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D. Nuno Brás é o novo Bispo do Funchal 
 

Caríssimos cristãos da diocese do Funchal. Recebi há 
dias a notícia de que o Papa Francisco me envia para 
junto de vós como vosso Bispo. Acolhi esta decisão do 
Santo Padre com um misto de temor e confiança: temor 
porque tenho consciência das minhas limitações; confi-
ança porque sei que Jesus estará sempre comigo e não 
me abandonará. Neste momento, quero saudar-vos a 
todos. Quero saudar as muitas comunidades da Madeira 
e do Porto Santo que, na nossa região ou no estrangei-
ro, louvam o Senhor e procuram viver o Evangelho. Que-
ro fazê-lo com as mesmas palavras do Apóstolo: "A gra-
ça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Se-
nhor, estejam convosco" (Ef 1,1). Mas deixai que, nesta 

ocasião, me dirija com uma especial gratidão aos Senhores D. António Carri-
lho e D. Teodoro de Faria, a quem, de há muito, me ligam laços de sincera 
amizade. Depois, deixai que saúde todos os sacerdotes que servem a nossa 
diocese, bem como os membros das famílias religiosas que, na Madeira, dão 
testemunho de uma total consagração a Jesus. E que saúde ainda todas as 
autoridades civis e militares, em particular aqueles que foram eleitos pelos 
madeirenses como seus legítimos representantes. A nossa diocese celebrou 
há pouco os 500 anos da sua existência. É uma comunidade marcada pela 
maturidade da fé e pela missão. É o primeiro fruto eclesial da expansão atlân-
tica portuguesa. Agora cabe-nos a nós a missão de sermos testemunhas da 
vida nova que Jesus oferece sempre e a todos. É dessa vida que o Bispo deve 
ser a primeira testemunha. É dessa vida nova - o Evangelho - 
que quero dar testemunho, enquanto Deus me der forças e 
saúde. Sempre e em toda a parte. Quero confiar desde já o 
meu ministério como Bispo do Funchal à intercessão de Nos-
sa Senhora do Monte e do Apóstolo São Tiago Menor, padro-
eiros da nossa diocese e do Beato Carlos de Áustria. Conto 
convosco no desempenho desta missão: com a vossa fé, a 
vossa esperança e a vossa caridade. Saúda-vos o 

 
† Nuno, Bispo eleito do Funchal 

 
D. Nuno Brás 

Tomada de Posse da Diocese do Funchal 
Domingo | 17 de fevereiro | 16:00h  

Sé do Funchal 
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Domingo do Baptismo do Senhor 
 

 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Lc 3, 15-16.21-22 
 

 

Naquele tempo, o povo estava na expectati-
va e todos pensavam em seus corações se João 
não seria o Messias. João tomou a palavra e 
disse-lhes: «Eu baptizo-vos com água, mas vai 
chegar quem é mais forte do que eu, do qual 
não sou digno de desatar as correias das sandá-
lias. Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo e 
com o fogo». Quando todo o povo recebeu o 
baptismo, Jesus também foi baptizado; e, en-
quanto orava, o céu abriu-se e o Espírito Santo 
desceu sobre Ele em forma corporal, como 
uma pomba. E do céu fez-se ouvir uma voz: «Tu 
és o meu Filho muito amado: em Ti pus toda a 
minha complacência». 

 
 

No episódio do Baptismo, Jesus aparece como o Filho amado, que 
o Pai enviou ao encontro dos homens para os libertar e para os inse-
rir numa dinâmica de comunhão e de vida nova. Nessa cena revela-
se, portanto, a preocupação de Deus e o imenso amor que Ele nos 
dedica… É bonita esta história de um Deus que envia o próprio Filho 
ao mundo, que pede a esse Filho que Se solidarize com as dores e 
limitações dos homens e que, através da acção do Filho, reconcilia os 
homens consigo e fá-los chegar à vida em plenitude. Aquilo que nos 
é pedido é que correspondamos ao amor do Pai, acolhendo a sua 
oferta de salvação e seguindo Jesus no amor, na entrega, no dom da 
vida. Ora, no dia do nosso Baptismo, comprometemo-nos com esse 
projecto… Temos, depois disso, renovado diariamente o nosso com-
promisso e percorrido, com coerência, esse caminho que Jesus nos 
veio propor? 

A celebração do Baptismo do Senhor leva-nos até um Jesus que 
assume plenamente a sua condição de “Filho” e que Se faz obedien-
te ao Pai, cumprindo integralmente o projecto do Pai de dar vida ao 
homem. É esta mesma atitude de obediência radical, de entrega in-
condicional, de confiança absoluta que eu assumo na minha relação 
com Deus? O projecto de Deus é, para mim, mais importante de que 
os meus projectos pessoais ou do que os desafios que o mundo me 
faz? 

No Baptismo, Jesus tomou consciência da sua missão (essa mis-
são que o Pai Lhe confiou), recebeu o Espírito e partiu em viagem 
pelos caminhos poeirentos da Palestina, a testemunhar o projecto 
libertador do Pai. Eu, que no Baptismo aderi a Jesus e recebi o Espíri-
to que me capacitou para a missão, tenho sido uma testemunha séria 
e comprometida desse programa em que Jesus Se empenhou e pelo 
qual Ele deu a vida?  

 

in www.dehonianos.org 
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95 - Em que consiste o princípio de subsidiariedade? 
 

Cada tarefa social é confiada em primeiro lugar a gru-
pos o mais possível pequenos que a possam resolver. O 
nível imediatamente superior deve assumir a competên-
cia só no caso em que a unidade mais pequena não este-
ja em condições de resolver o problema. Mas quando a 
unidade mais pequena precisa de ajuda, a instância ime-
diatamente superior deve dá-la. Esta regulação está re-

sumida na Proibição de superar as competências e na Obrigação de prestar 
ajuda. Por exemplo, quando uma família tem proble-
mas o Estado só pode intervir se a família ou os pais 
são impotentes para encontrar a solução. Este princí-
pio deve fortalecer a liberdade dos indivíduos, dos gru-
pos e das associações e impedir o excesso de centrali-
zação. A iniciativa individual deve ser fortalecida, por-
que poder ajudar-se a si mesmo representa uma com-
ponente significativa da dignidade da pessoa. O princí-
pio de subsidiariedade foi formulado pela primeira vez 
em 1931 por Pio XI na Encíclica Quadragesimo anno. 

Saudação de D. António Carrilho a D. Nuno Brás  

É com grande alegria que, ainda envoltos na 
Luz de Belém, no final das celebrações natalí-
cias, recebemos a notícia da nomeação de D. 
Nuno Brás da Silva Martins, até agora Bispo 
Auxiliar do Patriarcado de Lisboa, para meu 
sucessor como Bispo do Funchal. Desde já, a 
minha jubilosa e cordial saudação: seja bem-
vindo à querida Diocese do Funchal, como seu 
Pastor e Guia; e que Deus o abençoe e cumule 
das maiores graças, nesta sua nova missão. 

No termo da minha missão pastoral à frente desta comunidade diocesana, 
agradeço a todos os meus colaboradores, sacerdotes, diáconos, religiosos e 
religiosas, aos jovens e a todo o Povo de Deus, a preciosa colaboração que me 
prestaram nos diversos ministérios e serviços eclesiais. E não esqueço os idosos 
e doentes, que pela oração e sacrifício, também me ajudaram neste serviço pas-
toral. Vamos acolher o nosso Novo Bispo, com alegria e total disponibilidade 
para servir na grande missão de anunciar o Evangelho da esperança e da paz. 
Sinta-se, D. Nuno Brás, desde o primeiro momento, amado e acolhido de todo o 
coração, nestas nossas ilhas da Madeira e Porto Santo, e por todos os madei-
renses e porto-santenses espalhados pelo mundo. Senhor Bispo D. Nuno Brás, 
reitero os meus votos de boas-vindas, a minha alegria e da comunidade eclesial, 
com a vossa chegada à nossa querida Diocese do Funchal. Conte sempre com a 
oração de todos e com a minha fraterna amizade, disponibilidade e comunhão 
eclesial. Convosco estaremos, em maior proximidade, na celebração de tomada 
de posse e entrada solene na Diocese, no dia 17 de fevereiro, às 16 horas, na Sé 
do Funchal. 

Funchal, 12 de fevereiro de 2019 
† António Carrilho, Bispo do Funchal 



13 a 20 de janeiro de 2019 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 13 jan. 
Baptismo do Senhor 

Eucaristia às 10:30h Eucaristia às 09:15h 

Segunda-feira | 14 jan. ———————— ———————— 

Terça-feira | 15 jan. ———————— Não há Eucaristia  
não há cartório 

Quarta-feira | 16 jan. 
Eucaristia às 19:00h 
cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira | 17 jan. 
Santo Antão, Abade 

Eucaristia às 15:00h  
na capela do Lar ———————— 

Sexta-feira | 18 jan. Eucaristia às 09:30h ———————— 

Sábado | 19 jan. Eucaristia às 18:00h 
Eucaristia às 19:30h 
no Centro de Oração 

DOMINGO | 20 jan. 
2º domingo do Tempo Comum  

Eucaristia às 10:30h 
 

Festa de Santo Antão 
Eucaristia às 09:15h 

- Semana de atualização dos Leigos e Religiosos: 22 a 24 de janeiro, 
na Igreja do Colégio, no Funchal, às 19:30h. Inscrições em 
www.diocesedofunchal.com. 
- Semana de oração pela unidade dos cristãos de 18 a 25 de janeiro. 
- Dia 02 de fevereiro (sábado) celebramos a Festa da Apresentação 
do Senhor ou Senhora das Candeias, com a bênção das velas no 
adro e uma pequena procissão até a Igreja onde celebraremos a Eu-
caristia: Igreja de Gaula às 18:00h e Capela de São Pedro às 19:30h. 
- Viagem paroquial à Irlanda, de 19 a 26 de agosto de 2019. Inscri-
ções com o pároco até 15 de maio de 2019. Preço por pessoa em 
quarto duplo: 1865,00€ e em single: +268,00€.  

Responsável: Pároco; Colaboradores: Leigos das paróquias de Gaula e Lombada 
Morada: Sítio do Povo, 9100-070, Gaula 

Telefone: 291 651 972 e-mail: paroquiaslbga@gmail.com      
Blog da PARÓQUIA DA LOMBADA: https://paroquiadalombada.wordpress.com 

Também temos páginas no FACEBOOK:  
procurar por PARÓQUIA DE GAULA ou por PARÓQUIA DA LOMBADA. 
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