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Paróquias:
60 anos ao serviço do Povo de Deus
O decreto de D. David de Sousa criou 50 novas paróquias

A

24 de novembro de 1960, D. David de
Sousa, então bispo do Funchal, assi-

iniciativa, de realizações e de trabalho em
geral por parte dum bom número de Sa-

neiro de 1961, onde criou 50 novas paróquias. Os critérios para esta decisão foram:
cessidade de levar a Igreja ao meio dos

das no decreto com a indicação do orago,
a sede, o número de almas e os limites.
São estas as paróquias (com os respetivos
oragos) criadas há 60 anos: Fátima (N.ª
S.ª de Fátima), Bom Sucesso (N.ª S.ª do
Bom Sucesso), Romeiros (N.ª S.ª Rainha
do Mundo), Livramento (N.ª S.ª do Livramento), Sagrada Família (Sagrada Família), São José (São José), Nazaré (N.ª
S.ª da Nazaré), Álamos (S. João Baptista), Visitação (N.ª S.ª da Visitação), Santo
Amaro (Santo Amaro), Graça (N.ª S.ª Medianeira de todas as Graças), Vitória (N.ª
S.ª da Vitória e Santa Rita), Espírito Santo
(Espírito Santo), Santa Cecília (Santa Cecília), Encarnação (N.ª S.ª da Encarnação),
São Tiago (S. Tiago Menor), Carmo (N.ª
S.ª do Carmo), Garachico (N.ª S.ª do
Bom Sucesso), Bom Despacho (N.ª S.ª do

fácil o cumprimento dos deveres cristãos e
de lhes poupar grandes e constantes sacripopulação pelas ribeiras, ribeiros, lombos,
lombadas e serras acima, afastando-se
assim consideravelmente das suas igrejas
limitações dum rebanho facilmente pastoreável por um pároco, cuja capacidade
vir do sensível alargamento do espírito de

Bom Despacho), São Paulo (São Paulo),
São João (S. João Baptista), Consolação
(N.ª S.ª da Consolação), Conceição (N.ª
S.ª da Conceição), Cristo Rei (Cristo Rei),
Carvalhal (N.ª S.ª de Fátima), Loreto (N.ª
S.ª do Loreto), Atouguia (S. João Baptista), São Francisco (S. Francisco Xavier),
Raposeira (Santo António), Amparo (N.ª
S.ª do Amparo), Eiras (N.ª S.ª da Paz), Assomada (N.ª S.ª das Dores), Rochão (N.ª
S.ª do Carmo), Achada (N.ª S.ª da Graça),
João Ferino (N.ª S.ª da Saúde), Lombada
(N.ª S.ª de Fátima), Santa Catarina (Santa Catarina), Piquinho (São José), Preces
(N.ª S.ª das Preces), Bom Caminho (N.ª
S.ª do Bom Caminho), Ribeira Seca (N.ª
S.ª do Amparo), Cruz (S. João Baptista),
Vera Cruz (Vera Cruz), São Joaquim (S.
Joaquim), Ilha (N.ª S.ª do Rosário), Fajã
do Penedo (Coração Imaculado de Maria),
Lameiros (N.ª S.ª da Saúde), Rosário (N.ª
S.ª do Rosário), Feiteiras (N.ª S.ª da Paz),
Santa (Santa Maria Madalena).
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IGREJA

Jovens da diocese escrevem carta ao Papa

Editorial:

Nova etapa

conhecer em nós jovens a força inspiradora e
renovadora de Deus: na resiliência e vivacidade, próprias da juventude, que pela força
do Espírito Santo aspiram mudar o mundo.
PEDIR a Sua Santidade que nunca se canse de pedir pela paz. De forma especial pela
paz na Venezuela. Pelas nossas famílias que
ainda estão lá e que vivem na pobreza, ou,
privadas dos seus direitos. Reze por nós jo-

P. Giselo Andrade

Em domingo de Cristo Rei, convido cada um a olhar para a igreja onde
participa da Eucaristia. O edifício, as
imagens sagradas, os vitrais, os elementos do espaço litúrgico, a comunidade que canta e reza.
A Diocese do Funchal conta atualmente com 96 paróquias, distribuídas por 7 arciprestados. Quarenta
e quatro delas foram criadas há 60
levar a Igreja ao meio dos núcleos poDas 50 paróquias criadas por D.
David de Sousa, em 1960, seis foram
extintas: Bom Despacho, no Campanário; Consolação, na Ribeira Brava; Santa Catarina, em Santa Cruz;
Cruz, no Porto da Cruz; Vera Cruz,
no Faial; e São Joaquim, em Santana. O padre Eduardo Pereira, na obra
-

pelas quais passaram as novas comunidades paroquiais.
Todas as outras paróquias, com
o entusiasmo, esforço e dedicação
do povo de Deus e dos seus párocos,
cresceram e se desenvolveram como

-

Sua Santidade Papa Francisco,
Na impossibilidade de nos cruzarmos
em Roma, de rezarmos juntos, de nos vermos, falarmos, os jovens da Diocese do Funchal (ilha da Madeira), escrevem-lhe para
agradecer, pedir e reavivar o dom da Sua
vida e ministério!
AGRADECER a oração diária por cada um
de nós; o Sínodo dos jovens, que manifestou
a preocupação pela nossa geração, presente
deposita em nós; por nos recordar que somos muito importantes para o Senhor: «(…)
oh quanto valeis vós» (CV, nº 122); e, por re-

Faleceu
a Irmã Luisa, osc

F

no Mosteiro das Irmãs Clarissas de Sanpírito Santo de Almada, natural da freguesia
do Campanário. A celebração das exéquias
foi realizada no sábado, dia 14 de novembro,
na igreja do mosteiro, seguindo-se o funeral
para o cemitério de Santo António.

com criatividade caminhos de missão
missionária capaz de transformar
tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a
estrutura eclesial se tornem um canal
proporcionado mais à evangelização
do mundo actual que à auto-preserAs comunidades paroquiais continuam a desempenhar a exigente
missão de aproximar o Evangelho da
vida quotidiana das pessoas. Na ver-

vida! Alma profundamente eucarística, fez
da sua vida uma perene adoração ao Santíssimo Sacramento. Era fervorosa e perseverante na oração. Era sempre a primeira a
veu a Abadessa, Irmã Patrícia Rocha, nas

Apresentação de
livros

N

a quarta-feira, dia 25 de novembro,
será apresentado no Museu da Casa da
-

prefácio do cardeal D. Manuel Clemente, patriarca de Lisboa e será apresentada por José
Manuel Rodrigues, presidente da ALMRAM

corações a vontade de sermos construtores
de paz, de amor, dum mundo de todos, onde
reine a paz, e a fraternidade, como inundou o
coração do jovem Francisco de Assis.
REAVIVAR - Os nossos pais não nos
deixam esquecer a passagem do Papa Santo pela nossa ilha, designada por São João
Paulo II, «a pérola do atlântico». Passaram
a amar o Papa com mais força! Renovamos
hoje, a vontade de o amarmos ainda mais, de
rezarmos por si e consigo nas suas intenções.
so coração jovem – cheio de sonhos e espectativas, dúvidas e incertezas.
Conte connosco! Esperamos por si em
Os jovens e o seu Bispo.

eletricista, o sapateiro, o ferreiro, o pintor,
(e podíamos continuar a lista)! Com o seu
cestinho de ferramentas acudia a todos os
Senhor concedeu-lhe uma grande sabedoria, uma sabedoria que não se aprende nos
livros mas de joelhos diante do sacrário!
Para ela, não havia causas perdidas ou impossíveis pois acreditava que, com a oração,
mos rezar! Temos que rezar e fazer sacrirespiração; não conhecia tempos nem luga-

No dia 26 de novembro, quinta-feira, peLegislativa da Madeira, será lançada a nova
será apresentado pelos professores doutores Luisa Paolinelli e Nelson Veríssimo. A
sessão terá a moderação da professora Celina Pereira.
dividido em quatro capítulos: Luz, Sentimento, Futuro e Esperança .
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DIOCESE DO FUNCHAL
Missa pelo setor
do turismo

A

situação de emergência
que vivemos convida-nos

O Bispo do Funchal assinalou o IV Dia Mundial dos Pobres na Igreja do Colégio | Foto: Duarte Gomes

Dia dos Pobres: erradicar do
coração a indiferença que mata
Luísa Gonçalves

D

. Nuno Brás presidiu ao

dia 15 de novembro, na Igreja
do Colégio, à Missa do IV Dia
Mundial dos Pobres, instituído
pelo Papa Francisco, em 2017.
Uma oportunidade para o
a erradicar de nós, do nosso coe a coragem para não desistirmos das atitudes concretas que
se encontram ao nosso alcance
e que constituem verdadeiras
mãos estendidas que ajudam o
tempo de pandemia por que
estamos a passar faz-nos a todos, de um modo ou de outro,
quem se vê isolado, impedido
de viver como estava habituado, impossibilitado de estar
e conviver com os amigos, de
viver nos seus ritmos quotidiaque as limitações por que pasnúmero crescente de pessoas
recursos materiais para pagar
a renda da casa, a escola dos

perimentamos a pobreza da
solidão; a pobreza do medo do
outro; a pobreza da incerteza

desanimar diante dos obstáculos que tantas vezes se erguem
neste caminho de ajuda aos pobres, quaisquer que eles sejam
e qualquer que seja a pobreza
O bispo do Funchal lembrou
Francisco, na sua mensagem
para este dia, convida-nos a
em primeiro lugar, àquele que a
lugar, àquele que dá. Torna-o
mais humano, dá-lhe consciência da importância do próximo,
mostra o sentido que a sua vida

Referindo-se ao Evangelho
cuja leitura se acabara de escutar, D. Nuno defendeu que é
preciso pôr a render os talentos
que Deus nos dá. E o primeiro
deles é a fé.
próximo; deixar que as nossas
sejam as mãos estendidas do
Deus que cura, salva, ajuda e
transforma: eis o pedido e a
disponibilidade que queremos
dizer hoje ao Senhor, nesta Eucaristia. E, ao mesmo tempo,
a missão que queremos assuNo início desta celebração,
que contou com a presença de
representantes de várias entidades, nomeadamente do presidente da Assembleia Legislativa e da secretaria regional da
Inclusão Social, o presidente
da Cáritas Diocesana do Funchal usou palavra para lembrar
que a missão da instituição a
de ordem material ou de outra
natureza.

“O tempo de pandemia
por que estamos a
passar faz-nos a todos,
de um modo ou de outro,
experimentar a pobreza”

Duarte Pacheco explicou que
falta atenção pelo seu seme-

duas das ideias deixadas pelo
bispo do Funchal, na Eucaristia a que presidiu no dia 17 de
no-vembro, na Igreja do Imaculado Coração de Maria durante a qual se rezou, de uma
forma muito particular, por
todos aqueles que trabalham
no setor do Turismo e da Restauração.
No início da celebração, em
dia de Santa Isabel da Hungria,
rainha e serva dos pobres e dos
enfermos, D. Nuno Brás conSenhor que nos ajude a todos a
viver este momento que é difívencer esta pandemia.
Mais tarde, na homilia, o
o tempo presente para sublindemos viver este momento de
que se perante a atual situação
a nossa primeira atitude, legítilivre desta peste, deste problema que paralisa toda a nossa
interrogar sobre o que é que
Deus quer de nós, como é que
Ele nos chama a viver esta situação de emergência e o que é
Em primeiro lugar, disse o
prelado, temos de tomar consciência de que vivíamos num
convida-nos, antes de mais
nada, a tomarmos consciência
humanidade, que vivemos uns
com os outros, que necessitamos uns dos outros e que só
uns com os outros verdadeiramente conseguimos alguma
a isso, que esta emergência sanitária também nos convida.
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NÓS POR CÁ

Como é bom que Cristo já reine!
T

odos os dias a celebração da Eucaristia dá
uma qualidade nova à nossa Ilha. Em cada
dia, são milhares os cristãos que participam na
celebração da Missa. Aos Domingos — o Dia do
Senhor — são mesmo várias dezenas de milhar.
Reúnem-se para escutar a Palavra de Deus e para
participar na mesa eucarística. Para comungar
a Jesus ressuscitado. De tal modo que o próprio
Jesus se faz um com aquele que O comunga. E,
D. Nuno Brás

casas, para a sua vida familiar, para o seu trabalho
e até para os momentos de lazer.
Todos gostaríamos que esta presença de Jesus
todos — quer dizer: que todos percebessem mais
facilmente a presença do Senhor que respira, vive,
trabalha, anda, passeia pelas ruas das nossas terras. Gostaríamos que o seu reinado de justiça, de
amor e de paz se tornasse mais visível. Que transformasse mais os corações, a vida, as instituições,
as gentes da nossa terra.

Domingo XXXIV
do
Tempo Comum
EVANGELHO (Mt 25, 31-46)

N

aquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Quando
o Filho do homem vier na sua glória com todos os seus
Anjos, sentar-Se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se
reunirão na sua presença e Ele separará uns dos outros, como
o pastor separa as ovelhas dos cabritos; e colocará as ovelhas
à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá
aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde, benditos de meu Pai;
recebei como herança o reino que vos está preparado desde
a criação do mundo. Porque tive fome e destes-Me de comer;
tive sede e destes-Me de beber; era peregrino e Me recolhestes; não tinha roupa e Me vestistes; estive doente e viestes
visitar-Me; estava na prisão e fostes ver-Me’. Então os justos
Lhe dirão: ‘Senhor, quando é que Te vimos com fome e Te
demos de comer, ou com sede e Te demos de beber? Quando é que Te vimos peregrino e Te recolhemos, ou sem roupa
e Te vestimos? Quando é que Te vimos doente ou na prisão
e Te fomos ver?’. E o Rei lhes responderá: ‘Em verdade vos
à sua esquerda: ‘Afastai-vos de Mim, malditos, para o fogo
eterno, preparado para o Diabo e os seus anjos. Porque tive
fome e não Me destes de comer; tive sede e não Me destes de
beber; era peregrino e não Me recolhestes; estava sem roupa
e não Me vestistes; estive doente e na prisão e não Me fostes
visitar’. Então também eles Lhe hão-de perguntar: ‘Senhor,
quando é que Te vimos com fome ou com sede, peregrino ou
sem roupa, doente ou na prisão, e não Te prestámos assistência?’. E Ele lhes responderá: ‘Em verdade vos digo: Quantas
vezes o deixastes de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a Mim o deixastes de fazer’. Estes irão para o
suplício eterno e os justos para a vida eterna».

Mas, por um breve momento de insensatez,
procuremos imaginar que desapareciam as celebrações da Eucaristia. Procuremos imaginar
como seria a nossa Ilha, a vida das nossas gentes.
Como ela seria mais fria, mais individualista… Seria outra coisa que não a nossa terra. Sem Cristo,
sem Ele presente na Eucaristia, nos cristãos e nos
sacrários das igrejas, como seria bem mais triste e
difícil a nossa vida!
Terminado o momento de insensatez, dêmos
graças ao Senhor: como é bom tê-lo connosco;
como é bom percebê-lo e vivê-lo como Rei dos
nossos corações!

“Dêmos graças ao Senhor: como é bom
tê-lo connosco; como é bom percebêlo e vivê-lo como Rei dos nossos
corações!”

Agenda Pastoral
21 de novembro, SABADO,
(Apresentação
de
Nossa
Senhora), Capela de Nossa
Senhora
da
Apresentação,
Ribeira Brava: Véspera da Festa
da Apresentação de Maria: 20h |
Paróquia de Cristo Rei, Ponta do
Sol: Véspera da Festa de Cristo
Rei, 20h.
22 de novembro, DOMINGO,
(Solenidade de Nosso Senhor
Jesus Cristo, Rei do Universo),
Paróquia da Ilha: Eucaristia
ao Sagrado Coração de Jesus,
9h30 | Paróquia de Santana:
Eucaristia ao Sagrado Coração
de Jesus, 11h | Paróquia do
Caniço: Eucaristia - Família de
São Vicente de Paulo: 11h30 |
Capela de Nossa Senhora da
Apresentação, Ribeira Brava:
Festa da Apresentação de Maria:
16h | Paróquia de Cristo Rei,
Ponta do Sol: Festa de Cristo
Rei | Paróquia de São Paulo:
Eucaristia, 16h | Paróquia de

Santa Cecília, Câmara de Lobos:
Festa de Santa Cecília: 17h |
24 de novembro, TERÇAFEIRA, (Santo André DungLac),Seminário Diocesano do
Funchal: Recoleção do Clero,
10h | Paróquia de Machico:
Encontro de crismandos com o
Bispo do Funchal, 19h30.
25 de novembro, QUARTA
-FEIRA, Museu Casa da
Luz: Apresentação do livro

26 de novembro, QUINTAFEIRA,
Salão
Nobre
da
Assembleia
Regional
da
Madeira: Apresentação do livro:
27 de novembro, SEXTAFEIRA, Paróquia de Santa Luzia:
Vigília de preparação para o
Crisma, 19h30.

Acompanhe-nos em www.jornaldamadeira.com
e www.facebook.com/jornaldamadeira
Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

