
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     ** Igreja Celebra a 19ª Semana do Tempo Comum, Ano A ** 

 
A liturgia propõe-nos os textos que se seguem: 
SEGUNDA-FEIRA, 11/08/2014, Festa de Santa Clara (Clarissas, 
festa) 

Leituras: Ez 1,2-5.24-25; Mt 17,22-27 
**** 
TERÇA-FEIRA, 12/08/2014 

Leituras: Ez 2,8-9;3,4; Mt 18,1-5.10.12-14 
 ***** 
QUARTA-FEIRA, 13/08/2014 
Leituras: Ez 9,1-7;10,18-22; Mt 18,15-20 
**** 
QUINTA-FEIRA, 14/08/2014, São Maximiliano Maria Kolbe  
Leituras: Ez 12,1-12; Mt 18,21-35 
**** 
SEXTA-FEIRA, 15/08/2014, Assunção da Virgem Maria 
Leituras: Apoc 11,19-12,1-6; Lc 1,39-15 
**** 
SÁBADO, 16/08/2014 
Leituras: Ez 18,1-10.13.30-32; Mt 19,13-15 

 
 

 ** Igreja celebra o 20º Domingo do Tempo Comum, Ano A ** 

 
LEITURAS: 
Primeira: Isaías 56,1.6-7 
Segunda: Ep aos Romanos 11,13-15.29-32 
Evangelho: São Mateus 19,23-30 
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 nº4.  

Tel.( 244)222.332.614; Ingombotas, Luanda -Angola 
 

 **Paróquia de N
a
 Sr

a
 do Carmo, Luanda - Angola /Nº297 -10 de Agosto de 2014** 

 

*Fiéis do Carmo 

lembram o frei 
João Domingos, 4 
anos depois 
 

*Portal da Igreja 

do Carmo aberto 
Domingo passado 
 

*Associação de 

Músicos Angolanos 
publica disco de 
homenagem a Dom 
Damião Franklim 
 
 

2ªleitura (Rm 9,1-5): São Paulo está profundamente 
entristecido pois Jesus, o Messias, nasceu no meio do povo judaico 
(e, portanto, Filho deste povo) mas os israelitas não O acolheram. 
Esta experiência continua a actual: inúmeros cristãos abandonam a 
vida cristã, a amizade com Jesus e a fé em Deus; alguns destes fiéis, 
membros das nossas famílias, abraçaram outras ideias, ideologias, 
convicções e confissões em nome da liberdade religiosa. O regresso 
destes nossos irmãos faz-nos lembrar a história do filho pródigo. 
Que Deus lhes toque o coração e regressem ao convívio da família 
eclesial.  
 
Evangelho (Mt 14,22-33): este trecho recorda-nos que além do 
poder sobre a morte e sobre a doença, Jesus também tem poder 
sobre as forças e leis da natureza: caminha sobre as águas! Pedro 
tentou imita-lo mas a fé não lhe foi suficiente. Ora, Jesus está 
sempre presente nas nossas vidas sobretudo nos momentos de 
sofrimento e das adversidades da vida tais como injustiças, 
divisões, violência sobretudo quando a nossa fé vacila. Cristo não 
está ausente: «Muda apenas o modo de estar presente», basta 
estender-lhe a mão, como fez Pedro, para que Ele nos comunique a 
sua força e nos salve.  
 

     «Homem de pouca fé, porque duvidaste?» 
 
 
 
 

Neste 19º Domingo do Tempo Comum, os textos referem-se à fé em Deus nos 
momentos da adversidade: Deus não nos abandona. Está presente,sobretudo nos 
momentos difíceis, inclusive,  no vento suave (1ªleitura), nas ondas do mar 
(Evangelho) e até mesmo na vida daqueles que O rejeitam (2ªleitura). 
 
1ªleitura (1Reis 19,9-13): foragido da rainha Jezabel que o queria matar por se ter oposto ao 
processo de paganização da sociedade judaica, o profeta Elias refugiou-se no monte Horeb (ou 
Sinai) onde recebeu a revelação de que acolheria a “visita” de Deus. Para seu espanto, o profeta 
percebeu que o Senhor estava na brisa suave e não na tempestade, nem no fogo. Desta maneira, 
Deus mostrou a Elias e a cada um de nós que a Sua face não está ligada à imagens e conceitos 
pagãos e supersticiosos de força e poder: Deus é Todo-Poderoso no Amor. Este trecho ajuda-nos 
a perceber que não adoramos um Deus-Força que distribui castigos e doenças que, na maior 
parte das vezes, são consequências lógicas e previsíveis dos nossos pecados.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.PORTAL DA PARÓQUIA: a Igreja do Carmo passa a ter uma página na Internet 
(www.pfcarmo.com): a iniciativa é da Comissão Pastoral da Família a quem agradecemos e 
felicitamos. Neste portal são publicados vários assuntos da vida paroquial bem como a 
Mensagem do Carmo. 

 
2.DISCO/HOMENAGEM: a Associação de Músicos Católicos pretende vender e 
autografar o disco de homenagem à Dom Damião Franklim no proximo Domingo, de manhã, 
dia 17 de Agosto de 2014. 
 

3.LIMPEZA GERAL: no próximo Sábado, a limpeza da Igreja estará a cargo dos Pre-
Jovens, do Coral Inglês e dos grupos de Jovens Renascer e João Paulo II. 

 

                                                      
*TEXTO DO FREI BENTO DOMINGUES,OP (IN JORNAL O PUBLICO, AGOSTO DE 2010) 

1.Este nome é, hoje, praticamente ignorado em Portugal, tratando-se, no entanto, de uma 
figura incontornável da boa presença portuguesa em Angola onde, desde 1982, viveu e realizou uma obra 
notável. Angola, em plena guerra civil, foi para ele uma opção definitiva. 
Nasceu, em 1933, na aldeia da Torre (Sabugal) e morreu, em Lisboa, a 9 de Agosto de 2010, onde se 
encontrava para ser operado. Entrou para a Ordem dos Pregadores em 1952. Estudou Filosofia no 
Centro de Estudos Sedes Sapientiae, em Fátima, Teologia em Ottawa e Estrasburgo. 
Foi director da Escola Apostólica em Aldeia Nova. Como Prior do Convento Dominicano, participou 
activamente na criação do Centro de Estudos de Fátima (CEF), cuja sede e funcionamento das aulas 
estavam situadas nesse mesmo convento. Em 1975, a partir da Comunidade João XXIII (Lisboa), 
desenvolveu um incansável trabalho de orientação de numerosas congregações religiosas, 
nomeadamente, no apoio ao movimento das “pequenas comunidades” que irrompeu, em Portugal, por 
diversas circunstâncias, depois do 25 de Abril 1974. 

2.Em 1981, deslocou-se a Angola para estudar as condições de uma futura e inédita presença 
dominicana masculina naquele país dilacerado pela guerra. Com Frei José Nunes e Frei Gil Filipe foi, em 
1982, para Waku-Kungo (Diocese de Novo Redondo, ou Sumbe). Este grupo foi fervorosamente acolhido 
pelo seu Bispo de então, D. Zacarias Kamuenho, mais tarde, Arcebispo de Lubango a quem foi atribuído 
o Prémio Sakharov. Acompanhou sempre com admiração e carinho os percursos e realizações dos 
dominicanos. Este Bispo teve a intuição de organizar a vida da diocese em termos de pequenas 
comunidades, inspirando-se no modelo da organização tradicional das populações designado por 
Ondjango. A pequena comunidade dominicana recém-chegada assumiu com entusiasmo essa 
perspectiva de evangelização inculturada sobre a qual um dos seus membros fez, passados anos, uma 
brilhante tese de doutoramento, analisando a fecundidade e os limites daquela opção.Waku-Kungo era 
uma frente de guerra entre o MPLA e a UNITA. 
 
 
 
 

                                                                                         
Nessa instabilidade, as características dessa Paróquia-Missão exigiam não só uma inserção cultural, 
mas também uma luta permanente pelo respeito dos direitos humanos, independentemente do 
ocupante militar. A formação dos cristãos e sobretudo dos animadores das comunidades, na promoção 
da justiça, na partilha dos bens e na reconciliação entre angolanos, tornou-se a grande prioridade. 

3.Esse êxito evangelizador fez com que os dominicanos fossem convocados para uma 
presença mais alargada em Angola. Coube a Frei João Domingos, em 1987, fundar a comunidade de S. 
Tomás de Aquino, na Paróquia de Nª Sª do Carmo em Luanda que se transformou um foco de novas 
iniciativas. Para além da missão de Pároco, foi-lhe confiada a direcção do Instituto de Ciências 
Religiosas de Angola (ICRA). Reconhecendo em Frei João Domingos a “graça da pregação” – sem ela, a 
eloquência não passa de propaganda – os Bispos de Angola não lhe pediram, apenas, que pregasse aos 
outros e fosse professor de Teologia no Seminário Maior de Luanda, mas também, por várias vezes, 
quiseram que fosse ele o seu pregador.  Criou, no ICRA, um segundo curso, o de Educadores Sociais. 
Lançou, depois, o Instituto Superior João Paulo II com um curso universitário de Serviço Social. 
Colaborou na criação do Centro Cultural Mosaiko, empreendimento dos dominicanos de Angola – na 
diversidade dos seus povos e culturas – que se tem distinguido por um trabalho de formação e 
organização, em todo o país, de grupos para a defesa dos Direitos Humanos. Na sua intervenção 
multifacetada, estavam sempre unidas a dimensão espiritual e a reflexão sobre a complexidade da 
realidade angolana, nas suas diferentes fases dos últimos trinta anos. Por isso mesmo, a sua voz 
tornou-se cada vez mais escutada e respeitada, não apenas nos meios eclesiais, mas também a nível da 
sociedade civil. Com a celebração Eucarística televisiva – a que Frei João Domingos presidia nos 
primeiros Domingos de cada mês – as suas intervenções acutilantes eram comentadas em toda a 
Angola. 

Nunca se deixou seduzir pela habitual “caça às vocações” para assegurar um futuro angolano 
ao carisma dominicano. Perante a fragilidade de todos os desígnios humanos, só o exemplo e um 
critério de exigência poderiam mostrar se valia a pena ou não ir pelo caminho aberto por ele e seus 
companheiros. Procurou que os candidatos estudassem noutros países africanos, sabendo que é, a 
partir da África, que devem elaborar o projecto da Ordem dos Pregadores nesse continente. Varreu, 
desde o começo, qualquer ideia de colonialismo religioso e eclesiástico, não por táctica, mas para 
respeitar a verdade da evangelização inculturada que só os africanos poderão assegurar se não caírem 
na tentação do poder económico, político e religioso. No entanto, quando morre, as três comunidades 
dominicanas são já constituídas, quase exclusivamente, por africanos. Os seres humanos não nascem 
feitos. A vida do Frei João Domingos passou por várias fases, por várias conversões. A morte levou-o 
quando já tinha dado tudo a Deus e ao povo angolano. 
 

 

 

«Aquele que aceita gastar a vida na educação dos filhos para que fiquem preparados 

para o futuro; que sacrifica o seu dinheiro para o bem dos filhos e não o gasta com amantes ou usa-lo para si, 
deixando os filhos a passar fome ou pô-los na rua…o governante que se sacrifica e se dedica a melhorar os 

problemas do povo e que vive para o povo, este terá a amizade do povo e a Bênção de Deus»(Frei João, 
última homilia-Maio de 2010).             
 

http://www.pfcarmo.com/

