
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

       Igreja Celebra a 22ª Semana do Tempo Comum, Ano A  
 
A liturgia propõe-nos os textos que se seguem: 
SEGUNDA-FEIRA, 01/09/2014 
Leituras: 1Cor 2,1-5; Salmo 118; Lc 4,16-30 
**** 
TERÇA-FEIRA, 02/09/2014 
Leituras: 1Cor 2,10-16; Salmo 144; Lc 4,31-37 
 ***** 
QUARTA-FEIRA, 03/09/2014, Festa de São Gregório Magno 
Leituras: 1Cor 3,1-9; Salmo 32; Lc 4, 38-44 
**** 
QUINTA-FEIRA, 04/09/2014 
Leituras: 1Cor 3, 18-23; Salmo 23; Lc 5,1-5 
**** 
SEXTA-FEIRA, 05/09/2014  
Leituras: 1Cor 4,1-5; Salmo 36; Lc 5,33-39 
**** 
SÁBADO, 06/07/2014 
Leituras: 1Cor 4,6-15; Salmo 144; Lc 6,1-5 
 
 

    Igreja celebra o 23º Domingo do Tempo Comum - Ano A 
            
LEITURAS: 
Primeira: Ezequiel 33,7-9 
Segunda: Epistola aos Romanos 13,8-10 
Evangelho: São Mateus 18,15-20 
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: site do Carmo: www.pfcarmo.com 
Frades Dominicanos, Paróquia do Carmo, Largo Irene Cohen nº 4.  
Tel.000244/222.33.26.14; Ingombotas, Luanda -Angola 
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*Mensagem do 
Carmo completa 
300 edições 
 

*Infância e 
Adolescência 
Missionária 
celebram 18 anos 
de fundação 
 

*Diocese de Viana 
continua a preparar 
a peregrinação à 
Muxima 
 

2ªleit (Rm 12,1-2): São Paulo recorda aos romanos que as 
celebrações liturgicas são vazias de conteúdo se não forem 
acompanhadas de obras de misericordia, como expresão de 
compaixão e de amor pelos irmãos:«Deus quer obras de amor, 
não práticas de culto»(Mt9,13). Ora, Paulo aprofunda esta 
orientação de Jesus :«Peço-vos, irmãos, que vos ofereçais a vós 
mesmos como sacrifício espiritual vivo, santo, como culto 
espiritual». Como dizia Jesus, «quem tem ouvidos, que oiça!». 
 
Evangelho (Mt 16,21-27): o anúncio da Paixão do Senhor não foi 
bem acolhida, assimilada e compreendida pelos discipulos que 
imaginavam Cristo, como «Messias político» enviado por Deus 
para erradicar a colonização romana e suas consequências. Ao 
anunciar que Jesus seria cruscificado e morto, Pedro contestou 
Jesus:«Deus te livre de tal, Senhor !». Na sua resposta, Jesus 
deixou claro que, com aquele atitude, Pedro não visava as «coisas 
de Deus  mas as dos homens»; e acrescentou:«Se alguém quiser 
seguir-me, tome a sua cruz e siga-me». Fica claro que o 
seguimento de Cristo exige sacrificio, isto é, a renúncia ao 
comodismo, uma ruptura com o pecado e a entrega à missão, sem 
condições. O exemplo vem do proprio Messias: para nos salvar, 
Jesus passou pela experiência da cruz e pela morte: Cristo 
glorioso é, antes de mais, Cristo cruscificado. 
 
«Se alguém quiser seguir-me, pegue na sua cruz e siga-me» 

As leituras deste 22º Domingo do Tempo Comum reafirmam que a nossa salvação inclui uma 
experiência dramática de sofrimento, cruz e até morte (Evangelho) e requer esforço de doação 
pelos irmãos (2ªleitura), mesmo quando, como cristãos, somos insultados, bloqueados 
(1ªleitura): «É no sofrimento que se avaliam as grandes almas»(Ana Maria Javouhey). 

1 ªleit (Jr 20,7-9): num contexto dramático que precede a invasão e a destruição da cidade de 
Jerusalem pelos babilónios, o profeta Jeremias está desesperado porque o povo não se converte. 
Prefere confiar nos chefes religiosos que incentivam os sacrificios oferecidos ao templo. A voz de 
Jeremias não é ouvida. Pelo contrario, ele é perseguido pelo povo e pelos chefes políticos e 
religiosos. Ja fracassado na sua missão, o profeta se sente abandonado por Deus e cai em 
desepero:«a palavra do Senhor tornou-se, para mim, ocasião de insultos e zombarias». Ora, esta 
experiência de Jeremias pode ser a nossa: nem sempre seremos bem sucedidos na missão da 
Igreja quer como religiosos quer como catequistas e baptizados. Se tal acontecer, lembremos o 
texto de Sirácides:«Se quiseres servir o Senhor, prepara a tua alma para a provação. Procure ter 
um coração recto e constante e não te perturbes, no tempo da adversidade. Una-te ao Senhor e 
não te afastes d’Ele (Sir 2,1-13)». 

 
 



 

1.MENSAGEM DO CARMO: a presente edição do nosso Boletim de Informação 
Paroquial (Mensagem do Carmo) é a edição nº 300. Recordámos que a primeira edição desta 
nova série foi publicada no dia 5 de Novembro de 2008. Aproveitamos esta ocasião para 
agradecer aos paroquianos que nos têm ajudado na compra do tinteiro para a sua 
manutenção. Que o Senhor vos recompense pela vossa generosidade! 
 
2.FESTA: a Infância e a adolescência Missionaria celebram, hoje, 18 anos de fundação, na 
nossa Paróquia. O programa da festa prevê a participação dos membros do Grupo na Missa 
das 9h30, uma troca de impressões com os pais e encarregados de educação, o almoço e a 
tarde recreativa.  
 
3.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: Paróquia do Carmo 1 - Sagrada 
Família 5; em Andebol Feminino, Paroquia do Carmo 8 - São Joaquim 11. Assim as duas 
equipas do Carmo estão eliminadas da competição. Recordámos que o ano passado, a equipa 
de Futebol Salão do Carmo foi campeã do Torneio da Vigararia. O próximo ano será melhor. 
 
4.LIMPEZA GERAL: no próximo Sábado, o primeiro do mês, a limpeza da Igreja estará a 
cargo dos ESCUTEIROS. 
 

*CATEQUESE: OS 7 DONS DO ESPÍRITO SANTO 
1.FORTALEZA-Por essa virtude, Deus nos propicia a coragem necessária para 
enfrentarmos as tentações, vulnerabilidade diante das circunstâncias da vida e também 
firmeza de caráter nas perseguições e tribulações causadas por nosso testemunho cristão. 
2.SABEDORIA - O sentido da sabedoria humana reside no reconhecimento da sabedoria 
eterna de Deus, Criador de todas as coisas que distribui seus dons conforme seus desígnios. 
Para alcançarmos a vida eterna devemos nos aliar a uma vida santa, de perfeito acordo com 
os mandamentos da lei de Deus e da Igreja. 3.CIÊNCIA - Nos torna capazes de aperfeiçoar a 
inteligência, onde as verdades reveladas e as ciências humanas perdem a sua inerente 
complexidade. Nossas habilidades com as coisas acentuam-se progressivamente em 
determinadas áreas, conforme nossas inclinações culturais e científicas, sempre segundo os 
desígnios divinos, mesmo que não nos apercebamos disso. Todo o saber vem de Deus. 
4.CONSELHO - Permite à alma o recto discernimento e santas atitudes em determinadas 
circunstâncias. Nos ajuda a sermos bons conselheiros, guiando o irmão pelo caminho do 
bem. Hoje, mais do que nunca está em foco a educação da mocidade e todos reconhecem 
também a importância do ensino para a perfeita formação da criança. 
5.ENTENDIMENTO - Torna nossa inteligência capaz de entender intuitivamente as 
verdades reveladas e naturais, de acordo com o fim sobrenatural que possuem. A aparente 
correlação não significa que quem possui a sabedoria, já traga consigo o entendimento por 
conseqüência (ou vice-versa). 6.PIEDADE - É uma graça de Deus na alma que proporciona 
salutares frutos de oração e práticas de piedade ensinadas pela Santa Igreja. Nos dias de hoje, 
considerando a população mundial, há poucas, muito poucas pessoas que acham prazer em 
serem devotas e piedosas; 7.TEMOR DE DEUS - Teme a Deus quem procura praticar os 
seus mandamentos com sinceridade de coração. Como nos diz as Escritura, devemos buscar 
em primeiro lugar o reino de Deus, e o resto nos será dado por acréscimo.  
 
*Portal do Carmo: www.pfcarmo.com  
*Site da Arquidiocese:www.arquidiocesedeluanda.org 
 

   
 

     
«A Igreja una e santa fundada por Jesus e animada pelo Espírito Santo, é composta por fiéis 
pecadores que fazem a experiência das próprias fragilidades e misérias». São palavras do Papa 
Francisco proferidas Quarta-feira passada, durante a habitual audiência geral, na Praça de São 
Pedro, em Roma. Durante a sua intervenção, o Bispo de Roma explicou que os pecados contra a 
unidade da Igreja não são apenas as heresias e os cismas mas também os “pecados paroquiais”. 
O Sumo Pontífice diz que, as paróquias chamadas a ser lugares de partilha e comunhão 
aparecem marcadas por invejas, ciúmes e antipatias. O Papa diz que este comportamento é 
humano mas não é cristão, tendo acrescentado que a divisão entre os cristãos é um dos pecados 
mais graves contra a unidade da Igreja porque é obra do demónio.  
 

                                                                   

*A Diocese de Viana continua a preparar a peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora da Muxima. 
Para esta viagem, devoção que acontece nos dias 6 e 7 de Setembro, estão mobilizados mais de 700 
escuteiros. «Enraizados em Cristo caminhamos com Maria» é o lema da peregrinação que será 
antecedida de uma tarde de louvor. Eis o programa definido pela Diocese de Viana: Sábado 6 de 
Setembro, a primeira missa acontece as 7h e será presidida pelo padre pelo padre Albino Reyeis, reitor 
do santuário// As 12h, a Oração Mariana do Angelus orientada pelo Bispo de Viana, Dom Joaquim 
Ferreira Lopes/ As 15h, isso ainda sábado haverá a via-sacra e as 18h a missa de abertura, também 
presidida pelo bispo de Viana. Depois da missa tem inicio a procissão de velas, seguida da noite de 
vigília/ A missa de encerramento acontece Domingo as 9horas, presidida pelo Bispo de Ondjiva, 
Dom Pio Hipuniaty . 

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

 


	As leituras deste 22º Domingo do Tempo Comum reafirmam que a nossa salvação inclui uma experiência dramática de sofrimento, cruz e até morte (Evangelho) e requer esforço de doação pelos irmãos (2ªleitura), mesmo quando, como cristãos, somos insultados...
	1 ªleit (Jr 20,7-9): num contexto dramático que precede a invasão e a destruição da cidade de Jerusalem pelos babilónios, o profeta Jeremias está desesperado porque o povo não se converte. Prefere confiar nos chefes religiosos que incentivam os sacrif...

