Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus
Dehonianos

Referência: P2010-009
Data: 21 de Fevereiro de 2010
Assunto: Tragédia na Madeira

Caros confrades e amigos
Tenho acompanhado a tragédia que ontem se abateu sobre a ilha da Madeira. A força da
natureza deixou um rasto de destruição em boa parte da ilha. Como sabeis vários membros da
Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus são naturais da Madeira. Além disso
temos 3 comunidades dehonianas na Madeira: Colégio Missionário, Colégio Infante D.
Henrique e Ribeira Brava. Na ilha trabalham 17 religiosos dehonianos. Neste momento as
informações possíveis são estas:
- os dehonianos estão todos bem. Alguns estavam fora de casa, em trabalho, e tiveram
muitas dificuldades em regressar às suas comunidades, mas chegaram e estão todos de saúde.
Graças a Deus.
- Os familiares dos nossos religiosos SCJ também estão todos bem. Não há notícia que
tenham sofrido qualquer dano. Apenas se sabe que alguns ainda estão isolados e sem hipótese
de comunicação terrestre e sem energia eléctrica. Sabe-se também que alguns estavam fora de
casa a trabalhar e que até a este momento ainda não conseguiram chegar às suas famílias,
devido ao aluimento de estradas. Foram acolhidos em casa de outros familiares e amigos.
- A enxurrada que desceu pelo Caminho do Monte entrou pelo portão principal do
Colégio Missionário e deixou toda a zona do pórtico cheia de lama.
- A igreja da Ribeira Brava ficou inundada. O facto de terem conseguido fechar as
portas atempadamente evitou prejuízos mais elevados. No adro da Igreja a água e a lama
chegaram a atingir uma altura superior a um metro.
- A Paróquia da Serra de Água, a nós confiada, está isolada. Não é possível a
comunicação terrestre e as comunicações por telefone e telemóvel são muito complicadas. Sabese que há muita destruição. Felizmente não se tem notícia de pessoas que tenham perecido.
Em visita canónica à comunidade dehoniana do Algarve, continuo a acompanhar a situação,
particularmente no que se refere aos nossos seminaristas, confrades e seus familiares.
Quero deixar aqui uma palavra de conforto e de solidariedade para com todas as vítimas desta
inesperada tragédia. Da parte da Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus
garantimos o nosso apoio humano às pessoas que mais necessitam. Os confrades presentes na
ilha garantem esse apoio imediato. A nível material vamos disponibilizar uma verba para
socorrer situações de necessidade.
Não falta a minha e a nossa oração para que Deus dê coragem e esperança a todos aqueles que
perderam os seus familiares e os seus bens. Da nossa parte tentaremos ser um sinal visível dessa
esperança junto das pessoas e das situações difíceis que estão a viver.
Que o Coração de Jesus a todos abençoe.
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