
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      A Igreja celebra a 21ª Semana da Quaresma, ANO A 
 
A liturgia propõe-nos os textos que se seguem: 
SEGUNDA-FEIRA, 25/08/2014, Festa de São Luís de França 
Leituras: 2Tess 1,1-5;11-12; Mt 23,13-22 
**** 
TERÇA-FEIRA, 26/08/2014 
Leituras: 2Tess 2,1-3.13-16; Mt 23,23-26 
 ***** 
QUARTA-FEIRA, 27/08/2014, Festa de Santa Mónica 

Leituras: 2Tess 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32 
**** 
QUINTA-FEIRA, 28/08/2014, Festa de Santo Agostinho 
Leituras: 1Cor 1,1-9; Mt 24,42-51 
**** 
SEXTA-FEIRA, 29/08/2014, Martírio de São João Baptista 
Leituras: Jer 1,17-19; Mt 6,17-29 
**** 
SÁBADO, 30/08/2014 
Leituras: 1Cor1,26-31; Mt 25,14-30 
 
 

     Igreja celebra o 22º Domingo da Quaresma, Ano A 
   
LEITURAS: 
Primeira: Jeremias 20,7-9 
Segunda: Epístola aos Romanos 12,1-2 
Evangelho: Mt 16,21-27 
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- site do Carmo: www.pfcarmo.com 
Frades Dominicanos-Paróquia do Carmo, Largo Irene Cohen nº4.  
Tel.( 244)222.332.614; Ingombotas, Luanda –Angola. 

   *Paróquia de Na. Sra do Carmo, Luanda - Angola /Nº299 -24 de Agosto de 2014* 

 

*«É legítimo 
travar um agressor 
injusto», afirma o 
Papa Francisco  
 

*Paróquia do 
Carmo organiza 
Festival dos Grupos 
Corais, esta tarde 
 

*Frei Gil Filipe 
celebra 55 anos de 
vida sacerdotal  
 

O Evangelho (Mt 16, 13-20): o episódio que nos é proposto por 
São Mateus ocupa um lugar central no Evangelho de Mateus. 
Aparece num momento de viragem, quando começa a 
perfilar-se no horizonte de Jesus um destino de cruz. Depois 
do êxito inicial do seu ministério, Jesus experimenta a 
oposição dos líderes e um certo desinteresse por parte do 
Povo. A sua proposta do Reino não é acolhida, senão por um 
pequeno grupo, dos discípulos. À Igreja e a Pedro continua a 
ser confiado o poder das chaves, isto é, de testemunhar, 
interpretar as palavras de Jesus, de adaptar os seus 
ensinamentos aos desafios do mundo e de acolher e levar a 
cada homem e mulher a proposta de salvação. Não obstante a 
contestação da autoridade, hoje, é sempre difícil, pois, para 
muitos tornou-se hoje, um sinal de contradição. Como dizia 
Paulo VI «O homem moderno não se quer sentir servidor de 
nenhuma autoridade nem de nenhuma lei; o instinto de 
liberdade, leva-o ao capricho, ao desregramento e até à 
anarquia». 
 
    «Tu és Pedro e dar-tre-ei as chaves do reino dos Céus» 
 

 

 

A Liturgia do 21º Domingo do Tempo Comum propõe-nos um só caminho como meio para 
chegarmos à salvação: Jesus Cristo e a Igreja. Realidades que requerem, Fé autêntica e 
pressupõem acolhimento, conversão e adesão à Palavra revelada, em toda a plenitude e o 
Conhecimento profundo de Jesus Cristo, Cabeça da Igreja. A Salvação é um dom que Deus 
oferece a todos os homens e mulheres, sem excepção. 
 
Na 1ª Leitura (Is 22, 19-23), o profeta desperta-nos para os perigos do poder. Como se pode 
perceber nesta passagem, as chaves são sinal de poder, porém aquele que as detém, deve usar a 
sua autoridade para interesses comuns, servindo a Comunidade e facilitando aos seus irmãos o 
acesso aos bens eternos. Quem exerce o poder, deverá fazê-lo com a solicitude, o cuidado e 
também com a firmeza com que um pai conduz e orienta os seus filhos. 
 
Na 2ª Leitura (Rom 11, 33-36), o Apóstolo das gentes convida-nos a contemplar a riqueza, a 
sabedoria e a ciência de Deus que, na sua essência e de forma ininteligível e muitas vezes 
desconcertante, leva a bom termo o seu Projecto de Salvação do Homem. É um hino belo à 
sabedoria e à omnipotência de Deus.  
 

 

 

 

 

 

 



 

1.FESTIVAL DOS GRUPOS CORAIS: a Comissão de Liturgia da nossa Paróquia organiza, 
na tarde deste Domingo, um festival dos Grupos Corais, no Centro do Carmo. Por esta razão, 
orientamos aos grupos Carismático e “Jesus é a Solução” a adiarem a tarde de louvor a fim de 
participarem desta festa. Vão animar o festival, os grupos: Liga Missionária, Infância Missionária, 
Santa Cecília, Santa Teresinha, Coral Alegria, Coral Inglês; Pedras Vivas e Aspirantes das Irmãs de 
São José de Cluny. Foram convidados grupos de algumas Paróquias da nossa Vigararia. 
  
2.DESPORTO: continua a decorrer o campeonato inter-paroquial de futebol de salão e Andebol 
feminino organizado pela Comissão Juvenil da Vigararia de Nossa Senhora da Conceição. Eis os 
resultados dos jogos da semana passada: Paroquia do Carmo 6- Nossa Senhora da Conceição-Sé 
Catedral 4.  
 
3.ESCUTEIROS: mais de 150 escuteiros do Núcleo 7, dos quais 50 da nossa Paróquia estiveram 
acampados de 21 a 24 de Agosto, na localidade do Úlua (Porto Kipiri, Diocese de Caxito): «O 
Escutismo na Unidade e Diversidade» é o lema deste acampamento que termina esta manhã com 
regresso previsto para esta tarde. 
 
4.ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO: a Promaica e a Pastoral da Família do Carmo organizam, na 
tarde d0 próximo dia 28 de Agosto, 5ªfeira, das 17h30 às 18horas. 
 
4.REUNIÃO: são convocados os membros da Comissão da Família da Família para uma 
reunião a ter lugar no próximo Domingo, dia 31 de Agosto, as 9h30, no Salão paroquial. 
  
5.LIMPEZA GERAL: no próximo Sábado, a limpeza da Igreja estará a cargo dos grupos da 
Legião de Maria e da Evangelização Fundamental. 
 

LUTO: 
Faleceu, esta 5ªfeira, a Irmã Ana Paula Sumbezo, vítima de doença. De seu nome de 
Baptismo, Ermelinda Tyivangulula, a Irmã Paula era natural do Lubango onde nasceu há 
90 anos. Entre os vários lugares da sua missão, a Irmã Ana Paula trabalhou na Paróquia 
de Nossa Senhora das Dores (Missão Católica do Lubango), na Diocese do Dundo e, nos 
últimos tempos, estava assignada na Casa Provincial das Irmãs de São José de Cluny 
(Kinaxixi, Luanda). Que a sua alma descanse em Paz! 

            
 

               

O Papa considera legítimo que a comunidade internacional actue no sentido de travar o 
avanço dos jihadistas no Iraque, mas de forma concertada e não unilateral. Falando 
durante a sua viagem de regresso da Coreia do Sul onde esteve em visita apostólica, o 
Santo Padre explicou que, nos casos em que há uma agressão injusta, é legítimo travar 
um agressor injusto no âmbito das Nações Unidas. Na conversa que manteve com os 
jornalistas no avião de regresso à Roma, o Santo Padre esclareceu que não está a dar 
uma “luz verde” automática a uma guerra ou a bombardeamentos, mas a situação no 
Iraque é tão grave devido à incursão dos radicais islâmicos que a comunidade 
internacional tem que responder em conjunto: «Eu sublinho o verbo parar. Não estou 
a falar em bombardear ou fazer a guerra, mas  em parar. Os meios através dos quais 
pode ser parado devem ser avaliados. É legítimo travar um agressor injusto».  

                                                                           
*EXEMPLO DE PERSISTENCIA, CORAGEM, ORAÇÃO E DE DEDICAÇÃO 
AO SERVIÇO DO EVANGELHO: o Frei Gil Manuel da Conceição Felipe, é de 
nacionalidade portuguesa. Vive no Wako-Kungo há mais de 30 anos onde, em 1982,com 
o Frei José Nunes e o Frei João Domingos, de feliz memória, iniciaram o trabalho 
missionário dos Frades Dominicanos, em Angola. Foi ordenado sacerdote no dia 16 de 
Agosto de 1959. Em Missão na Paróquia de Nossa Senhora de Assunção há mais de 30 
anos, o Frei Gil de 78 anos de idade, celebrou, Domingo passado, 55 anos de vida 
sacerdotal. Parabéns, Frei Gil!...(Texto e fotos de Óscar Tito, Sumbe). 

*Portal do Carmo: www.pfcarmo.com  
*Site da Arquidiocese:www.arquidiocesedeluanda.org 
 
*TINTEIRO USADO NA IMPRESSÃO DA MENSAGEM DO CARMO: 
 HPLaserJetCP3525;CE251A,CYAN;CE250A,Black,Noir;CE253A,Mangeta; CE252A,Yellow,Jaune. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=691934154232207&set=pcb.691935920898697&type=1

