
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      A Igreja celebra a 26ª Semana do Tempo Comum, Ano A 
 
A liturgia propõe-nos os textos que se seguem: 
SEGUNDA-FEIRA, 29/09/2014, S.Miguel e S.Gabriel e Rafael, Arcanjos 
Leituras: Dan 7,9-10; Salmo 137; Jo 1,57-51 
**** 
TERÇA-FEIRA, 30/09/2014, Festa de São Jerónimo 
Leituras: Job 3,1-3; Salmo 87; Lc 9,51-56. 
 ***** 
QUARTA-FEIRA, 01/10/2014, Festa de Santa Teresa do Menino Jesus 
Leituras: Is 66,10-14; Salmo 130; Mt 18,1-5 
**** 
QUINTA-FEIRA, 02/10/2014, Santos Anjos da Guarda 
Leituras: Job 19,21-27; Salmo 26; Lc 10, 1-12 
**** 
SEXTA-FEIRA, 03/10/2014 
Leituras: Job 38,1-12-21; Lc 10,13-16 
**** 
SÁBADO, 04/10/2014, São Francisco de Assis 
Leituras: Job 42,1-3.5-6.12-16; Salmo 118; Lc 10,17-24. 
 
 
 

      Igreja celebra o 27º Domingo do Tempo Comum, Ano A 
 
LEITURAS: 
Primeira: Isaias 5,1-7 
Segunda: Filipenses 4,6-9 
Evangelho: S.Mateus 21,33-43.45-46 
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 /Nº304 - 28 de Setembro de 2014* 

 

*Paróquia do 
Carmo organiza 
feira-bíblica para 
encerrar o mês 
dedicado ao livro 
sagrado 
 

*Vigaria da 
Conceição organiza 
Terço Missionário 
para saudar o mês 
do Rosário  
 

*Mais de 8000 
acidentes de viação 
em Angola apenas 
no 1º Semestre 

*2ªLeitura (Filip 2,1-11): Paulo retoma o hino de exaltação ao Senhor 
e aponta a caridade e a humildade como virtudes tendentes a 
cultivar a unidade na comunidade cristã, a exemplo de Jesus que, de 
condição divina tornou-se semelhante aos homens até ser 
humilhado com uma morte de cruz. Lembremos que, esta semana, o 
Papa Francisco exortou-nos para o perigo da vaidade: «a vaidade é 
como a bola de sabão. Apenas dura alguns segundos». 

*Evangelho (Mt 21,28-32) - Jesus conta-nos uma parábola em que 
dois filhos assumem comportamentos diferentes: o primeiro não 
aceita trabalhar na vinha mas depois arrepende-se e vai; enquanto o 
segundo diz que vai mas não vai. O comportamento do primeiro 
filho configura a atitude das pessoas que, inicialmente rejeitaram 
Jesus mas que depois se arrependeram; enquanto outros, são os 
cristãos (os que dizem e não fazem) que receberam os sacramentos, 
juraram fidelidade a Deus e prometeram continuar firmes na fé e na 
Igreja no dia da festa do Baptismo, da 1ªComunhão, do Crisma, do 
Casamento ou da Ordenação ou da sua consagração. Depois dos 
sacramentos recebidos estes fiéis nunca mais voltaram à Igreja. Cada 
um de nós pode reunir o comportamento dos dois filhos de que nos 
fala o Evangelho. Que a nossa palavra seja um “sim” a Deus todos os 
dias da nossa vida, sem vacilar. Como dizia Jesus, a vossa palavra 
deve ser «sim quando é sim; e não quando é não» (Mt 5,37). 

    «Quando o pecador se afastar do mal, salvará a sua vida» 

 
 

As leituras deste 26ºDomingo do Tempo Comum ajudam-nos a perceber que Deus chama os 
homens e mulheres para colaborar com Ele na obra da salvação através de um “sim” 
permanente, coerente e permanente (Evangelho), sem vacilar, e nem procurar atribuir as culpas 
dos seus fracassos a um suposto passado ou antepassado (1ªleitura). A humildade, na 
caminhada com Deus, é uma lição que nos vem do próprio Jesus (2ªleitura). 

*1ªLeitura (Ez 18,25-28): os judeus, no exílio, pensavam que o sofrimento que enfrentavam era 
fruto dos erros dos seus antepassados. Na resposta, Ezequiel chamou-os à responsabilidade dos 
erros cometidos tendo-os exortado à mudança de comportamento e à conversão. Para o nosso 
contexto, este trecho lembra as ocasiões em que forjamos falsos testemunhos atribuindo culpas 
pelos nossos fracassos aos outros, ao tempo colonial e à guerra. Quando o pecado toma conta 
das raízes do ser humano, a solução é simples: assumir/corrigir os erros e converter-se. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.TERÇO MISSIONARIO: a Vigararia de Nossa Senhora da Conceição organiza, no 
próximo Sábado, 4 de Outubro, o Terço Missionário para catequistas e catequisandos. 
Esta iniciativa visa  saudar o Més do Rosário. A concentração será as 8horas, enquanto o 
Terço começa as 10horas e termina com a eucaristia (missa) a ser presidida pelo Padre 
Joaquim Eugénio. Os catequistas e catequisandos deverão ir trajados com as camisolas 
azuis. 
  
2.MÊS DAS MISSÕES: «a Igreja renovada em contacto pessoal com Cristo», é o lema 
escolhido pelas Obras Missionarias Pontifícias para a vivência do mês missionário cuja 
abertura teve lugar esta Sexta-feira no Centro do Carmelho onde decorreu a vigília 
missionaria animada pela Infancia/adolescencia missionaria e pela Liga Missionária 
Juvenil. Na sua Mensagem para o dia mundial das missões, o Papa Francisco incentiva 
os fiéis a redobrarem esforços com orações e gestos concretos de solidariedade, no apoio 
às Igrejas jovens dos territórios de missão (A Mensagem do Papa está disponível neste 
site: www.vatican.va/portuguese). 
 
3.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 tem lugar hoje no Centro do Carmo. Durante a manhã  e 
tarde serão vendidos livros, diversos artigos religiosos, Bíblias, Catecismos, postais e 
terços.  
 
4.CORAL INGLÊS: o Grupo Coral Inglês celebrou, no dia 25 de Setembro, 5 anos de 
criação. O grupo fundado por Francisco Narciso, conta actualmente com 12 membros 
efectivos. A festa do grupo teve lugar este Sábado com a comunidade anglófona após a 
missa das 17horas.  
 
5.REUNIÃO: a Comissão Paroquial de Liturgia convoca todos seus membros para uma 
reunião a ter lugar na próxima Terça-feira, dia 30 de Setembro, as 19h30, no Centro 
Paroquial. Agenda: preparativos da Festa de Natal. 
 
6.COMISSÃO DA FAMÍLIA: convocam-se todos os membros da Comissão da Família 
para uma reunião a realizar-se neste Domingo, dia 28 de Setembro, as 09h30 numa das 
salas do Centro Paroquial.  
 
7.PROMAICA: membros de direcção do Grupo da Promaica e convidados provenientes 
de todas as Paróquias da Arquidiocese de Luanda estão em Ondjiva,  onde participam de 
uma peregrinação ao Santuario de Nossa Senhora de Assunção em homenagem ao Padre 
Leonardo Sikufinde. «Líderes da Promaica, Enraizados em Cristo» é o lema desta viagem 
de devoção que decorre  de  25 à 28 de Setembro. A nossa Paróquia faz representar com 
dois membros da Promaica Paroquial, nomeadamente Antonia de Melo e Esperança 
Jacinto. 
 
8.LIMPEZA GERAL: no próximo Sábado, o primeiro do mês, a limpeza da Igreja 
estará a cargo dos ESCUTEIROS.  
 
 
 
 

 

       
 
*Os dados abaixo discriminados foram apresentados à Radio Nacional de Angola, esta 
semana (dia 20.9.2014), pela Direcção Nacional de Viação e Trânsito. Acidentes registados 
em todo o país de Janeiro a Junho deste ano: 8.286 acidentes, 1.985 mortos e 8.082 feridos. 
Acidentes registados em Luanda no mesmo período: 1.490 acidentes, 467 mortos e 1.067 
feridos. De referir que os acidentes de viação são a segunda causa de morte dos angolanos 
depois do Paludismo. A nós, automobilistas, a nossa Polícia Nacional de Trânsito pede 
respeito pelo código de estrada evitando o consumo de bebidas alcoólicas e excessos de 
velocidade.  
 
*OS DEZ MANDAMENTOS DO MOTORISTA: em Junho de 2007, o Conselho 
Pontifício para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes apresentou um decálogo de conduta 
para os automobilistas, que impressivamente designou os “Dez Mandamentos” da Estrada: 
1º – Não matarás; 2º – A estrada seja para ti um instrumento de comunhão, não de danos 
mortais; 3º – Cortesia, correcção e prudência, ajudar-te-ão; 4º – Sê caridoso e ajuda o 
próximo em necessidade, especialmente se for vítima de um acidente; 5º – O automóvel não 
seja para ti expressão de poder, de domínio e ocasião de pecado; 6º – Convence os jovens e 
os menos jovens a não conduzirem quando não estão em condições de o fazer; 7º – Apoia as 
famílias das vítimas dos acidentes; 8º – Procura conciliar a vítima e o automobilista agressor, 
para que possam viver a experiência libertadora do perdão; 9º – Na estrada, tutela a parte 
mais fraca; 10º – Sente-te responsável pelos outros. 
 
*ORAÇÃO DO MOTORISTA: Ó Senhor, por intercessão de São Cristóvão, padroeiro dos 
motoristas, dai-nos firmeza e vigilância nos muitos caminhos da vida em busca de trabalho, 
lazer, felicidade e realização. Todos somos caminhantes nas estradas deste mundo, 
acompanhai-nos constantemente para chegarmos ao destino sem acidentes e contratempos. 
Protegei, ó Senhor, os motoristas que conduzem os modernos meios de transportes. Que eles 
possam ser guiados por vosso Espírito, e assim ajam com sabedoria e respeitem as leis de 
trânsito. Protegei, ó Senhor, aqueles que caminham connosco e ajudai-nos a respeitar a 
todos, pedestres e transeuntes, agindo sempre com prudência. Protegei, ó Senhor, os jovens 
que dirigem e dai-lhes um coração sempre voltado à vida. Que possam descobrir vossa 
presença viva no mundo e respeitem a todos. Que cresçam sempre guiados pelo vosso 
Espírito para que sejam os protagonistas da nova sociedade do terceiro milênio. Confortai, ó 
Senhor, as famílias que perderam as pessoas queridas, vítimas do cruel trânsito brasileiro. 
Dai-lhes a esperança necessária para viverem em vossa presença sem condenação ou rancor. 
Que possamos, Senhor, descobrir vossa presença na natureza e tudo o que nos rodeia, 
amando assim cada vez mais a vida. Amém! 
 
*Site do Vaticano: www.vatican.va/portuguese  *Site da Arquidiocese: arquidiocesedeluanda.org 
*Portal da Paroquia: www.pfcarmo.com 
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