
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A Igreja celebra a 18ª Semana do Tempo Comum, ANO A 

 

A liturgia propõe-nos os textos que se seguem: 
SEGUNDA-FEIRA, 04/08/2014, S.João Maria Vianey (Padroeiro dos 
Parocos) 
Leituras: Jer 28,1-17; Mt 14,13-21 
**** 
TERÇA-FEIRA, 05/08/2014, Nossa Senhora de África 
Leituras: Jer 30,1-2.12-15; Mt 14,22-36 
 ***** 
QUARTA-FEIRA, 06/08/2014, Festa da Transfiguração do 
Senhor 
Leituras: Dan 7,9-10.13-14; Mt 17,1-9 
**** 
QUINTA-FEIRA, 07/08/2014 
Leituras: Jer 33,31-34; Mc 16,13-23 
**** 
SEXTA-FEIRA, 08/08/2014, Festa de São Domingos 
(Dominicanos) 
Leituras: Na 2,1-3; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28 
**** 
SÁBADO, 09/08/2014, 4ºaniversario de morte do Frei João 
Domingos 
Leituras: Hab 1,12-24; Mt 17,14-20 
   A Igreja celebra o 19º Domingo do Tempo Comum, ANO A 

  
LEITURAS: 
Primeira: 1ºLivro dos Reis 19,9.11-13 
Segunda: Epistola aos Romanos 9,1-5 
Evangelho: São Mateus 14,22-33 
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
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*Papa Francisco 

suplica aos líderes de 
Israel e Palestina a 
declarar cessar-fogo 
em Gaza 
 

*Comissão de 

Liturgia reúne-se na 
Terça-feira 
 

*Bispo Emérito do 

Kuito foi à enterrar 
na Terça-feira 
passada 

 

2ªLeitura (Rm 8,35.37-39): o bem-estar, o sucesso e as riquezas 
podem afastar-nos da fé ao dispensarmos Deus das nossas vidas. 
Entretanto, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o 
perigo também podem levar-nos a abandonar a fé ao pensarmos que 
Deus nos abandonou. Segundo orientações de São Paulo, nesta carta 
aos romanos, nem o sucesso, nem o insucesso ou criatura alguma 
poderão separar-nos do amor de Deus que se manifestou em Cristo. 
 
Evangelho (Mt 14,13-21)- o milagre da multiplicação dos pães 
sugere várias lições: 1)ao conduzir o povo ao deserto, Jesus quiz 
mostrar-lhe que a experiência da pobreza, ajuda a perceber que como 
seres humanos ninguém possui em si mesmo a salvação. Somos 
dependentes de Deus e devemos abrir-nos a Ele; 2) Jesus tem 
compaixão da multidão faminta e comove-se. Um verdadeiro cristão 
deve ser misericordioso, isto é, tem um coração para a miséria do seu 
irmão/; 3)Jesus não prega apenas a Palavra. Esforça-se por alimentar o 
povo de Deus que tem fome. A Igreja, na sua acção pastoral, prega o 
Evangelho (Evangelização e Catequese) mas também trabalha na 
promoção humana (educação e saúde) e na Assistência Social das 
populações através da Caritas (Caridade): «Jesus tomou os pães e, 
levantando os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e deu-os aos seus 
discipulos». Ora, como dizia o Papa Emérito Bento XVI, «quem 
participa da Eucaristia, Pão da Vida, não pode estar alheio ao 
sofrimento do seu irmão que não tem pão». Assim, os cristãos serão 
chamados a participar do milagre da divisão, da partilha. 
                                 «DAI-LHES VÓS DE COMER» 

 

As leituras deste 18ºDomingo do Tempo Comum referem-se à questão da pobreza espiritual e 
material. A pobreza material é um dos problemas graves que põe em risco a sobrevivência da própria 
humanidade (4/5 da população mundial é vitima da fome). No Evangelho Jesus dá-nos o exemplo de 
compaixão e partilha o pão com os famintos. O exemplo é para ser seguido. Somos cristãos! 

 1ªLeitura (Is 55,1-3): após 50 anos de exílio, os judeus receberam a notícia da queda do 
império da Babilónia e do regresso à sua terra natal, Jerusalém. O profeta Isaías compara esta 
libertação a um banquete onde haveria abundancia de alimentos e bebida. Ora, alguns judeus 
preferem permanecer no exilio. A estes, o profeta exorta que «estão a gastar dinheiro por algo que 
não sacia», ao investir dinheiro numa terra estrangeira. Quem regressa à terra, diz Isaías, participará 
de um banquete gratuito preparado pelo Senhor. Apesar destes apelos, a maioria não quis regressar, 
arriscando um novo êxodo. Lições deste trecho: a promessa do Senhor não se refere apenas à fome e à 
sede materiais (alimento e bebida) mas também à fome e à sede de felicidade, de justiça, de 
fraternidade, de amor e de paz. Mais ainda, após o abandono da vida de escravidão/pecado/guerra 
será necessário esforçarmo-nos pela liberdade “total”, pela reconstrução das estruturas do nosso país, 
pela reconciliação das pessoas e pelo regaste do valores cívicos morais para não termos saudades do 
tempo colonial. 
 

 

 



 

1.DESINFESTAÇÃO DA IGREJA: o trabalho de desinfestação da Igreja terá 

lugar amanhã, Segunda-feira, as 9h30. Por esta razão a Igreja apenas estará aberta as 
17horas. Este trabalho será patrocinado pela Administração do Distrito da Ingombota a 
quem, o Pároco agradece profundamente, em nome de toda a família paroquial.  
 
2.CEDULAS DE BAPTISMO: são informados os catequisandos que receberam o 
Sacramento da Confirmação no passado dia 20 de Julho (festa da Padroeira) para 
procederem ao levantamento das suas cédulas de Baptismo ja averbadas no Gabinete da 
Coordenação da Catequese nas horas normais de atendimento (14 às 17horas) de segunda 
a Sexta-feira.  
 

3.FESTA: o Grupo de Jovens João Paulo II completou 8 anos no passado dia 30 de Julho. 
A festa está marcada para este Domingo com um programa que prevê a participação na 
missa das 11 horas, seguindo-se o encontro festivo entre actuais e antigos membros do 
grupo. Boa festa a todos e parabéns! 
 
4.REUNIAO: são convocados os membros da Comissão de Liturgia para um encontro a 
ter lugar na proxima Terça-feira, as 19h30, no Centro da Paróquia. A presença de todos é 
indispensável. A Comissão de Liturgia informa ainda que os ensaios para a missa 
televisiva terão lugar todos os dias no centro paroquial. 
 
5.LIVRO: «A Arte de Seguir Alguém» da autoria de Dárdano Santos é o título de um livro 
a ser vendido e autografado, hoje, na nossa Paróquia, por um grupo de jovens 
estudantes/escuteiros da Universidade Católica de Angola. 
 
6.CASAMENTO - no próximo fim-de-semana vão celebrar matrimónio os noivos: Firmino 
Joaquim e Mirna Gomes. 
 
7.LIMPEZA GERAL: no próximo Sábado, a limpeza da Igreja estará a cargo dos 
ESCUTEIROS. 
 

CATEQUESE: 
*MANDAMENTOS DA LEI DE DEUS: 1.Adorar a Deus e ama-Lo sobre todas 

as coisas/2.Não evocar o Santo nome de Deus em vão/3.Santificar os Domingos e Festas 
de Guarda/4.Honrar pai e mãe e outros legítimos superiores/5.Não matar nem causar 
outro dano no corpo ou na alma a si mesmo ou ao proxmo/6.Guardar castidade das 
palavras e nas obras/7.Não furtar nem injustamente reter ou danificar o bem do 
próximo/8.Não levantar falso testemunho /9.Guardar castidade nos pensamentos e nos 
desejos/10.Não cobiçar as coisas alheias. 
 

*7 SACRAMENTOS- Iniciação cristã: Baptismo, Confirmação (Crisma) Eucaristia 

(1ªComunhão);Cura espiritual: Penitência (Confissão) e Santa Unção (Extrema Unção); 
Missão ou Comunhão Ecclesial: Ordem e Matrimónio. 
 

                                                                    
*O Bispo Emérito do Kuito foi à enterrar na passada Terça-feira (dia 29/07). Natural de 
Caconda (Huila), Dom Pedro Luís António foi ordenado sacerdote em 1952. 
Enquanto padre, Dom Pedro exerceu o seu ministério Pastoral na Missão de Quipeio; e, 
mais tarde, nas Missões de Cuima, Cambinda, Missão do Yola, Londuimbale e Alto 
Hama, esta última da qual foi fundador. Foi Bispo do Kuito de 1979 à 1996. Dom Pedro 
sempre se manteve na sua diocese, mesmo durante os mais intensos combates travados 
nesta região. Somente em 1993 viu-se obrigado a mudar-se para a Missão Católica do 
Chinguar, quando viu sua residência episcopal incendiada, o Seminário Sagrado 
Coração de Jesus saqueado, outras residências religiosas destruídas e a Missão da 
Chanhora, a mais próxima da cidade, ocupada e transformada em base militar. Dom 
Pedro Luís António faleceu, no passado dia 25 de Julho, vítima de doença.Que a sua 
alma descanse em paz! 

    
«Há que fazer prevalecer sempre as razões da paz, através de um diálogo paciente e 
corajoso tendo presentes as lições da história»: estas são palavras do Papa Francisco 
quando dirigia um apelos aos presidentes de Israel e da Palestina. Durante a Oração 
Mariana do Ângelus, na Praça de São Pedro, Domingo passado, o Santo Padre explicou 
que «no centro de cada decisão não se ponham os interesses particulares, mas o bem 
comum e o respeito por cada pessoa». O Bispo de Roma evocou três áreas de crise 
atuais, nomeadamente, o Médio Oriente, o Iraque e Ucrânia tendo pedido orações para 
o fim do conflito nestes três países. Referindo-se às consequências destes conflitos com 
especial destaque para a tragédia vivida pelas crianças mortas, feridas ou mutiladas o 
Santo Padre suplicou: Parem, por favor, parem! É tempo de parar! 
 

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