
Os símbolos das Jornadas Mundiais da 
Juventude, a Cruz e o Ícone de Nos-

sa Senhora, foram recebidos pelos jovens 
da Diocese do Funchal no passado dia 6 
de maio, numa celebração realizada na 
paróquia da Visitação. Desde então, estes 
símbolos estão a passar por diversas co-
munidades paroquiais, escolas e outras 
instituições. 

Na homilia da Eucaristia de acolhimen-
WR��'��1XQR�%UiV��GHVD¿RX�RV�MRYHQV�D�³OH-
YDQWDUHP�VH�GD�FDGHLUD´��³GHVFUX]DUHP�RV�
EUDoRV´�H�DVVXPLUHP�³YHUGDGHLUDPHQWH�R�
seu papel de cristãos, de batizados”.

Neste domingo, 15 de maio, os símbolos 
estarão presentes no Arco da Calheta, pe-

las 15h30, na Eucaristia do Dia diocesano 
das Famílias, onde será realizada a benção 
de bodas matrimoniais. 

O padre Carlos Almada, delegado dio-
cesano das Jornadas Mundiais da Juven-
tude de Lisboa 2023 referiu à agência Ec-
clesia que a passagem dos símbolos pelos 
FROpJLRV�H�HVFRODV�³WrP�VLGR�XPD�DJUDGiYHO�
surpresa, mesmo não tendo (a disciplina 
de Educação moral)”. Estes jovens não 
FRQKHFLDP� DV� -0-�� ³Vy� RXYLUDP� IDODU� GH�

festivais, e de repente um encontro com o 
Papa para dois milhões de jovens, onde se 
vive a alegria e se faz festa, tem sido uma 
surpresa, tem levado a muita curiosidade. 
Perguntam quando abrem as inscrições”.
³6H�QmR�WHPRV�PXOWLG}HV�j�HVSHUD��YD-

mos ao encontro de pequenas multidões 
que não conheciam a Jornada. Sem ver-
gonha montamos os símbolos, e (as pes-
soas) vão-se juntando. Os símbolos estão 
a cumprir o seu efeito, a sua missão. É esta 
a certeza que o COD do Funchal tem – que 
o nosso trabalho não tem sido em vão, mas 
realmente (procura) responder a um desa-
¿R�GR�3DSD�±�&ULVWR�YLYH�H�TXHU�RV�MRYHQV�
vivos”. G.A.z

Que nos pode dizer a Mensagem de Fátima 
neste momento que estamos a viver?

A primeira parte do segredo de Fátima, com 
a visão do inferno e dos seus horrores, constitui 
uma chamada de atenção séria ao ser humano. 
Quando nos esquecemos de Deus e do lugar que 
lhe é devido, caímos facilmente na incapacidade 
UDGLFDO�GH�YLYHU�KXPDQDPHQWH��³(QWUH�JHPLGRV�H�
gritos de dor e desespero, que horrorizava e fazia 
estremecer de pavor”, escrevia a Irmã Lúcia, nar-
rando a visão daqueles que se opõem a Deus até 
DR�¿P��LQFDSD]HV�Mi�GH�TXDOTXHU�DWLWXGH�KXPDQD��
Quando não há lugar para Deus, também o lugar 
do homem desaparece.

A segunda parte do segredo fala-nos da gue-
rra e da necessária devoção e consagração ao 
Imaculado Coração de Maria: é o modo de evitar 
³XPD�JXHUUD�DLQGD�SLRU´��0DULD��FRP�R�VHX�H[HP-
plo de Mulher e Mãe, com a sua atitude de fé e a 
sua intercessão, é Aquela a quem de verdade nos 
SRGHPRV�H�GHYHPRV�FRQ¿DU��R�~QLFR�PRGR�SDUD�
evitar a loucura da guerra.

Finalmente, a célebre terceira parte, desven-

dada no ano 2000 por vontade de S. João Paulo 
,,��p�XP�DSHOR�DR�WHVWHPXQKR�DWp�DR�¿P�SRU�SDU-
WH�GH�WRGD�D�,JUHMD��e�R�PDUWtULR��³8PD�YLD�VDFUD�
VHP� ¿P�� JXLDGD� SHORV� 3DSDV� GR� VpFXOR� YLQWHª��
disse o Cardeal Angelo Sodano. E o então Cardeal 
Ratzinger comentava: «A visão da terceira parte 
GR�³VHJUHGR´��WmR�DQJXVWLDQWH�DR�LQtFLR��WHUPLQD�
numa imagem de esperança: nenhum sofrimen-
to é vão, e precisamente uma Igreja sofredora, 
uma Igreja dos mártires torna-se sinal indicador 
SDUD�R�KRPHP�QD�VXD�EXVFD�GH�'HXVª�z
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D. Nuno Brás
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Acompanhe-nos em www.jornaldamadeira.com 
e no facebook: @jornaldamadeira 

 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

Os jovens “perguntam quando 
abrem as inscrições ” para a JMJ

Foto: Duarte Gomes

Quando Judas saiu do Cenáculo, disse Jesus aos seus discí-
SXORV��©$JRUD�IRL�JORUL¿FDGR�R�)LOKR�GR�KRPHP�H�'HXV�IRL�

JORUL¿FDGR�Q¶(OH��6H�'HXV�IRL�JORUL¿FDGR�Q¶(OH��'HXV�WDPEpP�2�
JORUL¿FDUi�HP�6L�PHVPR�H�JORUL¿Fi�O¶2�i�VHP�GHPRUD��0HXV�¿O-
hos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Dou-vos um 
mandamento novo: que vos ameis uns aos outros. Como Eu vos 
amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos 
TXH�VRLV�PHXV�GLVFtSXORV��VH�YRV�DPDUGHV�XQV�DRV�RXWURVª�z

Domingo V da Páscoa
EVANGELHO (Jo 13, 31-33a. 34-35)

“Cristo vive 
e quer os jovens vivos”

Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude iniciaram 
peregrinação na Diocese do Funchal 

Foto: Duarte Gomes

“A visão da terceira parte do ‘segredo’, 
tão angustiante ao início, termina 

numa imagem de esperança: nenhum 
sofrimento é vão”.

Festa do Corpo de Deus
A festa do Corpo de Deus será celebrada na quinta-feira,  dia 16  

de junho, pelas 18 horas, na Sé do Funchal. 
Em tempo de caminhada sinodal, a igreja do Colégio vai acol-

her, nesse dia, pelas 15 horas, uma Assembleia Pré-sinodal, para a 
TXDO�D�GLRFHVH�FRQYLGD�RV�¿pLV�TXH�QHOD�TXHLUDP�SDUWLFLSDU�

Este ano, devido ao alívio das restrições motivadas pela pande-
mia, será retomada a procissão pelas ruas do centro da cidade do 
)XQFKDO��GHFRUDGDV�FRP�RV�WUDGLFLRQDLV�WDSHWHV�GH�ÀRUHV��UHDOL]D-
dos por diversas paróquias.z

Festa do Bom Pastor

No Cantinho do Bom Pastor, na Bica da Cana, foi celebrada no 
sábado, 7 de maio, a Eucaristia com a qual se assinalou a Fes-

ta do Bom Pastor. Neste ano a celebração, presidida por D. Nuno 
%UiV��IRL�GHGLFDGD��GH�IRUPD�HVSHFLDO�D�WRGRV�RV�SUR¿VVLRQDLV�TXH�
estiveram no combate à pandemia.

O Pe. Bernardino Andrade, grande mentor da criação do Cant-
inho do Bom Pastor, agradeceu a presença de D. Nuno Brás nesta 
FHOHEUDomR��H�D�WRGDV�DV�HQWLGDGHV�TXH�VH�¿]HUDP�UHSUHVHQWDU�QHV-
ta Eucaristia.z



Luisa Gonçalves

Centenas de peregrinos, das mais diver-
sas idades, participaram quinta-feira, 

dia 12 de maio, na procissão das velas 
organizada pela Paróquia de Fátima, no 
Funchal. 

A iniciativa, que voltou aos moldes an-
teriores à pandemia, isto é, a pé por várias 
artérias da paróquia, acabou por se trans-
IRUPDU�QXP�YHUGDGHLUR�µPDU¶�GH�OX]HV�FLQ-
tilantes, em homenagem a Nossa Senhora 
e pela paz no mundo.

Antes da procissão, D. Nuno Brás presi-
diu a uma Eucaristia. Na homilia, o prela-
GR�GHIHQGHX�TXH�³D�PHQVDJHP�GH�)iWLPD�p�
mais do que nunca atual, porque nos diz o 
lugar de Deus e o nosso lugar, porque nos 
ID]�XP�DSHOR�j�SD]�H[WHULRU�H�QR�QRVVR�FR-
ração, porque nos faz um apelo ao teste-
PXQKR�GH�YLGD�GH�QyV�FULVWmRV´��,VWR�p��³j�
responsabilidade que cada um de nós deve 
ter e assumir, não apenas consigo, com os 
que estão ao lado, mas para com toda a so-
ciedade”.
-i�QR�LQtFLR�GD�VXD�UHÀH[mR��R�SUHODGR�

IULVRX�VHU�³LPSRUWDQWH�UHWRPDUPRV�RV�Fp-
lebres segredos de Fátima”, que 105 anos 
GHSRLV�� SRUTXH� ³DLQGD� HVWmR� DWXDLV´�� SRU-
que nos mostram, Nossa Senhora mostra, 
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IGREJA

P.  Giselo Andrade 

No dia 12 de maio, os sinos da igre-
ja de São Sebastião em Câmara de 

Lobos marcavam com badaladas lentas 
o sinal fúnebre. A igreja estava comple-
tamente lotada. Foram muitos os que 
TXLVHUHP�SDUWLFLSDU�QD�PLVVD�GDV�H[p-
quias do padre Eleutério Ornelas. 

Para além de um grande número de 
sacerdotes, marcaram presença muitos 
paroquianos de São Sebastião e do Car-
mo, onde o Pe. Eleutério era atualmen-
te vigário paroquial. Também estava 
presente um grande grupo de pessoas 
da paróquia do Jardim da Serra que o 
teve como pároco durante 22 anos. 

Foi um momento solene e triste pela 
partida inesperada de um sacerdote que 
se dedicou ao povo de Deus e à cultura. 
)UHTXHQWRX� D� 8QLYHUVLGDGH� &OiVVL-

ca de Lisboa e fez uma especialização 
HP�6DJUDGD�(VFULWXUD�QD�8QLYHUVLGDGH�
Gregoriana em Roma. Foi professor de 
português em diversas escolas e por 17 
DQRV�OHFLRQRX�QD�8QLYHUVLGDGH�GD�0D-
deira, latim, grego e cultura clássica.
1R� ¿QDO� GD� (XFDULVWLD�� HQTXDQWR� R�

FDL[mR�HVWDYD�D�VHU�WUDQVSRUWDGR�SDUD�D�
carrinha funerária, surgiu espontanea-
mente um aplauso que se estendeu por 
vários minutos. Foi um gesto de gra-
tidão, amizade e reconhecimento. Ao 
meu lado estava um sacerdote que par-
WLOKDYD�FRPLJR��³QXQFD�YL�QDGD�DVVLP´�

Conheci o Pe. Eleutério na paróquia 
do Jardim da Serra, onde realizei dois 
anos de pastoral enquanto estudava 
¿ORVR¿D� QD� )DFXOGDGH� GH� 7HRORJLD� GD�
8QLYHUVLGDGH� &DWyOLFD� 3RUWXJXHVD�� QR�
edifício junto à igreja do Colégio, no 
Funchal. Aí também o Pe. Eleutério, 
com muita paciência, nos deu aulas de 
hebraico. 
7RGRV� RV� ¿QV� GH� VHPDQD� Oi� ID]LD� D�

viagem da Rua do Jasmineiro até à (an-
tiga) igreja de São Tiago. Na pastoral, 
lembro-me de trabalhar com os jovens 
da catequese e na animação litúrgica. 

Nos primeiros encontros que tive 
FRP�R�3H��(OHXWpULR�¿TXHL�VXUSUHHQGLGR�
com a sua vasta cultura. Gostava espe-
FLDOPHQWH�GH�R�RXYLU�IDODU�GRV�WH[WRV�Et-
blicos. Como era preciso voltar às fon-
tes, às palavras e aos gestos de Jesus!

Na época, o Pe. Eleutério partilhou 
que o livro que tinha na mesa de cabe-
ceira, e que lia diariamente, era o Novo 
Testamento no original grego. Era real-
mente um homem dedicado à Palavra e 
à escuta. Homem livre.z

Pe. Eleutério
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Programa da peregrinação dos 
Simbolos JMJ - Diocese do Funchal

Procissão das velas: A 
mensagem de Fátima é atual

Bispo do Funchal acompanhou a procissão da Paróquia de Fátima  | Foto: Duarte Gomes

DIA 15 | Arciprestado da Ribeira Brava/
Ponta do Sol

Paróquia de N. Srª da Conceição, 8h30
Paróquia dos Canhas, Missa às 11h
Dia diocesano das Famílias, 15h30
Paróquia de Cristo-Rei, 20h

DIA 16 | Escola Básica e Secundária da 
Ponta do Sol, 9h

Escola Básica e Secundária Padre Ma-
nuel Álvares, 11h30

Escola Básica 2º e 3º Cónego João Jacin-
to Gonçalves de Andrade, 15h30

Arciprestado de Câmara de Lobos
Paróquia de Santa Cecília, acolhimento, 

às 20h; vigília de oração, às 20h30.

DIA 17 | Paróquia do Estreito de Câmara 
de Lobos, 10h30; vigília de oração, às 20h.

',$����_�8QLYHUVLGDGH�GD�0DGHLUD
Missa RG3, 12h
Fundação Hospício D. Maria Amélia, 15h

DIA 19 | Estabelecimento Prisional do 
Funchal, 9h

Colégio dos Salesianos, 11h
Escola Básica de Santo António, 14h45
Paróquia da Nazaré, 19h

DIA 20 | Colégio de Santa Teresinha, 9h
Casa de Saúde da Sagrada Família, 11h30
Partida dos símbolos para o Porto Santo

DIA 21 | Peregrinação dos símbolos pelo 
Porto Santo

DIA 22 | Partida dos símbolos para o Ar-
ciprestado do Funchal.z

Carta Pastoral
de D. Nuno Brás

TXDQGR� ³QRV� HVTXHFHPRV� GH� 'HXV� H� GH�
quem nós somos”. 
(��LQIHOL]PHQWH��Ki�WDQWD�JHQWH�³j�EHLUD�

desta realidade”, de se esquecer de Deus e 
GH�³TXDQWR�(OH�p�LPSRUWDQWH�SDUD�D�QRVVD�
vida individualmente e para a nossa vida 
FRPR�KXPDQLGDGH´�H�³TXH�QmR�QRV�EDVWD�
a ciência, mas que precisamos de Deus” 
para viver em paz e dar testemunho do que 
é ser cristão, presença de Jesus Cristo.
'Dt� R� DSHOR� SDUD� TXH� ³GHL[HPRV� TXH�

Nossa Senhora de Fátima nos fale, que 
Nossa Senhora de Fátima nos convença, 
que Nossa Senhora de Fátima transforme 
o nosso modo de viver e de ser, dando o 
lugar justo a Deus e aos outros, tornando-
nos construtores da paz e testemunhas de 
um mundo novo, de um mundo de um 
mundo novo, de um mundo diferente, de 
um mundo com Deus, de um mundo me-
lhor”.
1R�¿P�GD�FHOHEUDomR�FRXEH�DR�3H��$Q-

tónio Marcelino, salesiano e pároco da 
Paróquia de Fátima, agradecer ao prelado 
TXH� ³QR� GLD� GR� VHX� DQLYHUViULR�� QRV� SUH-
senteou com a sua presença” e a todas as 
autoridades e instituições e outros cola-
boradores que contribuíram para a reali-
zação desta procissão, que voltou a ser o 
testemunho de fé que sempre foi.z

O matrimónio e a vida familiar 
de Carlos de Áustria (III)

Antes da celebração do Matrimónio, 
Carlos pediu ao jesuíta Carlo Maria And-
lau que o ajudasse a preparar espiritual-
mente aquele momento, meditando nos 
gestos e nas palavras da celebração. O 
sacerdote recordou depois como Carlos 
YLYHX� DTXHOHV� WHPSRV�� ³)UDQFR�� LQWHULRU-
PHQWH� VLPSOHV�� ¿UPH� H� FRP� UHFWLGmR� GH�
vontade”.

O Matrimónio de Carlos e Zita foi cele-
brado em Schwarzau no dia 21 de Outubro 
de 1911. Nas alianças, os esposos quise-
ram gravar o início da conhecida antífona 
GD�9LUJHP�0DULD��³6XE�WXXP�SUDHVLGLXP�
FRQIXJLPXV�� 6DQFWD� 'HL� *HQLWUL[´� �³¬�
tua protecção nos acolhemos, Santa Mãe 
Deus”), consagrando deste modo toda a 
sua vida familiar à intercessão de Nossa 
Senhora. Com esta mesma intenção, os 
jovens esposos foram, dias depois, con-
sagrar a sua nova família, deslocando-se 
em peregrinação ao santuário Mariano de 
Mariazell.z

Foto: Duarte Gomes

D. Nuno Brás agradeceu testemunho 
sacerdotal do Pe. Eleutério
D��1XQR�%UiV��HQDOWHFHX�H�DJUDGHFHX�³D�

vida, o ministério, a sabedoria, o tes-
temunho cristão e sacerdotal do Pe. Eleu-
tério”. 
1D�KRPLOLD�GD�PLVVD�H[HTXLDO�QR�GLD����

de maio, na igreja de S. Sebastião, em Câ-
mara de Lobos, o bispo do Funchal disse 
TXH�� ³R� VHQKRU� 3H�� (OHXWpULR�� SHULWR� QRV�
estudos bíblicos, perito nos estudos clássi-
cos, sempre foi testemunho desta realidade 
nova, muitas vezes no meio do sofrimento, 

muitas vezes no isolamento, muitas vezes 
não entendendo o quanto todos nós que 
aqui estamos e tantos, tantos outros, gosta-
vam dele”.
3DUD� '�� 1XQR�� ³D� FHOHEUDomR� GDV� H[p-

quias do senhor Pe. Eleutério é para nós um 
convite a olharmos a nossa vida, como ape-
lo que Deus nos faz para caminharmos para 
(OH��SDUD�YLYHUPRV�FRQ¿DQWHV�H�VHJXURV�GR�
Seu amor, para acolhermos Dele esta nova 
realidade”.z

No sábado, 7 de maio, D. Nuno Brás, 
esteve na Paróquia de Santo Amaro, 

cujo pároco é o Pe. Ignácio Rodrigues, 
SDUD�FRQ¿UPDU�XP�JUXSR�GH����FULVPDQ-
dos, seis deles adultos, a quem pediu que 
aceitem na sua vida o Senhor, bom pastor. 

No domingo, 8 de maio,  o bispo do 
Funchal terminou a sua Visita Pastoral 
com a celebração Eucarística, a que pre-
sidiu na Igreja do Espírito Santo, na pa-
róquia da Calheta, no decorrer da qual 
FRQ¿UPRX�QD�Ip����MRYHQV�H�WUrV�DGXOWRV�

Coube ao Pe. Silvano Gonçalves, páro-
co das paróquias da Calheta, São Francis-
co Xavier e Atouguia, apresentar o grupo, 
considerando que o mesmo se encontrava 
apto para receber o Sacramento do Cris-
ma.
1D� KRPLOLD� FRQYLGRX�� ³3HoDPRV� DR�

Senhor que Ele viva a nossa vida, dizer-
lhe que queremos ser do Seu rebanho, 
que queremos que Ele seja nosso pastor, 
que queremos que Ele nos mostre o ca-
minho, que Ele nos ajude a sermos ver-
dadeiramente humanos, mais humanos, 
mais cristãos, mais Dele e que o possamos 
acolher no nosso coração”.z 

Crismas em Santo 
Amaro e na Calheta


