
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 A Igreja celebra a 24ª Semana do Tempo Comum, ANO A 
 
A liturgia propõe-nos os textos que se seguem: 
SEGUNDA-FEIRA, 15/09/2014, Festa de Nossa Senhora das Dores 
Leituras: Heb 5,7-9; Salmo 30, Jo 19,25-30 
**** 
TERÇA-FEIRA, 16/09/2014, São Cornélio e São Ciprino, papas mártires 
Leituras: 1Cor 12,12-14; Salmo 99, Lc 7,11-17 
 ***** 
QUARTA-FEIRA, 17/09/2014 
Leituras: 1Cor 12,31;13,1-13; Salmo 32; Lc 7,31-35 
**** 
QUINTA-FEIRA, 18/09/2014 
Leituras: 1Cor 15,1-11; Salmo 117; Lc 7,36-50 
**** 
SEXTA-FEIRA, 19/09/2014 
Leituras: 1Cor 15,12-20; Salmo 16; Lc,8,1-3 
**** 
SÁBADO, 20/09/2014 
Leituras: 1Cor 15,35-37.42-49; Salmo 55; Lc 8,4-15. 
 

      Igreja celebra o 25º Domingo do Tempo Comum, Ano A 
   
LEITURAS: 
Primeira: Isaías 55,6-9 
Segunda: Filipenses 1,20-24.27 
Evangelho: São Mateus 20,1-16 
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/Portal: www.pfcarmo.com 
Frades Dominicanos-Paróquia do Carmo, Largo Irene Cohen nº4.  
Tel.( 244)222.332.614; Ingombotas, Luanda -Angola 
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*Papa Francisco 
diz que a guerra 
não é necessária 
nem inevitável  
 

*Dom Gabriel 
Mbilingue 
representa CEAST 
no Sínodo da 
Família  
 

*Grupo Renascer 
organiza campanha 
de Solidariedade a 
favor dos jovens do 
Lar Jansen 
 

2.A crucificação de Jesus demonstra a sua humildade, 
obediência, fidelidade ao Pai Celeste: «Ele que era de condição 
divina, não se valeu da sua igualdade com Deus e assumiu a 
condição humana até ser humilhado com uma morte de cruz» 
(2ªleitura,Filip 2,6-11). Por outras palavras, Cristo fez a experiência 
humana da morte. Trata-se da expressão suprema de amor de um 
Deus que veio ao nosso encontro, aceitando partilhar a nossa 
humanidade, que quis fazer-se servo dos homens, que se deixou 
matar para que o pecado fosse vencido. É esse caminho de vida que, 
como cristãos, somos convidados a escolher, acolher e percorrer. 

 
3.O Evangelho (Jo 3,13-17) recorda-nos que Deus nos amou 

de tal modo que enviou Jesus para nos oferecer a vida eterna. Este 
trecho convida-nos a olhar para a cruz, aprendendo dela a lição do 
amor total e a percorrer com Cristo o caminho da entrega e do dom 
da vida. Com este Evangelho aprendemos que, a exemplo de Jesus, a 
nossa felicidade e a nossa salvação serão possíveis enfrentando e 
vencendo os desafios ligados à nossa vida, nomeadamente o orgulho, 
o egoísmo para realizar gestos concretos de amor, entrega e de 
serviço a favor do crescimento espiritual e material das famílias, da 
Igreja e da sociedade: Cristo ressuscitado e glorioso é, antes de mais, 
Cristo crucificado. A salvação da humanidade custou o sangue de 
Jesus Cristo. A Cruz passou a ser um lugar de encontro entre o 
homem pecador e Jesus salvador! 
 

Neste 24º Domingo do Tempo Comum, a Igreja celebra a Festa da Exaltação 
da Santa Cruz. Foi na Cruz, objecto de desprezo e instrumento de morte entre os 
judeus, que Jesus Cristo foi suspenso para a salvação da humanidade. Assim, a cruz 
tornou-se sinal de vida, libertação e de amor. 

 
1.A primeira leitura (Num 21,4-9) fala-nos de nosso Deus que nunca abandona 

o seu Povo durante a sua caminhada para a Terra Prometida, ajudando-o a perceber 
as consequências das suas opções erradas e convidando-o continuamente à conversão 
em busca da liberdade. A serpente de bronze levantada sobre um poste, através da 
qual Deus dá vida ao seu Povo e o protege das forças destruidoras que ele enfrenta ao 
longo da sua peregrinação pelo deserto, traduz a vontade de Deus em dar vida às 
pessoas. 

 

 

 

 



 

1.CONGRESSO: o Movimento Nacional de Evangelização Fundamental realizou, esta 
Semana, o seu 1ºCongresso cujo encerramento acontece, hoje, na Paróquia de Fátima. Sob 
o lema «Ai de Mim se não evangelizar», o movimento reuniu mais de 300 delegados. A 
nossa Paróquia fez-se representar com todos os membros deste grupo. 
 
2.SOLIDARIEDADE: o Grupo de Jovens Renascer vai, este Domingo, proceder à 
entrega de uma doação no Centro Arnaldo Jansen (Lar do Padre Horácio) no Bairro do 
Palanca. Dos bens a serem entregues constam alimentos não perecíveis, roupa usada, 
material higiénico e material didáctico. 
 
3.CAMPANHA DE VACINAÇÃO: a Repartição de Saúde do Distrito da Ingombota 
organiza uma Campanha de Vacinação contra o Sarampo e Poliomielite a favor das 
crianças dos 0 aos 10 anos de idade. A campanha decorre  de 22 de Setembro a 5 de 
Outubro de 2014 nos centros de saúde do Distrito da Ingombota. Cuidemos da saúde dos 
mais novos e levemos as crianças para serem vacinadas. 
 
4.BOLETIM PAROQUIAL: informamos aos fiéis que, todos os finais de semana, a 
Mensagem do Carmo também está publicada do portal da nossa Paróquia 
(www.pfcarmo.com). 
 
5.CASAMENTO – no próximo fim-de-semana vão celebrar matrimónio os noivos: 
Francisco Martins e Iriete Rodrigues/Joseph Emeka e Filomena de Jesus. 
 
6.LIMPEZA GERAL: no próximo Sábado, a limpeza da Igreja estará a cargo dos 
Acólitos, dos Pré-Jovens, do Grupo Coral Inglês e do grupo dos vocacionados. 

*CATEQUESE: O QUE É O SÍNODO? O Sínodo dos Bispos é uma instituição 
permanente decidida pelo Papa Paulo VI em 15 de setembro de 1965, em resposta ao 
desejo dos Padres do Concílio Vaticano II de manter vivo o espírito de colegialidade 
episcopal formada pela experiência conciliar. Sínodo é uma palavra grega "syn-hodos", 
que significa "reunião", "assembléia". O Sínodo é, de facto, um lugar de encontro para os 
bispos, ao redor do Papa que o convoca como um instrumento para "consulta e 
colaboração". É, portanto, um lugar para a troca de informações e experiências para a 
busca comum de soluções pastorais válidas universalmente. Em suma, o Sínodo dos 
Bispos é uma assembleia do episcopado católico que tem a tarefa de ajudar seguindo os 
conselhos do Papa, no governo da Igreja universal. 

«Jesus não é somente um amigo. É um mestre de verdade e de vida, 
que revela o caminho para alcançar a felicidade»(Papa Francisco). 

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

 

 

 

 
*O presidente da Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé, CEAST, estará entre os 
253 participantes do terceiro Sínodo extraordinário sobre os Desafios Pastorais da 
Família, a decorrer no Vaticano de 5 à 18 de Outubro próximo. A notícia foi avançada pelo 
Secretariado-geral do Sínodo que divulgou a lista oficial dos participantes nos trabalhos. 
Desta vez, o Sínodo contará com a participação de 14 casais entre peritos e auditores. 
Avançamos, a seguir, os números deste Sínodo: Participantes,253 delegados; Padres 
Sinodais, 191 delegados; Chefes de Dicasterios da Curia Romana, 25 
Arcebispos/Cardeais; Presidentes das Conferencias Episcopais, 114 dos quais, 36 de 
África, 24 da América, 18 da Asia, 32 da Europa e 4 da Oceania. Outros participantes: 8 
delegados fraternos; Igreja Orientais com 13 exponentes; 13 casais com direito à palavra e 
outros 2 casais como peritos colaboradores do Secretariado Especial do Sínodo. Sobre os 
delegados provenientes da Igreja lusófona: estarão presentes, Dom Gabriel Mbilingue 
(Presidente da CEAST), Dom Manuel Clemente (Presidente da Conferencia dos Bispos 
Portugueses), Dom Lúcio Muandule, Bispo de Xai-Xai (Moçambique), Timor Leste (Dom 
Basilio do Nascimento), o Padre Mateus Hagbir, da diocese de São Tomé. Entre os leigos, 
estarão o sr Inácio Amandio, formador de noivos (moçambicano). 
 

 
«A GUERRA NUNCA É NECESSÁRIA, NEM INEVITÁVEL» 
«A guerra nunca é necessária nem inevitável. Sempre é possível encontrar uma 
alternativa»: são palavras do Papa Francisco na mensagem que dirigiu aos líderes 
religiosos mundiais reunidos em Antuérpia, na Bélgica, de 7 à 9 de Setembro. «A Paz é o 
futuro» é o lema deste encontro organizado pela Comunidade de Santo Egídio. Por cá, o 
Arcebispo de Saurimo disse Domingo passado que os líderes religiosos devem ser os 
primeiros a manter acesas as suas lâmpadas de vigilância e a reconhecer os seus erros e 
limitações. Dom José Imbamba reafirmou que a qualidade de vida dos bispos e sacerdotes 
deve servir de fonte inspiração para as ovelhas que dirigem. 
 
*Portal da Paróquia do Carmo: www.pfcarmo.com 


