
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      A Igreja celebra a 4ª Semana da Quaresma, ANO A 

 

A liturgia propõe-nos os textos que se seguem: 
SEGUNDA-FEIRA, 31/03/2014 
Leituras: Is 65,17-21; Jo 4,43-54 
**** 
TERÇA-FEIRA, 01/04/2014 
Leituras: Ez 47,1-9.12;Jo5,1-3.5-16;  
 ***** 
QUARTA-FEIRA, 02/04/2014 
Leituras: Is 49,8-15;Jo5,17-30 
**** 
QUINTA-FEIRA, 03/04/2014 
Leituras: Ex 32,7-14; Jo5,31-47 
**** 
SEXTA-FEIRA, 04/04/2014, Dia da Reconciliação Nacional: 
feriado. 
Leituras: Sab 2,1.12-22; Jo7,1-2.10.25-30 
**** 
SÁBADO, 05/04/2014 
Leituras: Jer 11,18-20; Jo 7,40-53 
 
 

     Igreja celebra o 5º Domingo da Quaresma, Ano A 
   

LEITURAS: 
Primeira: Ezequiel 37,12-14 
Segunda: Epistola aos Romanos 8,8-11 

Evangelho: São Jo 11,1-45 

Horário das Missas:  
De Segunda a Sexta: 18h30. 
Sábado: 17h, em Inglês e 18h30 em Português. 
Domingo: 7h30 Adultos; 9h30 (Crianças); 11h (Jovens); 18h30 
Adultos. 
Endereço: 

Frades Dominicanos-Paróquia do Carmo, Largo Irene Cohen nº4.  

Tel.( 244)222.332.614; Ingombotas, Luanda -Angola 

   Paróquia de N
a
. Sr

a
 do Carmo, Luanda - Angola /Nº269 -30 de Março de 2014 

 

*Papa Francisco 

recebe Presidente 
Barack Obama 
 

* Bispos da 

CEAST publicam 
Nota Pastoral sobre 
os movimentos 
laicais 
 

*Continuam 

inscrições  para o 
Casamento Colectivo 
 

2ªLeitura-Ef5,8-14: São Paulo escreve aos filipenses para recordar que se 
quisessem ser salvos deviam andar na LUZ, Jesus Cristo. «Não tomeis parte 
nas obras das trevas», diz São Paulo. E as obras das trevas são: a preguiça, a 
inveja, a infidelidade, a violência, o roubo, a morte, o falso testemunho, a 
cobiça…«Vivei como filhos da Luz», recomenda São Paulo. E os frutos da luz 
que agradam o Senhor é a bondade, a justiça, a verdade. Como diz Jesus, 
«Quem tem ouvidos, oiça!»… 

Evangelho: Jo,1-41- a cura do cego de nascença mostra-nos que o 
encontro com Jesus cura-nos até de doenças supostamente “crónicas”: 
“nasceu cego e não tem cura!”. Ora, «o nosso Deus é o Deus do 
Impossível». E o cego de nascença foi curado; em segundo lugar, Jesus 
ensina-nos que, ao contrário do que se pensava, ninguém herda uma 
doença como fruto do pecado dos seus pais ou antepassados: «aconteceu 
assim para se manifestarem nele as obras de Deus»; finalmente, cada um 
de nós parece ter “alguma cegueira” como fruto da sua fraca fé, a 
exemplo dos discípulos de Emaús:«De olhos abertos nada viram. E o 
NADA era Jesus» (Frei Augusto Mourão). Ora, ainda hoje, de olhos 
aberto nada vemos e o NADA é Jesus que se manifesta nos pobres que 
nos pedem ajuda, nas viúvas que clamam por justiça, nas crianças de rua 
e na rua, nos doentes que pedem a nossa presença e a nossa oração. As 
últimas palavras de Jesus são sugestivas e merecem uma profunda 
reflexão: «Eu vim a este mundo para exercer juízo: os que não vêm 
ficarão a ver; e os que vêm ficarão cegos»…Que cada pense na sua 
cegueira e procure encontrar-se com Jesus para o respectivo “banho” e 
cura… 

 

Neste 4º Domingo da Quaresma as leituras mostram-nos que o projecto de salvação da humanidade é 
um processo que também registou exemplos de humildade e simplicidade (como David, 1ªleitura); e 
de testemunhos de fé, tal como no-lo mostra a história do cego de nascença (Evangelho). Mas a 
cegueira (herdada ou adquirida) é sempre uma ocasião para se manifestar a glória de Deus; embora, 
como cristãos, tenhamos de caminhar na Luz que é Jesus Cristo (2ªleitura) para “iluminar” este 
mundo com a Palavra de Deus e o testemunho de vida cristã. 

1ªleitura-Sam16,1.6-7.10-13: com a morte de Josué (sucessor de Moisés) cuja missão foi de 
(re)conquistar a terra e distribui-la pelas 12 tribos, o povo judeu ficou sem líder, passando a sofrer 
inúmeras derrotas, sobretudo dos Filisteus. O povo pediu um rei e foi instaurada a Monarquia em 
Israel. O primeiro rei foi Saúl, substituído por David cuja história da unção é relatada nesta leitura de 
hoje. Deste trecho temos uma lição de humildade: Deus escolheu David, o mais novo dos filhos de 
Jessé para ser rei de Israel pela sua humildade e simplicidade: «o Senhor não vê como o homem: o 
homem olha às aparências. O Senhor vê o coração». Para fazer cumprir o seu projecto e os seus 
planos, muitas vezes Deus chama os esquecidos, os banalizados, os da periferia…e capacita-os. Foi o 
caso de David, antepassado de Jesus, “Filho de David”, o “Bom Pastor”. 

 

 

 

 

 

 



 

1.DESCANSO DOS FRADES/ALTERAÇÃO: de acordo com a decisão da Equipa 
Missionária, o dia de descanso dos frades passa a ser à Segunda-feira (como é habitual para 
todos os missionários da Arquidiocese) e não à Terça-feira. Da mesma maneira, os serviços de 
Cartório Paroquial passam a ser encerrados à 2ªfeira para trabalhos internos e não à 3ªfeira. 
Recordamos que, em  relação ao horário da missa, não haverá  nenhuma alteração (na Paróquia 
do Carmo temos missas todos os dias as 18h30). 
  
2.RETIRO: o retiro dos Grupos da Paróquia está marcado para o próximo Sábado, das 8 
às 12h3o, nas Irmãs de São José de Cluny; e será orientado pelo Padre Artur Savita. A 
presença de todos é indispensável; 
  
3.ENSAIOS/SEMANA SANTA: os ensaios para a Semana Santa já decorrem e acontecem 
todas as 3ªs, 5ªs feiras e Sábados, as 19h30, no Centro da Paróquia. A Presença de todos é 
indispensável. 
 

4.BAPTISMOS/INSCRIÇÕES: continuam abertas inscrições para o Baptismo de crianças 
a ter lugar no próximo dia 26 de Abril, Sábado, as 9h30. Os pais e encarregados de educação 
devem dirigir-se à catequista Rosa Barbosa, na Coordenação da Catequese. 

 
5. JOVENS/DOAÇÃO DE SANGUE : em alusão à Pascoa-Jovem, o Secretariado Arquidiocesano 

da Pastoral Juvenil realiza, no próximo dia 12 de Abril, as 8h30, uma campanha de doação de sangue 
que terá lugar no Centro Nacional de Sangue. Para o efeito, o SAJ solicita a colaboração e a presença 
de todos os assessores, coordenadores e Agentes de pastoral a divulgar esta iniciativa para maior 
participação deste acto de cariade. 
 

6.VIA-SACRA: na próxima Sexta-feira, as 17h, a Via-sacra será orientada pela Leigião de 
Maria e pelo grupo Carismático. 
 
7.LIMPEZA DA IGREJA: no próximo Sábado, o primeiro do mês, a limpeza da Igreja 
estará a cargo do grupo dos ESCUTEIROS… 

 

              

    
*TINTEIRO USADO NA IMPRESSÃO DA MENSAGEM DO CARMO: 
 HPLaserJetCP3525;CE251A,CYAN;CE250A,Black,Noir;CE253A,Mangeta; CE252A,Yellow,Jaune. 

   
  
*NOTA PASTORAL SOBRE O APARECIMENTO DE MOVIMENTOS E GRUPOS 
PAROQUIAIS, SEM CONHECIMENTO DOS PÁROCOS E SUA APROVAÇÃO DO 
BISPO DIOCESANO.  

A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé foi informada que em algumas 
Paróquias de algumas Dioceses têm aparecido movimentos de cristãos em centros pastorais 
da periferia das grandes Paróquias sem conhecimento do Pároco, nem aprovação do Bispo 
Diocesano.  

Alguns destes movimentos apresentam muitos aspectos positivos, mas por vezes 
têm como iniciadores, homens ou mulheres sem frequência de sacramentos e em situação 
cristã irregular e dedicam o tempo das suas reuniões à oração de Tipo Carismático, curas, 
libertações e louvores, conseguindo em pouco tempo concentrar centenas ou mesmo 
milhares de pessoas.  

Porque não têm autorização da Hierarquia, nem Sacerdotes oficialmente 
autorizados a acompanhá-los, estes movimentos devem ser analisados pela Competente 
Autoridade Eclesiástica local a qual, a teor do Código de Direito Canónico e do Directório 
Pastoral, é a única instância com autoridade para se pronunciar sobre a conveniência ou não 
da existência destes grupos ou movimentos, os quais nunca poderão ser formados sem a 
aprovação do Bispo diocesano.  
                Bispos da CEAST, São Tomé, 15 de Março de 2014. 
 
                   *Presidente dos Estados Unidos recebido pelo Papa Francisco* 

       
 *Temas de Conversa: aborto, prevenção da gravidez, leis e programas de saúde da Casa Branca, 
projeto para popularizar os métodos contraceptivos em território americano e luta contra a 
pobreza. O Presidente Obama elogiou o Papa Francisco pelo seu esforço em ajudar os pobres. E 
disse:«o Papa pode levar as pessoas ao redor do mundo a parar e talvez repensar atitudes velhas 
com mais decência e compaixão». No fim do encontro, Papa ofereceu um exemplar do livro 
«Evangelium Gaudium»(A Alegria do Evangelho) ao presidente Obama… 
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