
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    A Igreja celebra a 17ª Semana do Tempo Comum, ANO A 

 
A liturgia propõe-nos os textos que se seguem: 
 
SEGUNDA-FEIRA, 28/07/2014 

Leituras: Jer 13,1-11; Mt 13,31-35 
**** 
TERÇA-FEIRA, 29/07/2014, Festa de Santa Marta 

Leituras: Jer 14,17-22; Mt 13,36-43 
 ***** 
QUARTA-FEIRA, 30/07/2014  
Leituras: Jer 15,10.16-21; Mt 13,44-46 
**** 
QUINTA-FEIRA, 31/07/2014 , Festa de Santo Inácio de Loyola 
Leituras: Jr 18,1-6; Mt 13,47-53 
**** 
SEXTA-FEIRA, 01/08/2014, Santo Afonso de Ligório (Família Redentorista) 

Leituras: Jr 26,1-9; Mt 13,54-58 
**** 
SÁBADO, 02/08/2014 
Leituras: Jr 26,11-16; Mt 14,1-12 

          Igreja celebra o 18º Domingo do Tempo Comum, Ano A 

 
LEITURAS: 
Primeira: Isaías 55,1-3 
Segunda: Romanos 8,35.37-39 
Evangelho: S. Mateus 14,13-21 
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 Nª Sr
a
 do Carmo, Luanda -Angola / Nº 295, 27 de Julho de 2014** 

 

* Bispos 

Lusófonos 
refletem sobre 
Papel 
Transformador do 
Evangelho 
 

* Comissão 

Arquidiocesana 
de Liturgia 
reúne-se no 
próximo Sabado  

 

* Bispo 

Emérito de 
Benguela celebra 
50 anos de vida 
sacerdotal 
 

2ªLeitura (Rom 8,28-30): neste extracto da carta aos 
romanos, São Paulo reafirma que a Providência Divina 
acompanha sempre aqueles que se identificam com Jesus 
Cristo:« àqueles que predestinou, também os chamou; 
àqueles que chamou também os justificou; e àqueles que 
justificou também os glorificou»… 
 
Evangelho (Mt 13,44-52): estas três parábolas, nomeadamente a 
do tesouro escondido no campo, a do negociante de pérolas e 
da rede lançada ao mar, ajudam-nos a perceber que o Senhor 
indica-nos o caminho da sabedoria para encontrarmos o 
Reino de Deus. Entretanto, este dom gratuito (o Reino de 
Deus) deve ser encontrado com o nosso esforço, sobretudo 
nas opções que fazemos visando discernir o que é melhor 
para nós pois «no mundo, na igreja e nas pessoas continua a 
coexistência de forças opostas». Mais ainda: a decisão pelo 
Reino não admite hesitações ou jogos duplos. Trata-se de 
optar radicalmente por Deus e pelos valores do Evangelho de 
maneira radical, sincera sem desvios nem hipocrisias ou 
incoerências. 

«Deus predestinou-nos para sermos conformes à   
                            imagem de Jesus»  

As leituras deste 17º Domingo do Tempo Comum convidam-nos a fundamentar 
a nossa vida e as nossas opções com base nos valores morais como a Sabedoria, a 
exemplo de Salomão (1ªleitura), a busca exclusiva do Reino de Deus (Evangelho) 
para sermos conformes à imagem de Deus, como diz São Paulo na 2ªleitura. 
 
1ªLeitura (1Reis 3,5.7-12): o bom exemplo de Salomão é destacado por Deus como 
um rei que, na sua oração, não pediu longa vida, nem dinheiro, nem poder sobre os 
seus inimigos. O rei Salomão pediu sabedoria para julgar/governar o seu povo com 
justiça. De Salomão aprendamos que a sabedoria é o dom de saber orientar a vida 
segundo os critérios de Deus. Se a ganharmos, teremos outros bens materiais e 
espirituais por acréscimo. 
 

 

 



 

1.COMISSÃO DE LITURGIA: as comissões de liturgia das 32 paróquias da 
Arquidiocese de Luanda estarão reunidas na Paróquia de Fátima, no próximo dia 9 de 
Agosto, as 10horas. A nossa Paróquia será representada, neste encontro, pelos 
membros de direcção Comissão Paroquial de Liturgia; 
 
2.PASTORAL FAMILIAR: são convocados os membros da Comissão da Pastoral 
Familiar para um encontro a ter lugar este Domingo, após a missa das 7h30, numa 
das salas do Centro Paroquial. 
 
3.LIVRO: «A Arte de Seguir Alguém» da autoria de Dárdano Santos é o título de um 
livro a ser vendido e autografado, durante a manhã do próximo Domingo (dia 3 de 
Agosto), na nossa Paróquia, por um grupo de jovens estudantes/escuteiros da 
Universidade Católica de Angola. 
 
4.MISSAS DA SEMANA: voltamos a recordar aos grupos escolhidos para a 
animação das missas da semana a redobrarem o seu empenho nesta missão. Eis os 
grupos: 2ªfeira,Jovens-Comissão Pastoral Juvenil); 3ªfeira, Catequistas; 4ªfeira, 
Comissão da Família, Promaica e Equipas de Nossa Senhora; 5ªFeira, Infância e 
Adolescência Missionária; 6ªfeira, Grupo Santa Cecília. 
 
5.CASAMENTO - no próximo fim-de-semana vão celebrar matrimónio os noivos:  
 
5.LIMPEZA GERAL: no próximo Sábado, a limpeza da Igreja estará a cargo dos 
grupos: Carismático e Jesus é a Solução. 
 

 
É PARA LER COM ATENÇÃO: 
*Nos últimos tempos, temos vindo a receber inúmeras queixas a respeito do 
comportamento de alguns fiéis dentro da Igreja, desrespeitando este lugar sagrado e de 
oração. Por esta razão pedimos encarecidamente que se respeite o trabalho dos membros 
do Acolhimento, durante a missa. As nossas preocupações são as seguintes: 
*Fiéis que falam ao telemóvel ou enviam mensagens durante a missa;*Fiéis que entram na 
Igreja muito mal vestidos, alguns dos quais de calções ou blusas decotadas;*Fiéis que 
conversam em voz alta durante a missa ou ao lado dos seus irmãos que querem continuar a 
sua oração pessoal no fim da missa; *Fiéis que ao longo da missa andam a mastigar 
pastilhas deixando-as depois coladas nas cadeiras da Igreja, como se estivessem na 
rua;*Fiéis que no fim da missa deixam o lixo na Igreja: guardanapo, garrafas vazias…*Fiéis 
que recebem a Mensagem do Carmo e a deixam rasgada dentro da Igreja em  total 
desprezo para com aqueles que se sacrificaram por ela;  
*Recordamos ainda que, durante a missa, o momento da consagração é para ser 
respeitado: estar de joelhos. Este gesto não é facultativo. É obrigatório. Se tivermos 
dificuldades para nos pormos de joelhos, devemos estar sentados para não impedirmos a 
visibilidade aos outros que estão a traz de nós. Estes são algumas dos actos de indisciplina 
que estão a preocupar a Direcção da Paróquia. Repetimos, por favor: respeitemos o 
trabalho dos grupos de acolhimento. Continuaremos a chamar a nossa atenção até à 
mudança de comportamento. Respeitemos a nossa Igreja: é lugar sagrado! 

 

 

  
*Os bispos de países lusófonos concluíram já o seu sétimo encontro que teve lugar 
esta semana na Universidade Católica de Angola: «o Papel Transformador do 
Evangelho à Luz da Exortação Apostólica “Evangelii Gaurdium”(A Alegria do 
Evangelho)» foi o tema que reuniu bispos dos países que falam a Língua 
Portuguesa. Em seguida, efectuaram uma visita ao Palácio Presidencial onde foram 
recebidos pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da Republica 
Edertrudes Costa onde foram informados sobre o estado actual do futuro acordo 
entre o Estado Angolano e a Santa Sé (a Concordata). E neste Domingo, os bispos 
dos países lusófonos participam na Eucaristia de acção de graças alusiva à festa dos 
50 anos de vida sacerdotal de Dom Óscar Braga.  
 
 

                                                              
*Dom Oscar Lino Lopes Braga, nasceu em Malange, filho de pais portugueses. Durante 
33 anos (1975 - 2008) foi bispo da Diocese de Benguela e desenvolveu várias 
actividades pastorais: fundou o Seminario Maior do Bom Pastor (Filosofia e Teologia) e 
ordenou mais de 270 sacerdotes. Foi fundador da Promaica (Promoção da Mulher na 
Igreja Católica); Redinamizou o Escutismo em Angola e a Pastoral da Criança, tendo 
sugerido a criação da futura Diocese do Lobito. 
        
 

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