
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

          Igreja celebra a 25ª Semana do Tempo Comum, ANO A 
 
A liturgia propõe-nos os textos que se seguem: 
SEGUNDA-FEIRA, 22/09/2014 
Leituras: Prov 3,27-34; Salmo 14; Lc 8,16-18 
**** 
TERÇA-FEIRA, 23/09/2014 
Leituras: Prov 21,1-6.10-13; Salmo 118; Lc 8,19-21 
***** 
QUARTA-FEIRA, 24/09/2014 
Leituras: Prov 30,5-9; Salmo 118; Lc 9,1-6 
**** 
QUINTA-FEIRA, 25/09/2014  
Leituras: Eccl 1,2-11; Salmo 89; Lc 9,7-9 
**** 
SEXTA-FEIRA, 26/09/2014, São Cosme e São Damião 
Leituras: Eccl 3,1-11; Salmo 143; Lc 9,18-22 
**** 
SÁBADO, 27/09/2014, São Vicente de Paulo 
Leituras: Eccl 11,9-12; Salmo 89; Lc 9,43-45 
             
 

       Igreja celebra o 26º Domingo do Tempo Comum, Ano A 
 
LEITURAS: 
Primeira: Ezequiel 18,25-28 
Segunda: Filipenses 2,1-11 
Evangelho: Mt 21,28-32 
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 da Paróquia: www.pfcarmo.com) 
Frades Dominicanos, Paróquia do Carmo, Largo Irene Cohen nº4.  
Telefone: (244)222.33.26.14; Ingombotas, Luanda-Angola. 
 

*Paróquia de Nsª  Srª do Carmo, Luanda -Angola, Nº303 / 21 de Setembro de 2014* 

 

*Papa Francisco 
diz que a pregação 
torna-se vaidade 
se estivermos 
distantes das 
pessoas 
 

*Congresso da 
Legião de Maria 
recomenda mais 
formação bíblica 
aos Legionários 
  

*Comissão da 
Família reúne-se 
o próximo 
Domingo 

Filipenses (1,20-24.27): Paulo está preso em Éfeso, e recebe a visita 
de Epafrodito, enviado pelos filipenses para ajudar Paulo. De regresso, 
Paulo escreve esta carta para manifestar a sua gratidão e pedir aos 
cristãos que procurem «viver de maneira digna do Evangelho de Cristo» 
porque, dizia, o Apóstolo, «para mim viver é Cristo, e morrer é lucro». 
Neste trecho, Paulo, já cansado, diz que gostaria de encontrar-se 
definitivamente com Jesus apesar da vontade de continuar a pregar o 
Evangelho de Jesus. 
 
Evangelho (Mt 20,1-16): na parábola contada por Jesus, neste 
Evangelho, o patrão parece ter sido injusto para com as pessoas que 
contratou, durante a manhã, para a sua vinha. Mas o contracto 
celebrado, aparentemente polémico, define claramente as 
modalidades de pagamento: um denário! Com efeito, “o núcleo da 
parábola está na generosidade do proprietário da vinha”. Trata-se de 
um gesto da gratuidade do amor de Deus: «a generosidade de Deus 
supera a justiça, sem a lesar». Se pagasse menos aos últimos 
trabalhadores, o patrão teria sido justo; mas, ao pagar-lhes o mesmo 
valor, o Senhor exerceu a generosidade e a caridade. Esta parábola é 
uma verdadeira lição para as comunidades cristãs: além da justiça, e 
das leis, devemos ser generosos, sobretudo para com os mais 
necessitados (doentes, pobres, viúvas, crianças, velhos e 
estrangeiros). A bondade gratuita de Deus supera a justiça. 
 

O Evangelho deste 25ºDomingo do Tempo Comum refere-se à gratuidade do Amor de Deus 
que supera a justiça. Foi esta generosidade que levou os filipenses a socorrer Paulo (segunda 
leitura) preso em Éfeso; enquanto, o profeta Isaías reafirma que Deus não pensa e age como 
os homens (1ªleitura): Deus é Misericórdia. 
 
Isaías (55,6-9): infiéis a Deus, depois de terem ignorado os ensinamentos dos profetas, os 
exilados da Babilónia são orientados por Isaías a esperar pela misericórdia de Deus após a 
conversão dos seus pecados: «Deus é generosos em perdoar». Neste trecho, o profeta orienta 
os judeus a mudarem a sua maneira de pensar. Deus não é como o homem que se ira e se 
vinga. Desta maneira, somos todos convidados a construir um mundo de paz onde reina o 
amor, a fraternidade e a irmandade. A mudança que Deus pede é dupla: conversão dos 
pecados; e mudança na maneira de conceber Deus: Ele é Todo-Poderoso. Mas é Todo-
Poderoso no Amor! 
 



 

1.REUNIÃO: são convocados os membros da Comissão da Família para uma reunião 
a ter lugar no próximo Domingo, dia 29 de Setembro, as 9h30, no Centro do Carmo. 
 
2.MÊS BÍBLICO: o Grupo Bíblico da nossa Paróquia volta a informar e recordar 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.CASAMENTO -  no próximo fim-de-semana vão celebrar matrimónio os noivos: 
Edson dos Santos e Celma Camutacache. 
 
4.LIMPEZA GERAL: no próximo Sábado, a limpeza da Igreja estará a cargo dos 
grupos Acólitos e o Grupo Coral Inglês. 
 
                  

 

      
*«A pregação não serve e torna-se uma vaidade se não nos aproximarmos das pessoas, sofrendo 
com elas»: são palavras contundentes do Papa Francisco proferidas na manha de Terça-feira na 
Capela de Santa Marta. De referir que o Santo Padre está na República da Albânia, hoje, em 
visita apostólica, onde vai homenagear os mártires da fé e incentivar um clima de convivência 
inter-religioso por causa dos conflitos constantes entre cristãos católicos e muçulmanos.  
 

     
*No Kuito, o Colectivo de Artes Maristas concebeu um projecto de combate à violência 
doméstica através das artes cénicas (do teatro). Esta iniciativa está enquadrada no 
programa de resgate dos valores morais do governo local. De referir que, ainda esta 
semana, o Vigário Geral da Diocese do Kuito (Padre Nicolau Costa Tchiwewe, na foto) 
disse, na Comuna do Kunje, que alguns intelectuais e homens de postural social bem 
reconhecida também estão empenhadas na prática da adivinhação e frequentam 
quimbandas. 

                                                                                    
*Na Diocese de Benguela, a Paroquia da Nazaré acolheu o 3ºCongresso Nacional da Legião 
de Maria. Durante a eucaristia (missa) de encerramento presidida por Dom Eugénio Dal 
Corso e concelebrada por Dom Dionisio Hissilenapo e Dom Benedito Roberto, foram lidas 
as conclusões do encontro. Principais recomendações: promoção da formação bíblica e 
doutrinal; a reza do Terço e da Catena; e a vivência das virtudes da Virgem Maria. Por sua 
vez, o Bispo de Benguela exortou os legionários  e atodos os movimentos da Igreja 
Católica a darem exemplo de humildade, simplicidade e obediência às autoridades da 
Igreja. 
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