
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      A Igreja celebra a 16ª Semana do Tempo Comum, Ano A 

 

A liturgia propõe-nos os textos que se seguem: 
SEGUNDA-FEIRA, 21/07/2014 

Leituras: Miq 6,1-4.6-8,Mt 12,38-42 
**** 
TERÇA-FEIRA, 22/07/2014, Festa de Santa Maria Madalena 
Leituras: Miq 7,14-15.18-20,Mt 12,46-50 
 ***** 
QUARTA-FEIRA, 23/07/2014 
Leituras: Jer 1,1.4-10; Mt 13,1-9 
**** 
QUINTA-FEIRA, 24/07/2014 
Leituras: Jer 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17 
**** 
SEXTA-FEIRA, 25/07/2014, Festa de São Tiago, Apóstolo 
Leituras: 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28 
**** 
SÁBADO, 26/07/2014, Festa de São Joaquim e Santa Ana (avós 
de Jesus) 
Leituras: Jer 7,1-11; Mt 13,24-30 
 
 
 

      Igreja celebra o 17º Domingo do Tempo Comum, Ano A 

 
LEITURAS: 
Primeira: 1Reis 3,5.7-12 
Segunda: Epistola aos Romanos 8,28-30 
Evangelho: São Mateus 13,44-52 
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 /Nº294 - 20 de Julho de 2014** 

 

* Paróquia do 

Carmo celebra festa 
dos 325 anos de 
fundação 
 

*Dom Anastácio 

Kahango entre nós 
para presidir à 
eucaristia de acção 
de graças  
 

*Mais de 90 

catequisandos 
recebem, hoje, o 
Sacramento da 
Confirmação 

 

2ªLeit (Rom 8,26-27) – Neste extracto da carta aos Romanos, São 
Paulo explica-nos que a acção de Deus na nossa consciência e no 
nosso coração não é espetacular: é serena, profunda e contínua. Por 
isso, nas nossas orações somos convidados a dar lugar ao silêncio 
para que o Espírito Santo ore em nós. 

Evangelho (Mt 13,24-43) - o trigo e o joio, isto é, o bem e o mal 
crescem juntos e a sua separação depende da hora que Deus 
escolher para fazer a justiça. Entretanto, Deus semeia em nós, dia e 
noite, as sementes da bondade, verdade, paciência, perseverança, 
honestidade, justiça, pureza, caridade valores fortes que o joio não 
consegue sufocar com o ódio, a divisão, da insensibilidade, a 
indiferença e a violência. Para que estes valores encontrem raízes na 
nossa mente e no nosso coração, é necessário fortalece-los com a 
Palavra de Deus, a participação na Eucaristia, a recepção dos 
Sacramentos e a prática da caridade.  
 
*Neste dia em que celebramos 325 anos de fundação da nossa Igreja 
Paroquial do Carmo, que o Senhor misericordioso nos ajude a 
transformar os “joios” na nossa vida em boa semente com ajuda da 
Oração, os Sacramentos e a prática da oração. Aproveitamos este dia 
para recordar os Párocos anteriores já falecidos (Frei Fernandes, 
Frei João Domingos e outros da Familia Carmelita fundadora desta 
Comunidade) para que intercedam por nós, a fim de crescermos na 
santidade e na justiça, todos os dias da nossa vida, como Família 
Paroquial. Votos de boa festa a todos!  
 
 

Neste 16ºDomingo do Tempo Comum, dia em que a nossa Paróquia celebra 325 anos de 
fundação, as leituras referem-se à Paciência de Deus: o Senhor permite que o joio, isto é, o mal, 
cresça no mundo pois concede tempo ao pecador para que se arrependa (1ªleitura). Assim, Deus 
envia o Seu Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas e nas nossas debilidades (2ªleitura). 
Entretanto, somos convidados à vigilância para que o inimigo (o demónio) não semeie o joio, 
isto é, o mal nos nossos corações, sobretudo nos momentos de distração (Evangelho). 

1ªLeit (Sab 12,13.16-19) - este trecho do livro da Sabedoria ajuda-nos a reflectir como o Senhor 
age em presença do pecado do homem e da mulher, criados à Sua imagem e semelhança. 
Perante o mal, Deus não age como os homens: «não se vinga, não se desilude, não desespera». 
Pelo contrário, o Senhor não usa da força. Julga com bondade e governa com inteligência. 
Assim, Deus ensina-nos: o justo deve ser humano, após o pecado dais lugar ao arrependimento, 
à conversão. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

1. 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 próximo Domingo, dia 27 de Julho, 
durante a missa das 11horas. A reunião de pais e encarregados de educação que vão baptizar as 
crianças terá lugar nesta Terça e Quarta-feira, no Salão Paroquial. 
 

2.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. Eis o 
programa da formação que vai de Julho a Novembro de 2014: 
 

Nº        DISCIPLINAS     PROFESSORES 
1    Sacramento do Matrimónio Frei António Estêvão,OP/Frei Marmiliano 

Naufila 
2    O Casamento na Bíblia Irmã Maria do Céu Costa, FMDP 

3    Importância da Oração na 
Família 

Ir Conceição Adelina, SJC 

4    Planeamento Familiar e   
    Saúde Reprodutiva 

Drª Victória de Sousa (médica) 

5    Casamento Civil e Código 
da    
    Família 

Drª Pulquéria Van-Dunem (Jurista) 

6    Técnicas de Gestão do Lar Drº Francisco Massango (Economista) 

7    Psicologia Social do   
     Matrimónio 

Drª Encarnação Pimenta (Psicóloga) 

8 Experiências de Vida 
Conjugal 

Equipas de Nossa Senhora (casais) 

 

3.QUADROS/VIA-SACRA: uma família da nossa Paróquia ofereceu 14 quadros para a 
Via-Sacra já afixados no Claustro da Igreja. Em nome da equipa missionária e dos fiéis 
do Carmo, o Pároco agradece à esta família por este gesto de generosidade. 
 

4.CASAMENTO - no próximo fim-de-semana vão celebrar matrimónio os noivos: João 
António e Gina Marcelino/Carlos Ferreira e Wine Jamba/Dilson Pascoal e Tânia 
Victoriano/Edmilson Ricardo e Naemy Ndatipo. 

 
5.LIMPEZA GERAL: no próximo Sábado, a limpeza da Igreja estará a cargo dos grupos: 
Legião de Maria, Evangelização Fundamental e Promaica. 
 
********   *********  ************  ******** 

*Oração a Nossa Senhora do Carmo: Ó Santíssima Imaculada Virgem 
Maria, ornamento e glória do Monte Carmelo, Vós que velais tão particularmente sobre os que 
trazem vosso sagrado Hábito, velai também, bondosa, sobre mim, e cobri-me com o manto de 
Vossa maternal proteção. Fortalecei minha fraqueza com o Vosso poder, e dissipai, com a 
Vossa luz, as trevas do meu coração. Aumentai em mim a fé, a esperança e a caridade. Ornai 
minha alma com todas as virtudes, a fim de que ela se torne sempre mais amada de Vosso 
Divino Filho. Assisti-me durante a vida, consolai-me com a Vossa Amável presença na hora da 
morte, e apresentai-me à Santíssima Trindade, como Vosso filho e fiel servo Vosso, para que 
eu possa louvar-Vos eternamente no Céu. 

 

  
1.A Igreja e o Convento do Carmo foram construídos pelos Missionários Carmelitas 
Portugueses a pedido da Rainha Luísa de Gusmão, em 1656 (século XVII), cuja imagem 
está exposta na parte superior da porta de entrada principal; 
2.A Igreja Paroquial foi construída durante 29 anos (1660-1689). Este ano, a Igreja 
Paroquial do Carmo, classificada como uma das 27 maravilhas de origem portuguesa no 
mundo, completa 325 anos; 
3.O primeiro pároco do Carmo foi o Frei Gregório de Santa Maria que acompanhou as 
obras de construção do convento e da Igreja; 
4.Os missionários Carmelitas terminaram a sua missão no Carmo no dia 18 de Outubro 
de 1837 por decreto do governo português que determinou a extinção/ou encerramento 
dos conventos em todo o país e nas colónias. Quatro anos depois, em 1837, surgiram os 
Missionários da Ordem Terceira de São Francisco que efectuaram novas obras de uma 
igreja em ruínas; 
5.Depois de alguns anos de trabalho, os franciscanos deixaram a Paróquia do Carmo 
que foi sendo assistida por sacerdotes do clero secular ajudados por várias religiosas, 
com destaque para as Irmãs de São José de Cluny que chegaram a dirigir uma escola de 
alfabetização para raparigas; 
6.O último sacerdote-pároco, antes dos frades dominicanos foi o Padre Fernando de 
nacionalidade portuguesa que, em 1989, acolheu o Frei João Domingos proveniente do 
Wako-Kungo para assumir a direcção do ICRA-Instituto de Ciências Religiosas de 
Angola; 
7.O primeiro pároco dominicano do Carmo foi o Frei João Domingos. Antes do actual 
pároco (Frei António Estêvão), foram párocos do Carmo os frei José Nunes; o frei Paulo 
Silva, o frei Manuel Correia e o Frei Miguel Chacachama. Durante vários anos 
trabalharam no Carmo, as Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena que encerram 
a casa há três anos. Neste momento auxiliam os frades dominicanos, as Irmãs de São 
José de Cluny da Casa Provincial. 
8.A Igreja do Carmo passou a Monumento Nacional por decreto do governador-geral da 
Colónia, o Comandante Lopes Alves, no dia 18 de Julho de 1945; 
9.No interiores da Igreja do Carmo estão sepultados dois bispos: Dom Frei António do 
Espírito Santo, primeiro bispo carmelita a visitar Angola; e Dom Francisco do Santo 
Tomás, dominicano português. Curiosidade: No dia 19 de Julho de 1931, durante a 
festa da padroeira, a estrutura que suporta o coro da Igreja desabou mas ninguém ficou 
ferido. 

            
 
 
 


