
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   A Igreja celebra a 23ª Semana do Tempo Comum, ANO A 
 
A liturgia propõe-nos os textos que se seguem: 
SEGUNDA-FEIRA, 08/09/2014, Natividade da Virgem Santa Maria 
Leituras: Miq 5,1-4; Salmo 94; Mt 1,1-16 
**** 
TERÇA-FEIRA, 09/09/2014, Festa de São Pedro Claver 
Leituras: 1Cor 6,1-11; Salmo 149; Lc 6,12-19 
 ***** 
QUARTA-FEIRA, 10/09/2014 
Leituras: 1Cor 7,25-31; Salmo 44; Lc 6,20-26 
**** 
QUINTA-FEIRA, 11/09/2014 
Leituras: 1Cor 8,1-7; Salmo 138; Lc 6,27-38 
**** 
SEXTA-FEIRA 12/09/2014, Santíssimo Nome de Maria 
Leituras: 1Cor 9,16-19; Salmo 83; Lc 6,39-42 
**** 
SÁBADO, 13/09/2014, São João Crisóstomo 
Leituras: 1Cor 10,14-22; Salmo 115; Lc 6,43-49 
 
 
 

        Igreja celebra o 24º Domingo do Tempo Comum, Ano A 
        (Exaltação da Santa Cruz) 
LEITURAS: 
Primeira: Livro dos Números 21,4-9 
Segunda: Epistola aos Filipenses 2,6-11 
Evangelho: Evangelho segundo São João 3,13-17 
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 Sra do Carmo, Luanda - Angola /Nº301- 07 de Setembro de 2014* 

 2ªLeit (Ez 33,7-9) – a história desta leitura começa nos 
primeiros versículos do capítulo 13 onde Paulo fala das 
obrigações dos judeus para com as autoridades do Estado. Para 
fortalecer a relação entre o cidadão e o Estado, Paulo sugere que 
seja respeitado, em primeiro lugar, o mandamento do amor; isto 
é, “Amar o próximo como a ti mesmo”. Paulo recorda alguns 
mandamentos: «não cometerás adultério, não matarás, não 
furtarás, não cobiçarás». Este princípio geral que contribui para 
a resolução de qualquer problema moral, ajuda-nos a perceber 
que quando justas e promotoras do bem comum, todas as leis do 
Estado devem ser respeitadas.  
 
Evangelho (Mt 18,15-20) - Jesus apresenta-nos a correcção 
fraterna como exercício eclesial, a quatro níveis: a conversa 
pessoal; a presença de uma ou duas testemunhas para convencer 
e converter o transgressor; a assembleia eclesial (em nome de 
Cristo) para a resolução da querela; e a expulsão do 
prevaricador, depois de esgotadas as três possibilidades 
anteriores. Desde o início, os membros da Igreja sempre 
enfrentaram dificuldades de convivência. Esta orientação de 
Jesus que ajuda a fortalecer a consciência comunitária da 
fraternidade, visa a escuta e recuperação comunitária do pecador 
que se arrepende sempre em ordem à unidade e à construção do 
amor, numa comunidade cristã que continuará a ser morada de 
Deus.  
     «Se não falares ao ímpio, pedir-te-ei constas do seu sangue» 
     
 

As leituras deste 23º Domingo do tempo Comum, apresentam-nos as orientações da Igreja para 
o fortalecimento da relação entre irmãos quer como “sentinelas” de uns dos outros (1ªleitura), 
respeitando as regras da convivência social/eclesial (2ªleitura); quer dirimindo conflitos 
pessoais através do diálogo e da concertação (Evangelho). 
 
1ªLeit (Ez 33,7-9) - neste trecho, a missão do profeta é comparada a de uma sentinela que deve 
alertar e acautelar o povo para o perigo dos desvios do caminho de Deus. Ora, todos nós somos 
“sentinelas” responsáveis pelo destino dos nossos irmãos porque, ao contrário do que dizia 
Caim, somos sim “guardas” uns dos outros sob pena de pecarmos por omissão. Que cada um de 
nós alerte o seu irmão (a) sobre o perigo do alcoolismo, da infidelidade, do consumo de drogas, 
da violência doméstica, da delinquência e do desrespeito das regras de convivência socio-
Ecclesial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Paróquia do 
Carmo organiza 
Feira Biblica  
 

*Milhares de 
fiéis em 
peregrinação ao 
Santuário da 
Muxima 
 

*«Cristãos devem 
dialogar com os 
seus pastores sobre 
questões ligadas à 
fé», afirma Bispo 
do Kuito 



 

1.FEIRA-BÍBLICA: em alusão ao Mês Bíblico (Setembro) a Igreja do Carmo organiza a 
tradicional Feira-Bíblica em parceria com as Irmãs Paulinas. Esta actividade a ser 
coordenada pelo Grupo Bíblico terá lugar no próximo dia 28 de Setembro no Centro do 
Carmo. Durante a manhã e tarde deste dia, serão vendidos livros, diversos artigos 
religiosos, Bíblias, Catecismos, postais, terços entre outros.  
 
2.MÊS BÍBLICO: o Grupo Bíblico da nossa Paróquia informa que está disponível para 
dar formação bíblica aos grupos e movimentos da nossa Paróquia durante este mês de 
Setembro. Os interessados deverão contactar a coordenadora do grupo e o seu adjunto, 
respectivamente Isabel Diogo (923439967) e Jelson Caiango (931870034); 
 
3.LIMPEZA GERAL: no próximo Sábado, a limpeza da Igreja estará a cargo do Grupo 
Santa Cecília. 
 

  

*MÊS BÍBLICO: Setembro é mês dedicado às Sagradas Escrituras. A festa 
tem a ver com São Jerónimo (30 de Setembro), um grande biblista que traduziu a Bíblia 
do hebraico e do grego para o Latim que era a língua mais falada no mundo e mais usada 
na Liturgia da Igreja. Neste momento a Bíblia é o livro mais editado, vendido e lido em 
todo o mundo. Ela (a Bíblia) está traduzida em praticamente  todas as línguas e acessível a 
todas as pessoas. Recordamos que a Bíblia-Palavra de Deus- é fruto da comunicação 
(inspiração) entre Deus que se revela; e a pessoa que acolhe a Palavra. Ela é composta de 
73 livros dos quais 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. O Concilio 
Vaticano II retomou as palavras de Santo Agosto e diz que “ignorar as Escrituras é ignorar 
Cristo”. A Constituição Dogmática “Dei Verbum” explica que «toda pregação eclesiástica, 
como a própria religião cristã, deve ser alimentada e regida pela Sagrada Escritura, 
alimento da alma e perene fonte de vida espiritual»(nº21). O Número 25 deste documento 
cita Santo Ambrósio que alerta para a necessidade da leitura constante das Sagradas 
Escrituras acompanhada da oração. Ambrosio diz que «a Deus falamos quando rezamos e 
a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos». Por esta razão, a Igreja incentiva a 
leitura orante das Sagradas Escrituras para o aprofundamento da fé. 

                              Portal do Carmo: www.pfcarmo.com  
 

                                                                      
*O Porta-Voz da CEAST (Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé), Dom José Manuel 
Imbamba (Arcebispo de Saurimo), espera  que a peregrinação à Muxima seja um momento 
de conversão autêntica, de encontro com Deus e de oração intensiva, numa sociedade que se 
quer cada vez mais fraterna onde se respeitam as diferenças. *Programa das celebrações: 
Sexta-feira: Concerto de Música Gospel; Sábado 6 de Setembro, primeira missa as 7h 
presidida 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 de 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 hoje, Domingo as 9horas, presidida  por Dom Pio Hipuniaty, Bispo 
de Ondjiva. 

  

*Os fiéis devem dialogar mais com os seus pastores (bispos, sacerdotes, catequistas) 
sobre questões e dúvidas ligadas à sua fé em Deus e à doutrina da Igreja. É uma maneira 
de prevenir e acautelar possíveis fugas para as seitas religiosas sempre atentas a espera 
de oportunidades para desviar os fiéis da Igreja Católica para as suas respectivas 
confissões religiosas. As palavras de Dom José Nambi foram expressas durante um 
encontro com os jovens da Catedral da Diocese onde conclui, hoje, a sua visita pastoral. 
Dom Nambi recordou que o testemunho de vida cristã e a formação doutrinal e bíblica 
dos fiéis ajuda a acautelar o abandono da Igreja católica. 
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