
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      A Igreja celebra a 11ª Semana do Tempo Comum, ANO A 

 

A liturgia propõe-nos os textos que se seguem: 
SEGUNDA-FEIRA, 16/06/2014 

Leituras: 1Reis 21,1-16; Mat 5,38-48 
**** 
TERÇA-FEIRA, 17/06/2014 
Leituras: 1Reis 21,17-29; Mat 5,43-48 
 ***** 
QUARTA-FEIRA, 18/06/2014 
Leituras: 2Reis 1,6-14; Mat 5,1-6.16-18 
**** 
QUINTA-FEIRA, 19/06/2014 
Leituras: Eccl 48,1-15; Mat 6,7-15 
**** 
SEXTA-FEIRA 20/06/2014 
Leituras: 2Reis 11,1-4.9-18; Mat 6,19-23 
**** 
SÁBADO, 21/06/2014 
Leituras: 2Cro 24,17-25; Mat 6,24-34 
 
 
 

        Igreja celebra o 12º Domingo do Tempo Comum, Ano A 

   
LEITURAS: 
Primeira: Deuteronómio 8,2-3.14-16 
Segunda: 1Cor 10,16-17 
Evangelho: S.Joao 6,51-58 
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 /Nº290- 15 de Junho de 2014** 

 Como diz o Credo, Jesus Cristo é “consubstancial ao Pai”, Cristo 
é a expressão do Pai: “Quem me vê, vê o Pai”, dizia Jesus a 
Filipe. Portanto, o FILHO subsiste do ser do PAI e a sua missão é 
a encarnação (tornar-se carne, realidade) e a redenção da 
humanidade pecadora. Por isso, Jesus afirma categórico:«Todo 
o poder me foi dado no Céu e na terra. Ide e fazei discípulos de 
todas as nações»(Mt 28,16-20); O ESPIRITO SANTO é o 
poder/força vivificante de Deus-Pai. Como rezamos no Credo, o 
Espírito Santo procede do Pai e do Filho não pela geração mas 
pela abertura aos seres humanos que fortalece e fortifica para 
que se abram à santidade e à verdade:«Quando vier o Espírito da 
Verdade, Ele guiará para a verdade plena»(Jo16,12-15). 
Portanto, a missão do Espírito Santo é tripla: assegurar a missão 
santificadora e “humanizadora” de Jesus Cristo no seio da 
Virgem Maria, santificar os homens e mulheres e torna-los 
participantes da vida divina. Por isso, «todos os que são 
conduzidos pelo Espírito Santo são Filhos de Deus»(Rm 8,14-
17). Em suma, há uma distinção das três pessoas da Santíssima 
Trindade quer a nível do diálogo e da relação intra-trinitária, 
quer na Economia da Salvação, ou seja, na definição da “acção 
missionária” da Trindade: Deus-Pai é “inascibilidade” e 
Paternidade; Deus-Filho é filiação Divina; e Deus-Epirito Santo 
é Santificação e presença contínua entre nós e em cada um de 
nós. Há pois uma profunda comunhão, uma espécie de «co-
igualdade perfeita»-Deus é Família-Trinitária: Pai, Filho e 
Espírito Santo! 

 
     
 

A Igreja Celebra, hoje, a Festa da Santíssima Trindade: Deus é Família Trinitária, 
isto é, Pai, Filho e Espírito Santo.  

 
Com efeito, a Doutrina da Igreja Católica ensina-nos que Deus é único, uno e trino: é 

único mas não é solitário. É um Deus comunitário, é uma Família Divina, uma comunidade de 
vida e de amor. Na verdade, foi com a vinda de Cristo que descobrimos Deus em três Pessoas 
divinas, a Família Trinitária ou Santíssima Trindade - Pai, Filho e Espírito Santo: DEUS é o Pai 
criador do Céu e da terra, fonte e origem da vida trinitaria. Ele é o Pai do Filho Único, Jesus 
Cristo e Principio inspirador do Espírito Santo. Deus não nasceu de ninguém (“inascível”), não 
foi gerado nem criado: É Eterno. Ele é sem origem mas é a própria origem e fonte de tudo e de 
todos. Por isso, «o Senhor é o único Deus no alto dos céus e cá em baixo na terra»(Dt 4,32-
34.39-40); O FILHO foi eternamente gerado pelo Pai, brotou do Pai mas é criatura como tal 
porque recebeu do Pai a natureza divina e da Virgem Maria a natureza humana. 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Papa Francisco 

convida 
presidentes de 
Israel e da 
Palestina para 
rezar pela paz 
 

*Paróquia do 

Carmo prepara 
festa dos 326 anos 
de fundação 
 

*Continuam 

abertas inscrições 
para o Curso de 
Noivos 



 

1.FESTA DA PADROEIRA: estão em curso os preparativos da Festa dos 326 anos 
de fundação da Igreja do Carmo. O programa das celebrações prevê a realização de uma 
Semana da Paróquia, a celebração da habitual Missa de imposição do Escapulário, a 
Eucaristia festiva a ser presidida por Dom Zeca Martins durante a qual mais de 100 
catequisandos vão receber o Sacramento da Confirmação bem como a Tarde Recreativa a 
ser organizada pelos jovens.  
 
2.SOLIDARIEDADE: o Grupo Bíblico realiza, no próximo dia 28 de Junho, uma 
visita ao Centro Santa Isabel (Diocese de Viana) onde foram acolhidas 85 crianças das 
quais 55 internas. Durante a visita, o Grupo Bíblico vai oferecer alimentos não perecíveis 
(arroz, açúcar, leite, óleo vegetal, material de limpeza). 
 
3.BAPTISMO DE CRIANÇAS: estão abertas inscrições para o Baptismo de 
Crianças no mês de Julho (festa da Padroeira). Orientamos aos pais e encarregados de 
educação a contactarem a Catequista Rosa Barbosa nas horas normais de atendimento, 
isto é de 2ª à 6ªfeira, das 14 às 17horas. 

 
 4.BIBLIAS: estão à venda Bíblias ao preço de 1500 Kzs. Os fiéis interessados deverão 
contactar a Coordenação da Catequese nas horas normais de atendimento. 
 
5.CASAMENTO - no próximo fim-de-semana vão celebrar casamento os noivos:  
 
5.LIMPEZA DA IGREJA: no próximo Sábado, a limpeza da Igreja estará a cargo do 
grupo da Legião de Maria e da Evangelização Fundamental. 
 
 

MANDAMENTOS DA SANTA IGREJA: 

 
1.Ouvir Missa inteira e abster-se de trabalhos servis aos Domingos e festas de 
guarda; 
 
2.Confessar-se, pelos menos, uma vez por ano; 
 
3.Comungar, pelo menos, na Pascoa da Ressurreição; 
 
4.Guardar abstinência e jejuar nos dias determinados pela Santa Igreja; 
 
5.Contribuir para as despesas do culto e para a sustentação do clero, segundo os 
legítimos usos e costumes e as determinações da Igreja. 
 
 

*SITE DE ARQUIDIOCESE: www.arquidiocesedeluanda.blogspot.com                                      

 

 

 
 

  

*O encontro de oração pela paz em Israel, na Palestina e no Medio Oriente em geral, 
organizado pelo Papa Francisco no Vaticano, entre os presidentes Shimon Peres e 
Mahmoud Abbas teve um grande impacto em todo o mundo. Durante a cerimónia, o 
Santo Padre afirmou que aquele era o momento de derrubar os muros da inimizade e 
percorrer os caminhos do diálogo e da paz. Na sua alocução, o Sumo Pontífice recordou 
que os israelitas e palestinos estão cansados da guerra e pediu coragem aos dois chefes 
de Estado para fazer a paz e não a guerra, promover o encontro e não à briga, incentivar 
ao respeito dos pactos e não às provocações, à sinceridade e não à duplicidade.  

 

                                                                                                                     

O Papa Francisco dirigiu uma mensagem aos milhões de adeptos e aos organizadores do 
Mundial de futebol no Brasil, que tem início esta quinta-feira, apelando para que seja 
"jogado num espírito de verdadeira fraternidade". A mensagem foi transmitida na rede 
social Twitter, na conta oficial do Sumo Pontífice, e divulgada em oito idiomas: «Desejo 
um grande campeonato do mundo, jogado num espírito de verdadeira fraternidade". 
Nesta mensagem o Santo Padre "celebra a solidariedade entre povos" e entre homens e 
mulheres que "se reconhecem como membros da família humana". Na missiva, o Papa 
insiste na ideia de que é uma oportunidade de "diálogo, compreensão e crescimento 
recíproco" (Fonte: diario digital).             

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

 

 
 

http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=29&did=151632

