
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A Igreja celebra a 15ª Semana do Tempo Comum, ANO A 

 

A liturgia propõe-nos os textos que se seguem: 
SEGUNDA-FEIRA, 14/07/2014 
Leituras: Is 1,10-17;Mt 10,34-42;11,1 
**** 
TERÇA-FEIRA, 15/07/2014, festa de São Boaventura 
Leituras: Is 7,1-9;Mt 11,20-24 
 ***** 
QUARTA-FEIRA, 16/07/2014, NOSSA SENHORA DO CARMO, FESTA 
Leituras: Is10,5-7.13-16; Mt 11,25-27 
**** 
QUINTA-FEIRA, 17/07/2014 
Leituras: Is 26,7-9; Mt 11,28-30 
**** 
SEXTA-FEIRA, 18/07/2014 
Leituras: Is 38,1-6.21-22; Mt 12,1-8 
**** 
SÁBADO, 19/07/2014 
Leituras: Miq 2,1-5; Mt 12,14-21 
 

      Igreja celebra o 16º Domingo do Tempo Comum, Ano A 
   

LEITURAS: 
Primeira: Livro da Sabedoria 12,13.6-19 
Segunda: Epistola aos Romanos 8,26-27 
Evangelho: São Mateus 13, 24-43 
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 /Nº293 - 13 de Julho  de 2014 

 

*Paróquia do 

Carmo prepara 
festa dos 325 anos 
de fundação  
 

*Mais de 100 

catequisandos serão 
crismados  no 
próximo Domingo 
 

*Missa de 

Imposição do 
Escapulário e 
Novena à Nossa 
Senhora animam 
Semana Paroquial 
 

Evangelho: Mt 13, 1-23 - a Parábola do Semeador centra-se sobre 
a semente e os diversos tipos de terrenos. A semente lançada à terra 
é a Palavra de Deus. Para frutificar, precisa de boa terra. Portanto, as 
principais dificuldades não são do Semeador que é magnifico (o 
Senhor), nem da semente pois tem potencialidades para germinar e 
dar bons frutos (a Palavra). O problema é do terreno onde cai a 
semente: terreno ao longo do caminho, terreno pedregoso, terreno 
espinhoso e boa terra. Ora, que tipo de terreno somos? Os que 
ouvem a Palavra de Deus sem esforços para compreende-la? Os que 
ouvem a Palavra de Deus e a acolhem de momento com alegria mas 
sem raiz em si mesmo porque é inconstante e, por isso, sucumbe 
perante a tribulação e a perseguição? Somos um terreno que ouviu a 
Palavra de Deus e que as seduções deste mundo sufocaram? Ou 
somos daqueles que receberam e compreenderam a Palavra de Deus 
e dão frutos de boas obras? O pior que nos pode acontecer, como 
seres humanos, neste mundo, é sermos inúteis à Igreja e à sociedade. 
Ora, que frutos estou a dar na minha vida pessoal, familiar, 
profissional, laboral e eclesial?A resposta caberá a cada um de nós. 
Na sua ultima Mensagem, os nossos bispos recordam-nos que 
devemos ser cristãos «Enraizados em Cristo». 

«A Palavra que sai da minha boca não volta sem ter 
produzido a sua Missão» 

 

Neste 15ºDomingo do Tempo Comum, a Palavra de Deus é comparada à semente lançada à 
terra com potencialidades para produzir frutos cuja qualidade também dependerá da qualidade 
do terreno. 

1ªLeitura: Is 55, 10-11- a semente lançada à terra produz pão para comer. Da mesma forma, 
a Palavra de Deus pregada produz frutos de conversão, de santificação e de salvação das almas. 
O profeta Isaías explica que a semente da Palavras tem em si mesma uma força divina que a 
torna eficaz. Assim, o elevado número de fiéis que cresce a cada dia e que pedem os sacramentos 
é um dos resultados desta “missão” da Palavra. Entretanto, não nos iludamos apenas com o 
elevado número de convertidos e de baptizados mas com a qualidade dos números. 

2ªLeitura- Rm 8, 18-23: neste extracto da Epistola aos Romanos, São Paulo diz que todos 
somos pecadores, escravos do pecado. Mas a libertação que nos veio de Deus através de Jesus 
Cristo é extensiva à todas as pessoas, tornando-nos novas criaturas, isto é, homens e mulheres 
renovados e unidos a Deus, por Jesus Cristo, na Igreja. 

 

 

 

 



 

1.CONSELHO PAROQUIAL: são convocados os membros de direcção dos grupos da 
Paróquia(presidente, secretarios, tesoureiros e respectivos adjuntos) para uma breve reunião de 
concertação a ter lugar amanha, as 19h30, no Salão Paroquial. Agenda: preparativos da Festa da 
Padroeira. 
 

2.SEMANA DA PARÓQUIA: a partir de amanha, iniciamos as festividades alusivas aos 325 
anos de fundação da Igreja do Carmo. O programa das celebrações prevê uma Semana Paroquial com 
Homilias-Conferências sobre a Virgem Maria; a Missa de Imposição do Escapulário; a Novena à 
Nossa Senhora do Carmo; a Eucaristia festiva (as 9h30) a ser presidida por Dom Novactus 
Rogâmbwa, durante a qual mais de 100 fiéis vão receber o Sacramento da Confirmação;  
 
3.MISSA/ESCAPULÁRIO: a missa de imposição do Escapulário está marcada para a 
próxima Sexta-feira (dia 18 de Julho), as 11horas.  
 
4.NOVENA: a Novena à Nossa Senhora do Carmo começa hoje, as 17h30, até ao dia 22 de Julho 

(Terça-feira) das 17h30 às 18h, seguindo-se o Terço, até as 18h30. A orientação da Novena está a 
cargo das direcções dos Grupos Legião de Maria, Evangelização Fundamental, Carismático e 
Promaica. Orientamos o grupo “Jesus é a Solução” a concluir a tarde de louvor as 17horas. 

 
5.CATEQUESE/PAUSA: devido aos preparativos da Festa da Padroeira, no próximo 
Sábado não haverá catequese. Os catequisandos que se preparam para receber o Sacramento da 
Confirmação no próximo Domingo e os que vão receber o Baptismo e a 1ªComunhão no 
próximo dia 27 de Julho, estarão de RETIRO das 8h às 12h30, na Capela das Irmãs de São 
José de Cluny. A presença de todos é indispensável. 
 
6.ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO: para a almoço de confraternização a seguir a 
missa festiva, todos os fiéis deverão trazer farnel ao qual se juntará o almoço para os 
convidados numa partilha em conjunto. Pedimos aos grupos da Paróquia que nos ajudem a 
organizar esta dinâmica. 
 
7.TARDE RECREATIVA: a tarde recreativa será organizada pela Comissão Paroquial 
Juvenil com um programa a ser aprovado pela Direcção da Paróquia. Pedimos aos jovens a 
fazerem uma selecção criteriosa dos músicos a convidar.  
 
8.BAPTISMOS: o Baptismo de crianças terá lugar no próximo no dia 26 de Julho (as 9h30) 
enquanto o Baptismo de Adultos está marcado para o Domingo, dia 27 de Julho, durante a 
missa das 11horas. 
 
9.NOIVOS: o curso de noivos arrancou este Sábado com 39 pares. Como tem sido hábito, os 
noivos não baptizados deverão frequentar a catequese durante os 5 meses de formação. 
 

10.CASAMENTO - no próximo fim de semana vão celebrar matrimónio os noivos: Ahod de 
Carvalho e Iracema/ Mateus Eduardo e Sara Valério/Mauro Emmanuel e Etelvina da Cruz/ 
Pedro Ivo e Iracema Santana. 
 
11.LIMPEZA GERAL: devido aos preparativos da Festa da Padroeira, no próximo Sabado, a 
limpeza da Igreja estará a cargo de todos os grupos e movimentos da Paróquia. Pedimos aos 
fiéis uma participação activa nesta actividade. 
 

                         FESTA DA PADROEIRA/PROGRAMA 
 

De 14-20/07 DAS 17 ÀS 17H30  NOVENA À NOSSA SENHORA DO CARMO  

Dia 26/07 SÁBADO, AS 12 HORAS                 BAPTISMO DE CRIANÇAS 

                                                SEMANA DA PARÓQUIA- 08 À 14 DE JULHO, 18H30 

DIA CONTEXTO ACTUAL TEMA PRELECTOR/CELEBRANTE 

14 Habitual confusão entre a veneração à 

Virgem Maria e a importância da Eucaristia 

que Jesus mandou celebrar em sua memória 

Culto à Virgem Maria 

(Conc.Vat II 66 e 67) 

Padre José Bragança 

15 Virtudes como a perseverança, a 

generosidade, a Confiança em Deus e a 

prática da oração podem ajudar as famílias a 

consolidar/ edificar a “Igreja Doméstica”…  

Virtudes da Virgem 

Maria 

Frei António Jacob,OP 

16 Esposas/ Mães com dificuldades para 

assumir responsabilidade no Lar e na 

Família 

Maria, Modelo de 

Esposa 

Fr Boaventura Cordeiro,OP 

17 Contexto da Nova Evangelização para 

transmissão da fé: consolidação dos 

conteúdos a partir da Vocação/missão de 

Maria 

Maria, Modelo de Fé Frei Júlio Candeeiro,OP 

18 Recebemos o Escapulário mas não 

conhecemos a sua história e as suas 

exigências 

História, Doutrina  e 

Lições do Escapulário 

Frei Marmiliano Kayse,OP 

 OUTRAS ACTIVIDADES HORAS E LUGAR PRESIDENTE/ORIENTADOR 

18 Missa de Imposição do Escapulário 11 Horas      Frei António Estêvão 

19 Limpeza Geral da Igreja Das 6 às 9 horas Todos os grupos da Paróquia 

Retiro dos Crismandos (8 às 14h) Lugar:colégio/Kinaxixi Frei AEstêvão,OP 

20 Missa de Acção de Graças com crismas  Centro paroquial Dom Novactus Rogâmbwa 

Almoço de Confraternização Centro do Carmo Farnel para partilha 

Tarde Recreativa, das 14h30 às 18H30 Centro do Carmo Conselho de Jovens (programa) 

26/6 Baptismo de Crianças 9h30  

27/6 Baptismo e 1ªComunhão Missa das 11 horas  

 

     
 
*«Peçamos à Virgem Maria que nos ensine a viver a nossa Fé nas acções de cada dia e a 
dar mais espaço para o Senhor»(Papa Francisco) 
  
 


