
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    A Igreja celebra a 20ª Semana do Tempo Comum, ANO A 
 
A liturgia propõe-nos os textos que se seguem: 
 
SEGUNDA-FEIRA, 18/08/2014 

Leituras: Ez 24,15-24;Mt 19,16-22 
**** 
TERÇA-FEIRA, 19/08/2014 

Leituras: Ez 28,1-10;Mt 19,23-30 
 ***** 
QUARTA-FEIRA, 20/08/2014,Festa de São Bernardo 
Leituras: Ez 34,1-11;Mt 20,1-16 
**** 
QUINTA-FEIRA, 21/08/2014 ,Festa de São Pio X, Papa 
Leituras: Ez 36,23-28;Mt 22,1-14 
**** 
SEXTA-FEIRA, 22/08/2014, Festa de Santa Maria, Rainha 

Leituras: Ez 37,1-14; Mt 22,34-40 
**** 
SÁBADO, 23/08/2014 
Leituras: Ez 43,1-7; Mt 23,1-12 

          Igreja celebra o 21º Domingo do Tempo Comum, Ano A 

 
LEITURAS: 
Primeira: Isaías 22,19-23 
Segunda: Romanos 11,33-36 
Evangelho: Mt 16,13-20 
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
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*Paróquia do 

Carmo organiza 
festival dos 
Grupos Corais 
 

*Comissão 

Juvenil da 
Vigararia 
organiza 
Campeonato de 
Futebo-Salão 
Inter-paroquial  

 

*Grupo da IAM 

celebra 18 anos  
de fundação no 
próximo 
Domingo 
 

Na 2ª Leit (Rom 11, 13-15.29-32) São Paulo reflecte sobre a inclusão 
dos não judeus na fé cristã. Paulo interpreta a rejeição de uma 
maneira positiva, pois o facto de os Judeus terem negado a fé em 
Cristo levou a mensagem de Cristo aos não judeus e a consequente 
adesão dos gentios à conversão enquanto alguns judeus abraçaram a 
fé cristã.  
No Evangelho (Mt 15, 21-28) Jesus diáloga com a mulher cananeia 
sobre a questão da eleição divina. Ao contrário dos fariseus e 
escribas que constantemente rejeitam a oferta de salvação que Deus 
lhes faz, em Jesus, a mulher cananeia insiste, como boa serva de 
Deus. Ela apresenta-se humilde e simplices, tendo certeza de que o 
encontro com Jesus traria graças para a sua vida. No princípio a 
mulher cananeia parece com pouco sucesso, apesar de a sua filha 
estar possuída Jesus não corre para salvar a menina por não ser filha 
de Israel. Somente a persistência e coragem levaram a mulher a 
alcançar a graça que procurava. Até Jesus admira-se da sua fé. A 
salvação é um dom gratuito que nos vem de Deus. Mas para que o 
dom se torne realidade, devemos abrir o nosso coração e abraçar 
uma vida coerente. Isaías, na primeira leitura, recorda aos seus 
ouvintes que a integridade de vida é fundamental para a amizade 
com Deus. Jesus autentica o que Isaías profetiza ao reconhecer a fé 
incomparável da mulher cananeia. A salvação nos é oferecida hoje e 
agora. O desafio é vivermos de forma íntegra seguindo os preceitos 
de Deus. A salvação é gratuita, mas não acontece sem a nossa 
participação. Santo Agostinho afirma “Deus que te criou sem ti, não 
te salvará sem ti”.  

 

As leituras deste 20º Domingo do Tempo Comum oferecem-nos uma oportunidade para 
reflectir sobre a nossa vocação cristã e apreciarmos o dom gratuito que nos vem de Deus, a 
Salvação. A universalidade da salvação de todas as pessoas faz o centro das leis da liturgia 
deste Domingo.  
 
Na primeira Leitura (IS 56, 1.6-7) o profeta Isaías reitera aos habitantes de Israel que a 
salvação advém da prática da justiça. Ser justo aos olhos de Deus é uma tarefa complexa, mas 
digna de alcançar. A justiça que Isaías faz referência consiste em seguir os preceitos de Deus. 
O respeito das leis divinas levam o fiel a respeitar o ser humano. O lugar por excelência para a 
realização da vontade de Deus é a Igreja. Como é do nosso conhecimento, a Igreja é a 
comunidade do povo de Deus. Enquanto membros da Igreja somos filhos e filhas do mesmo 
Deus e irmãos de Jesus Cristo.  
 

 

 



 

1.FESTIVAL DOS GRUPOS CORAIS: a Comissão de Liturgia da nossa Paróquia 
organiza um festival dos Grupos Corais, na tarde do próximo Domingo, no Centro do Carmo. Por 
esta razão, orientamos aos grupos Carismático e “Jesus é a Solução” a adiarem a tarde de louvor, 
para louvarem o Senhor com os grupos corais nesta tarde de festa. Sede Bem-vindos à festa. 
 
2.FESTA: a Infância e a adolescência Missionaria celebram 18 anos de fundação, no próximo 
dia 31 de Agosto, na nossa Paróquia. O programa da festa prevê a participação dos membros do 
Grupo na Missa das 9h30, uma conversa com os pais e encarregados de educação, o almoço e a 
tarde recreativa. Boa festa! 
 
3.DESPORTO: a Comissão Juvenil da Vigararia de Nossa Senhora da Conceição organiza o 
campeonato inter-paroquial de futebol de salão e Andebol feminino que decorre desde Domingo 
passado em dois campos, em simultâneo, nomeadamente no VISA e no Campo da Marinha (Ilha 
de Luanda). Eis os resultados já obtidos: em futebol salão, Paróquia do Carmo 0 - Paróquia da 
Ilha 5; em Andebol feminino, Paroquia do Carmo 4- Sagrada Família 16. 
 
4.CONCERTO: A Associação de Músicos Católicos organiza, no próximo Domingo, um 
concerto de beneficência em memória de Dom Damião Franklim, no Kimbo de São Francisco, no 
Bairro Palanca, junto ao Convento das Irmãs Clarissas. E, na manhã deste Domingo, estes 
músicos vão vender e  autografar o disco de homenagem à Dom Damião Franklim, na nossa 
Paróquia.  
 
5.FORMACAO: os catequistas da Vigararia de Nossa Senhora da Conceição vão 
beneficiar de uma acção de formação sobre Pedagogia Catequética de 18 à 22 de  
Agosto, das 18 às 20horas, no Centro Paroquial da Sagrada Família. Recomendamos 
vivamente aos nossos catequistas a participarem deste encontro; 
 
6.CASAMENTO - no próximo fim-de-semana vão celebrar matrimónio os noivos: Anatoli 
Gonçalves e Jandira Tabita.  
 
7.LIMPEZA GERAL: no próximo Sábado, a limpeza da Igreja estará a cargo dos grupos: 
Carismático e Jesus é a Solução. 
 

        
 
 

 

                                                      
*Pelo menos 150 mil cristãos fugiram das suas cidades no Iraque rumo à região do Curdistão sem 
nehuma protecção. existe um verdadeiro exército na região e as milícias de combatentes Curdos 
iraquianos, sírios e turcos não conseguem proteger os civis, entre os quais figuram milhares de 
cristãos e membros de diversas outras minorias. O patriarca da Babilônia, Raphael Sako diz que 
a situação é «uma catástrofe humanitária». A semana finda, no dia em que a Igreja celebrou a 
Festa da Transfiguração de Jesus, foram registrados mais de 50 atentados, com 30 mortos e pelo 
menos 70 feridos ; além de centenas de mulheres e crianças da minoria religiosa yazidi feitas 
prisioneiras pela milícia radical Estado Islâmico depois de massacrarem mais de 500 homens da 
mesma comunidade (Fonte: www.Zenit.org). 

                                                                             
*O Arcebispo de Saurimo lamenta a destituição de Chefes de Estado democraticamente eleitos 
devido a interesses económicos de grupos intolerantes de pressão. convidando a comentar as 
razões dos conflitos mundiais reinantes em países do Medio Oriente, a Republica Centro 
Africana, Ucrânia e Republica De,mocratica do Congo, Dom José Imbamba afirmou que a 
conjuntura internacional está a desvalorizar o direito que perdeu a sua isenção e o seu poder, a 
favor das hegemonias políticas. De acordo com o porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e 
São Tomé, o mundo actual tornado aldeia global é também um mundo artificial e sem ética, sem 
respeito pelo ser humano onde se fomenta a divisão, o egoísmo e a guerra resultante da 
conjugação de interesses. O prelado diz que o mundo actual é um mundo dos pobres em fuga 
para os países desenvolvidos à procura de melhores condições de vida… 

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

 

 

http://www.zenit.org/

