&kPDUD�GH�/RERV��'LRFHVH�
do Funchal, foi eleito Superior 
Provincial da Província Portu-
guesa da Ordem Hospitaleira 
de S. João de Deus. 

A eleição foi realizada na 
passada quinta-feira, 31 de 
março, durante o XXX Capítulo 
Provincial, a decorrer em Fáti-
PD�GH����GH�PDUoR�D���GH�DEULO��

Nascido na paróquia da En-
carnação, Estreito de Câmara 
GH�/RERV��'LRFHVH�GR�)XQFKDO��D�
15 de janeiro de 1967, o Ir. José 
Paulo entrou para a Ordem 
Hospitaleira a 19 de março de 
�����H�IH]�RV�YRWRV�VROHQHV�D���
de março de 1995.
/LFHQFLDGR� HP� 3VLFRORJLD��

foi Superior Provincial entre os 
anos 2001 e 2007.

Serviu em missão em Nam-

pula, Moçambique, de 2009 a 
2019.

Atualmente era Superior 
da Comunidade de Monte-
mor-o-Novo e 3º Conselheiro 
Provincial.z

Foto: ISJD


