
O teólogo João Duque vai 
orientar duas conferên-
cias integradas nas Jor-

nadas de atualização do clero, 
leigos e consagrados da Dioce-
se do Funchal nos dias 24 e 25 
de janeiro. 

Ao Jornal da Madeira,  este 
professor catedrático e pró-
reitor da Universidade Cató-
lica  referiu que “do ponto de 
vista cultural, atravessamos 
uma época especialmente de-
VD¿DQWH� HP� UHODomR� j� GLPHQ-
são espiritual, nomeadamente 
através do desenvolvimento 

das mais variadas formas de 
espiritualidade, religiosa ou 
não, cristã ou não”. Neste sen-
tido, considera que “a cultura 
contemporânea, mais do que 
materialista é profundamente 
espiritualista”.

Para o professor João Du-
que, “a mesma dinâmica que 
o Espírito implica na Trinda-

de prolonga-se ou espelha-se, 
numa dinâmica analógica, na 
comunidade dos humanos, 
que assim se torna a principal 
mediação da ação do Espírito 
no mundo”.

A Jornada de Atualização 
para leigos e consagrados rea-
liza-se entre os dias 24 a 26 de 
janeiro, terça-feira  a quinta-
feira, às 19h30, na Igreja do 
Colégio. A inscrição pode ser 
feita no sítio www.diocese-
dofunchal.com, pelo número 
291741337 ou na paróquia.     
G.A.z
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³$�FXOWXUD�FRQWHPSRUkQHD�������p�
SURIXQGDPHQWH�HVSLULWXDOLVWD´�

“Atravessamos uma época 
HVSHFLDOPHQWH�GHVD¿DQWH´�
-RmR�'XTXH�PDUFD�SUHVHQoD�QDV�-RUQDGDV�GH�$WXDOL]DomR

D.R.
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IGREJA

P.  Giselo Andrade 

Depois da pandemia, já não somos os 
mesmos. Aprendemos a olhar além 
do imediato e da aparência e a ver o 

essencial. Aprendemos que existe uma di-
mensão mais profunda, interior, em nós e 
nos outros. Ganhámos consciência da fra-
gilidade com que somos feitos e da impor-
tância do outro, com quem partilhamos 
o espaço e o tempo. “Só se vê bem com o 
coração. O essencial é invisível aos olhos 
(Principezinho, Saint-Exupéry) .

A pergunta que Deus faz a Caim no Li-
vro dos Génesis recorda-nos a maior das 
responsabilidades: “Onde está o teu irmão 
Abel?” (Gn 4, 9). 

No poema “A leste do Paraíso”, Ana 
Luísa Amaral permite-nos ouvir a voz de 
Caim, que pensando ser livre, mata o seu 
LUPmR��H�¿FD�Vy�

“Antes ser tudo e livre
do que bom mas humilde 
Assim pensara então 
e agira
E o oriente lhe foi destinado:
terra de mil castigos
GH�GLItFHLV�FROKHLWDV��PDLV�
suor, 
Só depois descobriu 
que lá o sol nascia 
e que podia falar das coisas 
todas
Mas com quem?”  
Estamos na Semana de Oração pela 

Unidade dos Cristãos. Este ano o tema é 
inspirado nas palavras do profeta Isaías 
“Aprendei a fazer o bem, procurai a jus-
tiça” (Is 1, 17). Isaías denuncia a hipocrisia 
de um culto religioso esvaziado do cuidado 
pelo pobre. “Quando levantais as vossas 
PmRV��DIDVWR�GH�YyV�RV�PHXV�ROKRV��SRGHLV�
multiplicar as vossas preces, que Eu não 
vos atendo. É que as vossas mãos estão 
cheias de sangue” (Is 1, 15). 

Procurar a justiça é defender o oprimi-
do, denunciar as estruturas de corrupção, 
construir mecanismos de defesa dos que 
não têm força para erguer a sua voz. 

As igrejas cristãs, com as suas dife-
renças, podem oferecer juntas este teste-
munho de unidade na defesa dos que se 
sentem excluídos: “Apesar de estarmos 
ainda a caminho para a plena comunhão, 
já temos o dever de oferecer um testemun-
ho comum do amor de Deus por todas as 
pessoas” (Declaração conjunta do Papa 
Francisco e do Patriarca Ecuménico Bar-
tolomeu, 2014).z 

Unidade 
dos cristãos

Porto da Cruz: Igreja preparada 
para receber novo pároco 

D.R.

O bispo do Funchal 
FRQ¿UPRX� DR� 3RVWR�
Emissor do Funchal 

que “já estão inscritos mais 
de 400 jovens madeirenses” 
para a Jornada Mundial da 
Juventude que se realizará 
em Lisboa no mês de agos-
to. 

Na entrevista ao PEF, D. 
Nuno Brás também adian-
tou que a Madeira espera 
receber cerca de 600 jovens 
provenientes de França, Es-

panha e Estados Unidos da 
América para as pré-jorna-
das, na última semana de 
julho, dias 26 a 31, os cha-
mados “Dias nas Dioceses”.

Entretanto está a ser di-
vulgada pelo Comité Orga-
QL]DGRU� 'LRFHVDQR� D� ¿FKD�
de intenção de acolhimento 
para as famílias que ten-
ham disponibilidade para 
receber dois ou mais jovens 
peregrinos durante as pré-
jornadas.z

Neste domingo, 22 de 
janeiro, às 11 horas, 
o pároco do Porto 

da Cruz, Pe. Fábio Ferreira,  

vai iniciar a sua atividade 
pastoral  numa Eucaristia 
presidida pelo vigário geral, 
cónego Fiel de Sousa.z

400 jovens madeirenses estão 
inscritos nas JMJ Lisboa 2023

Foto: Duarte Gomes
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Arciprestes tomaram posse 

Novos arciprestes para o triénio 2023-2026 | Foto: Luísa Gonçalves

Nomeações de 
Arciprestes

DECRETO
  

D. Nuno Brás da Silva Martins, por 
graça de Deus e da Santa Sé Apostó-
lica, Bispo do Funchal, aos que esta 
Decreto virem, saúde, paz e bênção. 

Tendo terminado o mandato dos 
actuais Arciprestes e de acordo com o 
artigo 12º do Estatuto dos Arcipres-
tados e dos Arciprestes, depois de 
terem sido efectuadas as consultas a 
que faz referência o artigo 5º do mes-
mo Estatuto, 

HEI POR BEM 
nomear Arciprestes para o triénio 

de 2023-2026 os seguintes sacerdo-
tes: 

Arciprestado da Calheta – Padre 
Paulo Jorge Catanho Silva 

Arciprestado de Câmara de Lobos 
– Padre Pedro Filipe de Góis Nóbre-
ga 

Arciprestado do Funchal – Padre 
António Héctor de Araújo Figueira 

Arciprestado da Ribeira Brava-
Ponta do Sol – Padre Johnny Sé 
Aguiar 

Arciprestado de Santa Cruz-Ma-
chico – Cónego Vítor dos Reis Franco 
Gomes 

Arciprestado de Santana – Padre 
João Carlos Homem de Gouveia 

Arciprestado de São Vicente-Porto 
Moniz – Padre Duarte Filipe Andra-
de Gomes 

Os agora nomeados iniciarão o seu 
múnus no dia 20 de Janeiro próximo. 

Funchal, 12 de janeiro de 2023 
+ Nuno, Bispo do Funchal.z

Encontro de catequistas do 10º ano

“Levar os outros ao ‘sim’ 
da fé em Jesus Cristo” é o 
tema do Encontro de cate-

quistas do 10º ano, organizado 
pelo Secretariado Diocesano 
da Educação Cristã, que se vai 
realizar no dia 12 de fevereiro 
de 2023 no Lar Intergeracio-
nal da Santissima Trindade, 
Tabua com a presença do bis-
po do Funchal. 

O programa começa às 15 
horas com a apresentação. 

Depois seguem-se os temas 
“Corpo e desporto (Salesia-
PRV����³&XOWXUD�GLJLWDO��-RUQDO�
GD�0DGHLUD���³(VFROD�H�FLrQFLD�
(Pe. Juan Noite, scj) e “Família 
e realidade juvenil”, (Dra Te-
resa Carvalho). Às 17h10 ha-
verá um tempo para questões 
e síntese e às 18 horas, o encer-
ramento. 

É possível inscrever-se até ao 
dia 7 de fevereiro, pelos núme-
ros, 291221755 e 965144584.z

Foto: Duarte  Gomes

Luísa Gonçalves

Tomaram posse na manhã 
de sexta-feira, dia 20 de 
janeiro, na Cúria Dioce-

sana, os novos arciprestes para 
o triénio 2023-2026.

Depois de assumido o com-
promisso e das formalida-
des requeridas, D. Nuno Brás 
agradeceu a disponibilidade 
de todos para assumir o cargo 
para o qual foram nomeados. 

Recorde-se que a Diocese do 
Funchal é constituída por 96 
paróquias divididas em sete 
zonas pastorais, designadas 
Arciprestados. Cada um dos 

sete Arciprestados tem um 
sacerdote responsável, que 
coordena as reuniões mensais 
entre os sacerdotes do Arci-
prestado, em vista à formação 
e atualização permanente do 
clero, oração em comum, en-
contro e convívio, partilha das 
informações e atividades da 
Diocese do Funchal e pastoral 
das paróquias.

Os arciprestes agora empos-
sados passam a estar sujeitos 
a todos os direitos e prerro-
gativas, mas também às obri-
gações inerentes ao cargo, nos 
termos no cânone 555 do Có-
digo de Direito Canónico.z



Acabaram as festas — as longas, 
alegres e entusiasmantes festivi-
dades do Natal.

Os anúncios de Natal deram o pon-
tapé de saída: ainda todos viviam em 
modo de Verão, e já as televisões e as re-
des sociais apareciam com propostas de 
compras. Começou a espera: como seria 
celebrar de novo o Natal, sem um vírus 
a tolher os movimentos, os abraços, a 
festa? Fizeram-se planos, e aqui e ali 
começaram a surgir os presépios, os 
enfeites à porta das casas daqueles que 
não conseguiram aguardar pela data 
habitual…

Depois, foi a cidade — essa gigantes-
ca árvore de Natal, cheia de luzes, dos 
sinais de que “a Festa” estava a chegar. 
$V�QRLWHV�¿FDUDP�FRP�PDLV�DQLPDomR��
as listas de presentes foram escritas 
RX� SHQVDGDV�� DV� LQLFLDWLYDV� QDWDOtFLDV�
começaram a ganhar forma nas insti-
tuições e no coração de cada um.

Finalmente, chegaram as Missas do 
Parto e tudo o que gira à sua volta. Al-
guns confessaram-se para celebrar o 
Natal. E chegou o dia 25, a oitava, o ano 
novo.
(�DJRUD��TXH�¿FRX�GH�WRGDV�DV�)HVWDV"�

Porque as celebramos todos os anos? 
Será apenas para dar uma animação 
maior a esta época festiva?

Deus bem sabe como é duro o nos-
so coração humano. Como nos é difícil 
perceber e viver este facto simples: hoje 
Ele quer fazer-Se carne e habitar entre 
nós, fazer Natal. Porque tudo se reduz 
D�HVVD�UHDOLGDGH�VLPSOHV�H�PDJQt¿FD�GR�
Deus connosco, a partilhar e a transfor-
mar a nossa vida.

É por isso que, terminadas as Festas, 
não podemos deixar de nos interrogar: 
TXH�¿FRX�GH�WRGD�HVWD�DQLPDomR�H[WHULRU�
e interior que é o Natal? Deus está mais 
próximo de ti, ou tantas luzes e cânticos 
foram apenas um modo de passar um 
mês de animação?z

'DV�IHVWDV��R�TXH�QRV�¿FRX"

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

 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

Domingo III 
do Tempo Comum EVANGELHO (Mt 4, 12-17)

“É por isso que, terminadas as 
Festas, não podemos deixar de nos 
LQWHUURJDU��TXH�¿FRX�GH�WRGD�HVWD�

animação exterior e interior que é o 
Natal?”

Quando Jesus ouviu dizer que João Bap-
tista fora preso, retirou-Se para a Ga-
lileia. Deixou Nazaré e foi habitar em 

Cafarnaum, terra à beira-mar, no território 
de Zabulão e Neftali. Assim se cumpria o que 
o profeta Isaías anunciara, ao dizer: «Terra 
de Zabulão e terra de Neftali, estrada do mar, 
além do Jordão, Galileia dos gentios: o povo 
TXH�YLYLD�QDV�WUHYDV�YLX�XPD�JUDQGH�OX]��SDUD�
aqueles que habitavam na sombria região da 
morte uma luz se levantou». Desde então, Jes-
us começou a pregar: «Arrependei-vos, porque 
está próximo o reino dos Céus».z

Domingo da Palavra de Deus


