
Luís Manuel Sousa Lemos 
Gomes assumiu na sexta-
feira, dia 17 de março, as 

funções de Ecónomo da Dio-
cese, para as quais foi nomea-
do.

Depois de assumido o com-
promisso e cumpridas as for-
malidades requeridas, D. 
Nuno Brás agradeceu o trabal-
ho da anterior equipa e a dis-
ponibilidade do agora empos-
sado, lembrando que “a nossa 
fé manifesta-se nestes gestos 
muito concretos”.

O prelado fez ainda, “um 
apelo muito grande, não ape-
nas à Cúria, mas a toda a dio-
cese para ajudar o novo Ecó-
nomo nesta tarefa que é tão 

importante”, tanto mais que 
aquilo que a Igreja tem, se 
destina a cumprir três ‘mis-
sões’: o louvor a Deus, para a 
função da evangelização e da 
caridade”.

Já o novo Ecónomo, um 
leigo, o que já não se via na 
Diocese do Funchal há pelo 
menos 60 anos, agradeceu a 
confiança nele depositada e 
expressou a sua intenção de 
desempenhar este “desafio as-

sustador” que lhe foi feito de 
“forma inesperada” com “sen-
tido de responsabilidade e es-
pírito de missão”.

O seu sim advém do facto de 
acreditar que “Deus capacita, 
encoraja e ajuda aqueles que o 
querem servir” e do facto, des-
te ser, “um momento que não 
nos permite dizer não”.

Recorde-se que  Luís Ma-
nuel Sousa Lemos Gomes 
irá desempenhar as funções 
agora assumidas durante os 
próximos cinco anos, tempo 
que dura o mandato, com to-
das as obrigações e direitos 
que lhe competem, dentro dos 
limites determinados pelo Di-
reito Canónico. L.G.l
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“A nossa fé manifesta-se nestes 
gestos muito concretos”.

“Deus capacita, encoraja e ajuda 
aqueles que o querem servir”

D.R.
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P.  Giselo Andrade 

Ao entrar na basílica de Nossa Sen-
hora do Rosário, no Santuário de 
Fátima, chama-nos logo a atenção 

a grande tela do retábulo-mor que re-
presenta a Glorificação de Nossa Senho-
ra de Fátima, e os vitrais multicolores. 

O autor destas magníficas obras, o 
arquiteto e pintor João José de Sousa 
Araújo, partiu para Deus, na quarta-fei-
ra, 22 de março, aos 93 anos. 

O Museu do Santuário de Fátima afir-
mou que a ele “se pode aplicar a expres-
são de pintor-catequeta ou mesmo de 
pintor-teólogo”. Sem dúvida que sim. 
Mas gostava também de acrescentar 
mais uma expressão, a de pintor-místi-
co.

Tive a graça de conversar com o ar-
quiteto João Sousa Araújo algumas ve-
zes. Um homem de pensamento teológi-
co profundo e de grande espiritualidade. 
Mostrou-me a sua obra de azulejos no 
Estoril.

Numa entrevista em 2017, na Renas-
cença, o arquiteto falou da sua técnica de 
trabalho: “Para mim a técnica é, nós es-
tarmos a trabalhar, não sabemos quan-
to tempo, aparentemente inglório, e no 
fim, há realmente um sopro”. “Como é 
que vem o tal sopro?”, perguntou a jor-
nalista. “A pessoa, por si, faz tudo quan-
to pode. Eu uso um termo que não é 
talvez o mais técnico, uma pessoa está a 
rapar, que tempos, por coisas que julga 
que não vão dar. E depois continua. Vol-
ta a trás. Tenta outra vez, e por fim (...) 
então vem”. 

 “Quando se dá esse tal contacto, nós 
deixamos de pertencer um bocado a nós 
próprios. Não pertencemos mesmo, não 
é! É qualquer coisa que não é nossa”. 

Para o pintor, o mais extraordinário 
“é que quando se dá esse momento, tudo 
aquilo que nós julgávamos que era o tal 
“rapar”, não era. É integrado, é aprovei-
tado como um todo”. 

Ao pintar o sagrado, “Há uma valentia 
própria, um atrevimento, uma juventu-
de, um entusiamo, ao fim ao cabo, é o 
Espírito de Deus. Acho que a palavra en-
tusiasmo já contém em si uma expres-
são do Espírito Santo”. 

Na mesma entrevista, João Sousa 
Araújo, disse que quando se “atira” para 
uma obra, procura “encontrar uma for-
ma de beleza”, uma harmonia que eleve 
o espírito, pois “a beleza é sempre qual-
quer coisa que é de Deus”.l 

O pintor-místico

D.R.

O cardeal D. José Tolen-
tino Mendonça venceu 
o prémio “D. Diniz”, 

atribuído pela Fundação 
Casa de Mateus, com o livro 
de poesia ‘Introdução à pin-
tura rupestre’ (Assírio & Al-
vim). O anúncio foi realizado 

no Dia Mundial da Poesia, 21 
de março. 

O juri do prémio consi-
dera que o autor “como um 
arqueólogo, reconstitui essa 
vida de que só restam vestí-
gios e, talvez, a lembrança de 
um paraíso perdido. 

Faleceu na quinta-feira, 
dia 23, o senhor Antó-
nio Menezes de Sousa, 

pai do Pe. Patrício Sousa, se-
cretário episcopal e adminis-

trador paroquial do Piquin-
ho. A missa do funeral será 
celebrada na paróquia do 
Piquinho neste domingo, 26 
de março, às 15 horas. l  

D. Tolentino distinguido com 
o prémio “D. Diniz”

Faleceu o pai do Pe. Patrício

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

 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

D.R.
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D. Nuno Brás eleito um dos Vice-
presidentes da COMECE

O bispo italiano, D. Mariano Crociata, é o novo Presidente  | Foto: COMECE

O Bispo do Funchal, D. Nuno 
Brás foi eleito na quarta-
feira, 22 de março, um 

dos quatro vice-presidentes da 
Comissão dos Episcopados Cató-
licos da União Europeia (COME-

CE). O bispo italiano, D. Mariano 
Crociata, da Diocese de Latina, 
Itália, é o novo Presidente. 

“Este é um tempo crucial para 
a Europa e para a Igreja. A uni-
dade e a solidariedade são mais 

necessárias do que nunca, refe-
riu D. Mariano Crociata, após a 
eleição.

Os eleitos cumprem um 
mandato de cinco anos (2023-
2028).l 

D.R.

Nota complementar 
à comunicação da 
Diocese feita no seu 

site oficial.
Na sequência do co-

municado da Diocese do 
Funchal publicado ontem 
(14/03/2023) no seu site 
oficial, sobre o meu pedi-
do de demissão do cargo 
de Ecónomo diocesano e 
de Vigário Episcopal do 
Património, venho com-
plementar a informação 
apresentada pela Diocese. 

O meu pedido de des-
vinculação, deveu-se em 
parte por motivos pes-
soais, mas sobretudo por 
situações internas de fun-
cionamento com as quais 
eu não me identifico.

Cónego Manuel Martins 
[15 de março de 2023].l

Irmã Maria do Monte declarada 
Venerável pelo Papa Francisco

Nota do Cónego 
Manuel Martins

de Jesus.
“Mulher de grande força moral, 

ela se caracterizou por uma notável 
capacidade de autocontrole que de-
riva de sua extraordinária intimida-
de com Deus, e foi com a ajuda da 
graça que ela conseguiu enfrentar 
situações difíceis, marcadas por seu 
precário estado de saúde", informou 
o portal Vatican News.

É a primeira Venerável nascida 
na ilha da Madeira. 

Em nota enviada às redações, a 
Diocese do Funchal “alegra-se por 
mais este passo importante no pro-
cesso de beatificação da irmã Maria 
do Monte”.

Nasceu em 1897, na freguesia de 
Santo António, no Funchal e foi ba-
tizada com o nome de Elisa de Jesus 
Pereira. Faleceu aos 66 anos de ida-
de, em 18 de dezembro de 1963.l

A Santa Sé anunciou na quinta-
feira, 23 de março que o Papa 
Francisco aprovou o Decreto 

sobre as virtudes heroicas da reli-
giosa madeirense, Maria do Monte 
Pereira, da Congregação das Irmãs 
Hospitaleiras do Sagrado Coração 



O magistério do Papa Francisco é 
rico em lemas fáceis de fixar. Um 
deles, já desde o início do seu mi-

nistério como sucessor de S. Pedro, é 
aquele: “somos discípulos missionários”.

Em primeiro lugar, o Papa convida-
nos todos a assumir esta qualidade de 
“discípulo de Jesus”: todos somos “dis-
cípulos”. Quer dizer: todos nos devemos 
colocar na atitude de quem aprende de 
Jesus. Mesmo tendo recebido o baptis-
mo há muito tempo; mesmo tendo an-
dado na catequese por anos; mesmo 
tendo “feito todas as comunhões e o 
crisma”; mesmo fazendo parte de algum 
movimento de espiritualidade; mesmo 
desempenhando na nossa comunidade 
algum serviço… mesmo com tudo isso, 
temos que nos colocar na atitude de 
quem aprende, mais que na atitude de 
quem sabe.

Mas precisamos todos de ser também 
missionários. Não podemos esperar sa-
ber tudo; não podemos aguardar ser 
“um cristão perfeito” para, num segun-
do tempo, sermos então missionários. 
O Papa diz que o devemos ser já agora, 

na nossa terra, na nossa família, no nos-
so trabalho. Em cada momento, somos 
missionários.

O que significa isso? Há dias um ami-
go ajudou-me, também com uma frase 
simples: ser missionário no nosso tem-
po significa “deixar que Jesus fale aos 
homens e mulheres de hoje”. Ele tem-
nos a nós, a cada um de nós, para o po-
der fazer. Só assim, através dos cristãos 
de hoje, Ele pode falar aos nossos ami-
gos, aos inimigos ou aos desconhecidos. 
Através de nós: das nossas atitudes, das 
nossas palavras, do nosso modo de ser.

Não precisamos de fazer nada de ex-
traordinário. Mas, em cada dia, preci-
samos de deixar que, por meio de nós, 
Jesus continue a falar. E a Quaresma é 
o tempo ideal para dar início ou para in-
tensificar esta tarefa!l

Que Cristo fale hoje

D. Nuno Brás
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NÓS POR CÁ

Domingo V 
da Quaresma

EVANGELHO

“Em cada dia, precisamos de deixar 
que, por meio de nós, Jesus continue a 

falar ”

novo para a Judeia». Ao chegar 
lá, Jesus encontrou o amigo se-
pultado havia quatro dias. Quan-
do ouviu dizer que Jesus estava 
a chegar, Marta saiu ao seu en-
contro, enquanto Maria ficou 
sentada em casa. Marta disse a 
Jesus: «Senhor, se tivesses es-
tado aqui, meu irmão não teria 
morrido. Mas sei que, mesmo 
agora, tudo o que pedires a Deus, 
Deus To concederá». Disse-lhe 
Jesus: «Teu irmão ressuscita-
rá». Marta respondeu: «Eu sei 
que há-de ressuscitar na ressu-
rreição do último dia». Disse-lhe 
Jesus: «Eu sou a ressurreição e 
a vida. Quem acredita em Mim, 
ainda que tenha morrido, viverá; 
e todo aquele que vive e acredita 
em Mim não morrerá para sem-
pre. Acreditas nisto?». Disse-Lhe 
Marta: «Acredito, Senhor, que 
Tu és o Messias, o Filho de Deus, 
que havia de vir ao mundo». Jes-
us comoveu-Se profundamente e 
perturbou-Se. Depois perguntou: 
«Onde o pu sestes?». Responde-
ram-Lhe: «Vem ver, Senhor». 
E Jesus chorou. Diziam então 
os judeus: «Vede como era seu 

amigo». Mas alguns deles obser-
varam: «Então Ele, que abriu os 
olhos ao cego, não podia também 
ter feito que este homem não 
morresse?». Entretanto, Jesus, 
intimamente comovido, chegou 
ao túmulo. Era uma gruta, com 
uma pedra posta à entrada. Disse 
Jesus: «Tirai a pedra». Respon-
deu Marta, irmã do morto: «Já 
cheira mal, Senhor, pois morreu 
há quatro dias». Disse Jesus: 
«Eu não te disse que, se acredi-
tasses, verias a glória de Deus?». 
Tiraram então a pedra. Jesus, le-
vantando os olhos ao Céu, disse: 
«Pai, dou-Te graças por Me teres 
ouvido. Eu bem sei que sempre 
Me ouves, mas falei assim por 
causa da multidão que nos cer-
ca, para acreditarem que Tu Me 
enviaste». Dito isto, bradou com 
voz forte: «Lázaro, sai para fora». 
O morto saiu, de mãos e pés en-
faixados com ligaduras e o rosto 
envolvido num sudário. Disse-
lhes Jesus: «Desligai-o e deixai-
o ir». Então muitos judeus, que 
tinham ido visitar Maria, ao ve-
rem o que Jesus fizera, acredita-
ram n’Ele.l

Naquele tempo, as irmãs de 
Lázaro mandaram dizer 
a Jesus: «Senhor, o teu 

amigo está doente». Ouvindo 
isto, Jesus disse: «Essa doença 
não é mortal, mas é para a gló-
ria de Deus, para que por ela seja 
glorificado o Filho do homem». 
Jesus era amigo de Marta, de sua 
irmã e de Lázaro. Entretanto, de-
pois de ouvir dizer que ele estava 
doente, ficou ainda dois dias no 
local onde Se encontrava. Depois 
disse aos discípulos: «Vamos de 


