
Uma das passagens mais revolu-
cionárias dos evangelhos é aque-
la em que apresentam a Jesus 

uma adúltera, apanhada em flagrante 
(Jo 8).

Interrogado sobre o que fazer, Jes-
us ficou em silêncio — um silêncio que 
deve ter perturbado (e bem) os que já 
tinham tudo decidido: “Na Lei, Moisés 
manda apedrejar”. E Jesus continuou 
em silêncio. Deveria ter sido insupor-
tável: os segundos deveriam ter pareci-
do horas. Depois de muita insistência, 
Jesus disse: “O que estiver sem peca-
do, atire a primeira pedra”. E calou de 
novo. Tudo começou, finalmente, a fa-
zer sentido no coração dos presentes. 
Diz o evangelista que foram saindo, a 
começar pelos mais velhos. Reconhe-
ciam—se culpados, não daquele mas 
de outros pecados. Então Jesus diz 
à pecadora: “Ninguém te condenou? 
Também eu não te condeno. Vai e não 
voltes a pecar”.

Esta passagem é revolucionária por-
que faz uma distinção essencial e que 
marcou progressivamente a nossa ci-

vilização: a distinção entre pecado e 
pecador. Jesus condena o pecado, mas 
salva o pecador! Ao contrário, no nos-
so mundo contemporâneo, parece que 
já não existe pecado: “tudo é relativo”, 
“o que hoje é mal, amanhã já não é”; 
“cada um sabe de si”… Mas o pecador, 
esse há que condenar! E dificilmente 
alguém se consegue reerguer. Conde-
nado por todos, apedrejado nas redes 
sociais, olhado de lado pelos que pas-
sam, que lhe resta?

Nós, cristãos, precisamos de vol-
tar a ensinar o Evangelho a este nos-
so mundo: o pecado existe e é algo de 
condenável. Ao contrário, como gos-
ta de dizer o Papa Francisco, “não há 
santo sem passado, nem pecador sem 
futuro”!l

Dezenas de católicos par-
ticiparam no domingo, 
12 de março, na Pro-

cissão dos Passos. A igreja do 
Colégio foi de novo o ponto de 
partida, tendo-se realizado de-
pois o sermão do Encontro no 
adro da Sé.

A presidir a estes momentos 
esteve o bispo do Funchal, que 
começou por lembrar que este 
é “um dos exercícios da Qua-
resma: seguir atrás de Jesus 
Cristo, meditar em Jesus Cris-
to que caminha para a cruz e 
que, a um dado momento, en-
contra a sua mãe”.

Aquela mãe que “viveu todo 
o drama à volta do nascimen-
to do menino, todo o drama da 

fuga para o Egipto, o regresso 
a Nazaré e de novo o drama de 
quando Jesus deixou a casa da 
Nazaré para ir viver para Ca-
farnaum”. Aquela mulher que 
“continua sempre a ser discí-
pulo, que continua sempre a 
querer aprender de Jesus”.

Mas, continuou o prelado, 
“Jesus convida-nos a ir mais 
longe, a não ficar presos aos 
laços do sangue, aos laços da 
Carne, a não ficarmos presos 

àquilo que é o habitual, mas 
que nos propõe um novo cri-
tério”.

E o critério deve antes ser 
“que sejam felizes aqueles que 
escutam a palavra de Deus e a 
põem em prática”.

D. Nuno Brás apelou ain-
da aos fiéis que pedissem ao 
Senhor “que nos ajude a fazer 
nossa esta Bem-Aventurança 
e a estarmos também no gru-
po daqueles que querem, an-
seiam, por acolher a palavra 
de Deus, vivê-la em cada mo-
mento da vida. O facto é que, 
mesmo sendo nós pecadores, 
“podemos e devemos viver o 
Evangelho a cem por cento”. 
L.G.l
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O pecador e o pecado

D. Nuno Brás
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Este é “um dos exercícios da 
Quaresma: seguir atrás de 

Jesus Cristo”.

Domingo IV 
da Quaresma

EVANGELHO 
(Jo 9, 1.6-9.13-17.34-38)

“Viver o Evangelho 
a cem por cento”

“Jesus condena o pecado, mas salva o 
pecador!” Foto: Duarte Gomes

Naquele tempo, Jesus en-
controu no seu camin-
ho um cego de nascença. 

Cuspiu em terra, fez com a sali-
va um pouco de lodo e ungiu os 
olhos do cego. Depois disse-lhe: 
«Vai lavar-te à piscina de Siloé»; 
Siloé quer dizer «Enviado». Ele 
foi, lavou-se e começou a ver. 
Entretanto, perguntavam os viz-
inhos e os que o viam a mendi-
gar: «Não é este o que costumava 
estar sentado a pedir esmola?». 
Uns diziam: «É ele». Outros afir-
mavam: «Não é. É parecido com 
ele». Mas ele próprio dizia: «Sou 
eu». Levaram aos fariseus o que 
tinha sido cego. Era sábado esse 
dia em que Jesus fizera lodo e lhe 
tinha aberto os olhos. Por isso, os 
fariseus perguntaram ao homem 
como tinha recuperado a vista. 
Ele declarou-lhes: «Jesus pôs-me 
lodo nos olhos; depois fui lavar-

me e agora vejo». Diziam alguns 
dos fariseus: «Esse homem não 
vem de Deus, porque não guarda 
o sábado». Outros observavam: 
«Como pode um pecador fazer 
tais milagres?». E havia desacor-
do entre eles. Perguntaram então 
novamente ao cego: «Tu que di-
zes d’Aquele que te deu a vista?». 
O homem respondeu: «É um 
profeta». Replicaram-lhe então 
eles: «Tu nasceste inteiramente 
em pecado e pretendes ensinar-
nos?». E expulsaram-no. Jesus 
soube que o tinham expulsado 
e, encontrando-o, disse-lhe: «Tu 
acreditas no Filho do homem?». 
Ele respondeu-Lhe: «Quem é, 
Senhor, para que eu acredite 
n’Ele?». Disse-lhe Jesus: «Já O 
viste: é quem está a falar con-
tigo». O homem prostrou-se 
diante de Jesus e exclamou: «Eu 
creio, Senhor».l
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P.  Giselo Andrade 

Neste domingo, 19 de março, celebramos o 
Dia do Pai e pedimos a intercessão de São 
José por todos os que receberam o dom 

da paternidade. Hoje, damos graças a Deus pe-
los pais que nos deu e mostrar-lhes profunda 
gratidão: “obrigado, pai”. 

Cada pai é pai à sua maneira, com as suas 
virtudes e as suas limitações, fazendo o mel-
hor que está ao seu alcance para corresponder 
à sua missão, nos mais diversos contextos. Aos 
olhos das crianças, os seus pais são os melhores 
do mundo. Na adolescência e juventude, já não 
são os super-heróis, mas continuam a ser uma 
referência essencial na construção da persona-
lidade dos seus filhos.

Num mundo em contínuas mutações, a figura 
paterna também está em adaptação. É possível 
identificar três grandes tipologias do conceito 
de paternidade presentes na sociedade atual 
(Braga & Lima, Paternidade. Uma revisão inte-
grativa, 2020).  

O modelo de pai tradicional, está ligado à res-
ponsabilidade do sustento familiar e do exercício 
da autoridade. O pai está distante. A interação 
com os filhos realiza-se sobretudo aos fins-de-
semana. Os cuidados diários das crianças são 
deixados à responsabilidade das mães, que se 
tornam as suas únicas referências afetivas.  

No segundo modelo, dá-se uma redistri-
buição dos papéis. O pai, além da função da 
proteção da família, começa a participar mais 
na vida das crianças. As brincadeiras e o diálo-
go aproximam o pai da vida dos filhos. O pai é 
chamado a colaborar nas tarefas domésticas e 
na educação dos filhos, promovendo maior har-
monia na família. 

O terceiro modelo está ligado a um conceito 
de paternidade como expressão de afeto. Ser pai 
é sobretudo, dar carinho e amor aos filhos, esta-
belecendo com estes uma relação de qualidade. 
Estão presentes no dia a dia e participam ativa-
mente na sua educação. O cuidado do ambiente 
familiar com uma participação mais ativa nas 
atividades domésticas e o envolvimento afetivo 
são dois elementos importantes para esta tipo-
logia. 

Cada um destes conceitos de paternidade 
apresentam desafios aos pais. Quando passam 
muito tempo a trabalhar, sentem que podiam 
estar mais perto dos filhos. Quando se dedicam 
à educação e cuidado dos filhos, sentem que po-
diam estar a trabalhar mais e a assegurar um 
melhor rendimento financeiro. Muitas vezes, 
estes sentimentos contraditórios, não são partil-
hados, pois os homens aprendem a não expres-
sar as suas emoções. Como é importante para 
a saúde física e psicológica dos pais, terem mo-
mentos de escuta e atenção, partilha e afeto.l 

Dia do Pai
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DIOCESE DO FUNCHAL

40 anos da Cáritas 
Diocesana do Funchal

D. Nuno Brás presidiu à Eucaristia na Igreja do Colégio  | Foto: Duarte Gomes

D.R.

A Cáritas é o “amor de Deus de-
rramado em nossos corações”, 
disse D. Nuno Brás, na cele-

bração dos 40 anos da Cáritas Dio-
cesana do Funchal. 

Na homilia da Eucaristia celebra-
da no passado domingo, dia 12 de 
março, o bispo do Funchal disse que 
a Cáritas “em nome da Igreja mos-

tra, atua, faz caridade, ajuda aqueles 
que mais precisam”.

No final da celebração, o presi-
dente da Cáritas Diocesana, Duar-
te Pacheco, deu a conhecer as duas 
personalidades que foram homena-
geados pela instituição neste ano: 
D. António Carrilho e a pastora Ilse 
Berardo.l 

O Conselho Permanente da Conferência Episco-
pal Portuguesa (CEP),  esteve reunido em Fáti-
ma na passada terça-feira, dia 14 de março. 

No comunicado apresentado é referido o “ponto 
sem retorno” e a “tolerância zero” para os abusos se-
xuais de menores na Igreja.

As vítimas “continuam a ser a nossa prioridade em 
todo este processo”, disseram os bispos, manifestan-
do o “compromisso de assumir as nossas responsa-
bilidades e disponibilizar às vítimas todas as ajudas 
necessárias para o seu acompanhamento espiritual, 
psicológico e psiquiátrico, e outras formas de repa-
ração do crime cometido”.

Foi informado que no final do mês de abril as con-
gregações religiosas receberão “a lista com os nomes 
dos alegados abusadores relativos aos Institutos de 
Vida Consagrada”. 

A CEP anunciou também  que no próximo dia 20 de 
abril será realizada uma jornada nacional de oração 
pelas vítimas de “abusos sexuais, de poder e de cons-
ciência na Igreja”.l

O Frei Hermínio Araújo, franciscano do convento 
de Varatojo em Torres Vedras orientou neste 
sábado, 18 de março, na Igreja do Colégio, pe-

las 10 horas, uma reflexão quaresmal sob o tríptico 
“Santidade-Oração-Discernimento” no magistério do 
Papa Francisco.l

CEP: “Prioridade” na 
resposta às vítimas

Foto: Duarte Gomes

Reflexão quaresmal

O Sr. Bispo do Fun-
chal aceitou o pedi-
do de demissão do 

Ecónomo e Vigário Epis-
copal para o Património, 
o Reverendíssimo Sr. Có-
nego Manuel Martins por 
motivos pessoais.

A Diocese do Funchal 
e o Sr. Bispo agradecem 
toda a sua dedicação e em-
penho ao serviço da Igreja 
Diocesana.

Continuará como Páro-
co de São Martinho.

O Sr. Cónego manterá 
as funções até uma nova 
nomeação.

Funchal, 14 de março 
de 2023.l

Novo ecónomo 
da Diocese do 
Funchal

O Serviço Diocesano de Acólitos vai promover 
uma formação para os acólitos da Diocese so-
bre a Semana Santa,  no sábado, dia 1 de abril, 

das 9 horas às 12h30 no Seminário Diocesano do 
Funchal.

As inscrições podem ser realizadas até ao dia 29 de 
março.l

Formação para acólitos

No dia 11 de março, vinte e cinco 
professores de Educação Moral 
e Religiosa Católica (EMRC) re-

uniram-se com o bispo do Funchal, na 
Cúria Diocesana. Na reunião, D. Nuno 
Brás referiu que a missão destes docen-
tes era “ver o bem dos alunos”.l

Catequese 
Quaresmal na Sé

Novo Ecónomo da 
Diocese do Fun-
chal.

O Bispo do Funchal 
acaba de nomear um novo 
ecónomo diocesano.

Depois de ouvido o pa-
recer do Conselho para os 
Assuntos Económicos da 
Diocese e o Colégio dos 
Consultores, o Bispo do 
Funchal decidiu nomear 
ecónomo diocesano o Sr. 
Luís Manuel Sousa Lemos 
Gomes.

Nascido no Funchal a 24 
de abril de 1961, é casado, 
com uma filha e com vas-
ta experiência de gestão 
bancária. Foi membro do 
Movimento de Estudan-
tes Católicos da Madeira 
e é actualmente membro 
de uma Equipa de Nossa 
Senhora.

[16 de março de 2023].l

Comunicado 
da Diocese do 
Funchal

Encontro com 
professores EMRC

Cinquenta jovens de duas paró-
quias da Ponta do Sol foram cris-
mados no passado fim de sema-

na, dias 11 e 12 de março. No sábado, 
o bispo do Funchal celebrou o sacra-
mento da confirmação na paróquia da 
Conceição, para um grupo de 21 jovens 
e no domingo, o grupo crismado na 
igreja da Ponta do Sol era constítuido 
por 29 jovens.l

Crismas na Ponta 
do Sol

Na quinta-feira, dia 15 de mar-
ço, a Sé do Funchal iniciou 
um conjunto de catequeses 

quaresmais. O primeiro encontro 
foi realizado por D. Nuno Brás que 
abordou o tema: “O inferno, o pur-
gatório e o céu. Falar da vida eter-
na”.

Na reflexão, o bispo do Funchal  
incentivou os fiéis a fazerem “céu à 
sua volta”.l


