
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

       Igreja Celebra a 13ª Semana do Tempo Comum, Ano A  
 

A liturgia propõe-nos os textos que se seguem: 
SEGUNDA-FEIRA, 30/06/2014 
Leituras: Amós 2,6-10; Mt 8,18-22 
**** 
TERÇA-FEIRA, 01/07/2014 
Leituras: Amós 3,1-8;4,11-12; Mt 8,23-27 
 ***** 
QUARTA-FEIRA, 02/07/2014 
Leituras: Amós 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34 
**** 
QUINTA-FEIRA, 03/07/2014, festa de São Tomé, Apóstolo 
Leituras: Ef 2,19-22; Jo 20,24-29 
**** 
SEXTA-FEIRA, 04/07/2014  
Leituras: Amós 8,4-6.9-12; Mt 9,14-17 
**** 
SÁBADO, 05/07/2014 
Leituras: Amós 9,11-15; Mt 9,14-17 
 
 

    Igreja celebra o 14º Domingo do Tempo Comum - Ano A 
            
LEITURAS: 
Primeira: Livro do Profeta Zacarias 9,9--10 
Segunda: Epístola aos Romanos 8,9.11-13 
Evangelho: S.Mateus 11, 25-30 
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 nº 4.  
Tel.000244/222.33.26.14; Ingombotas, Luanda -Angola 

*Paróquia do Carmo, Luanda - Angola / Nº292 -29 de Junho de 2014*   

 

*«Relação com 
Cristo fora da 
Igreja é perigosa», 
afirma Papa 
Francisco 
 

*Núncio Apostólico 

em Angola preside 
eucaristia festiva 
alusiva aos 326 anos 
de fundação da 
Paróquia do Carmo 
 

*Mais de 100 

catequisandos serão 
crismados  na Festa 
da Padroeira 
 

O Evangelho de Mt.16 13-19  convida os discípulos a aderirem a 
Jesus e a acolherem-no como “o Messias, Filho de Deus”. Dessa 
adesão, nasce a Igreja – a comunidade dos discípulos de Jesus, 
convocada e organizada à volta de Pedro. A missão da Igreja é dar 
testemunho da proposta de salvação que Jesus veio trazer. À Igreja e 
a Pedro é confiado o poder das chaves – isto é, de interpretar as 
palavras de Jesus, de adaptar os ensinamentos de Jesus aos desafios 
do mundo e de acolher na comunidade todos aqueles que aderem à 
proposta de salvação que Jesus oferece. A história de Pedro que hoje 
nos é proposta garante-nos que, nos momentos de perseguição e de 
oposição, o nosso Deus não nos abandona.  Pedro-  Escolhido, 
porque acolhe o amor, que perdoa e faz renascer.  Escolhido, para 
também nós sermos capazes de viver a alegria do amor que perdoa.  
Paulo- o ardor da fé, a ânsia do anúncio, o dom do carisma, as cartas 
escritas em dádiva pelas pessoas e comunidades. Com Paulo, ser 
Igreja significa sair, encontrar, abraçar, acompanhar, etc…Com Pedro 
e Paulo, a Igreja é edificada na perseverança, conquistada aos 
fracassos e aos medos. Acima de tudo o segredo destes dois 
seguidores de Cristo, tão diferentes um do outro, é o mesmo: o amor 
apaixonado por Cristo e pelo seu Reino. É o segredo de sempre para 
todos os tempos e espaços… para a Igreja dos nossos dias, para cada 
um de nós: «Sim, Senhor, Tu sabes que te amo!»(Pedro); «Já não sou 
eu que vivo. É cristo que vive em mim…Para mim viver é Cristo!». 

 
«Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja» 

Hoje celebramos o 13º Domingo Comum, domingo que coincide com a Solenidade dos 
apóstolos S. Pedro e S. Paulo. A liturgia convida-nos a refletir sobre estas duas figuras e a considerar 

o seu exemplo de fidelidade a Jesus Cristo e de testemunho do projeto libertador de Deus. 
 
A primeira Leitura dos Atos dos Apóstolos 12, 1-11 - Mostra como Deus confirma 

o testemunho dos discípulos e como cuida deles quando o mundo os rejeita: os discípulos de 
Jesus são agora os que continuam, no mundo, a testemunhar esse projeto de libertação que Deus 
ofereceu aos homens através de Jesus Cristo. Na ação de Deus em favor de Pedro, Lucas 
apresenta-nos a solicitude de Deus pela sua Igreja e pelos discípulos que testemunham, no 
mundo, a Boa Nova da salvação. O verdadeiro cristão é, de facto, aquele/aquela não tem medo de 
anunciar o Nome de Jesus, porque sabe que Deus está e estará com ele/ela. 

 
A segunda leitura do 2Tm 4,6-8.17-18 -  parece ser um autêntico testamento 

espiritual escrita do punho do próprio Paulo, e é dirigida ao seu discípulo predileto: Timóteo. 
Paulo, apresentando-se ele próprio como apóstolo de Cristo, e numa espécie de “balanço final” da 
sua vida, recorda a resposta generosa que tinha dado ao chamamento que Jesus, entregando-se 
totalmente ao anúncio do Evangelho. 

 

 



 

1.CRISMAS: a nossa Paróquia continua a preparar a festa da Padroeira prevista para o 
próximo dia 20 de Julho. A Eucaristia festiva será presidida pelo Núncio Apostólico em 
Angola e São Tomé, Dom Novactus Rogâmbwa. Durante a missa 105 catequisandos vão 
receber o Sacramento da Confirmação. 
 
2)ENSAIOS: continuam os ensaios para a festa da Padroeira às Quintas-feiras, as 
19h30, no Salão paroquial. A Comissão Paroquial de Liturgia pede a participação de 
todos os coristas e fiéis interessados da nossa Paróquia. 
 
3)ÓBOLO DE SÃO PEDRO: de acordo com as orientações de Sua Excelência 
Reverendíssima, Dom Zeferino Zeca Martins, nosso Bispo Auxiliar de Luanda, o 
Ofertório deste Domingo (13ºDomingo do Tempo Comum) será enviado à Tesouraria 
Arquidiocesana e encaminhado à Nunciatura Apostólica para o Óbulo de São Pedro. 
Explicámos que o óbolo de São Pedro é a colecta das paróquias do dia 29 de Junho 
(festa de São Pedro e São Paulo) enviada directamente ao Santo Padre, para a 
manutenção da Igreja e ajudar no auxilio aos mais necessitados. 
 
4.FAMÍLIA: são convocados os membros da Comissão da Família para uma reunião a 
ter lugar, neste Domingo, após a missa das 7h30, numa das salas do Centro do Carmo. A 
presença de todos é indispensável. 
 
5.CASAMENTO - no próximo fim-de-semana vão celebrar casamento os noivos:  

 
6.LIMPEZA DA IGREJA: no próximo Sábado, a limpeza da Igreja estará a cargo do 
Grupo Santa Cecília 
     ************  *********** **********    ********* ******* ****** 

: inspirada no Livro do 

Profeta Isaías (Is11,2) a tradição da Igreja nos ensina que o Espírito Santo dá à 
humanidade 7 dons. São eles: 1-SABEDORIA - dom que nos faz perceber e conhecer os 
caminhos de Deus em nossas vidas.//2-ENTENDIMENTO - dom que nos faz entender 
as sublimes verdades da salvação.//3-CONSELHO - dom que nos faz saber escolher a 
direção da divina graça, nos difíceis passos da vida.//4-FORTALEZA - dom que nos dá 
força para aguardarmos com paciência, e mesmo com alegria do espírito, o desprezo, o 
prejuízo, as perseguições e a própria morte.//5-CIÊNCIA - dom que nos possibilita 
conhecer cada vez mais a nossa própria miséria e fraqueza, a beleza da virtude e o valor 
inestimável da alma, a fim de que sempre possamos ver claramente as ciladas do mundo 
e evitá-las.//6-PIEDADE - dom que nos torna mais dócil no trato com o SENHOR 
através da oração, para podermos amar a Deus com amor de Filhos, à Maria Santíssima, 
como nossa mãe e a todos os homens como irmãos em Jesus Cristo.//7-TEMOR A 
DEUS - dom que nos faz lembrar do respeito que devemos ter para com as coisas 
divinas, principalmente por todos os benefícios que proporciona para o nosso espírito e 
salvação. 

                    
 

 
 
                             

                                                                                                                                    
 

*Não somos isolados e não somos cristãos a título individual, cada um por conta 
própria, não! A nossa identidade cristã é pertença! Somos cristãos porque pertencemos à 
Igreja. É como um sobrenome: se o nome é “sou cristão”, o sobrenome é “pertenço à 
Igreja”. Ninguém se torna cristão por si mesmo! Não se fazem cristãos em laboratório. O 
cristão é parte de um povo que vem de longe. O cristão pertence a um povo que se chama 
Igreja e esta Igreja o faz cristão, no dia do Baptismo, e depois no percurso da catequese. 
Mas ninguém, ninguém se torna cristão por si mesmo. Se nós acreditamos, se sabemos 
rezar, se conhecemos o Senhor e podemos escutar a sua Palavra, se O sentimos próximo e 
O reconhecemos nos irmãos, é porque outros, antes de nós, viveram a fé e, depois, a 
transmitiram a nós. Recebemos a fé dos nossos pais, dos nossos antepassados, e eles a 
ensinaram a nós. Bem, essa é a Igreja: uma grande família, na qual se é acolhido e se 
aprende a viver como cristãos e como discípulos do Senhor Jesus. Na Igreja, não existe o 
‘agir por si’, não existem jogadores na função de ‘líbero’. Quantas vezes, o Papa Bento 
descreveu a Igreja como um “nós” eclesial! Às vezes se ouve alguém dizer: “Eu acredito em 
Deus, acredito em Jesus, mas a Igreja não me interessa…”. Quantas vezes ouvimos isso? E 
isso não é certo. Há quem acredite poder ter uma relação pessoal, direta, imediata com 
Jesus Cristo fora da comunhão e da mediação da Igreja. São tentações perigosas e 
prejudiciais. São, como dizia o grande Paulo VI, dicotomias absurdas. É verdade que 
caminhar junto é trabalhoso e às vezes pode ser cansativo: pode acontecer que algum 
irmão ou alguma irmã nos dê problema, ou nos cause escândalo… Mas o Senhor confiou a 
sua mensagem de salvação a pessoas humanas, a todos nós, às testemunhas; e é nos nossos 
irmãos e nas nossas irmãs, com os seus dons e os seus limites, que vem ao nosso encontro 
e se faz reconhecer. E isto significa pertencer à Igreja. Lembrem-se bem: ser cristão 
significa pertencer à Igreja. O nome é “cristão”, o sobrenome é “pertença à Igreja”. 
Queridos amigos, peçamos ao Senhor, por intercessão da Virgem Maria, Mãe da Igreja, a 
graça de não cair nunca na tentação de pensar poder desfazer das pessoas, desfazer da 
Igreja, de podermos nos salvar sozinhos, de ser cristão de laboratório. Pelo contrário, não 
se pode amar Deus sem amar os irmãos, não se pode amar Deus fora da Igreja; não se pode 
estar em comunhão com Deus sem fazê-lo na Igreja e não podemos ser bons cristãos se 
não junto a todos aqueles que procuram seguir o Senhor Jesus, como um único povo, um 
único corpo, e isto é a Igreja»(Papa Francisco, 25.6.2014). 

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

 

 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Padre
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