
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      A Igreja celebra a 31ª Semana da Quaresma, ANO A 
 
A liturgia propõe-nos os textos que se seguem: 
SEGUNDA-FEIRA, 03/11/2014, Festa de S.Martinho de Lima 
Leituras: Fil 2, 1-4; Lc 14,12-14 
**** 
TERÇA-FEIRA, 04/11/2014, São Carlos Borromeu 
Leituras: Fil 2,5-11; Lc 14,15-24 
 ***** 
QUARTA-FEIRA, 05/11/2014 

Leituras: Fil 2, 12-18; Lc 14,25-33 
**** 
QUINTA-FEIRA, 06/11/2014 
Leituras: Fil 3,3-18; Lc 15,1-10 
**** 
SEXTA-FEIRA, 29/08/2014 
Leituras: Fil 3,17-4,1; Lc 16,1-8 
**** 
SÁBADO, 30/08/2014 
Leituras: Fil 4,10-19; Lc 16,9-15 
 
 

     Igreja celebra o 32º Domingo da Quaresma, Ano A 
   
LEITURAS: 
Primeira: Ezequiel 47,1-2.8-9.12 
Segunda: Epístola aos Coríntios 3,9-11.16-17 
Evangelho: São João 2,13-22 
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 nº4.  
Tel.( 244)222.332.614; Ingombotas, Luanda –Angola. 
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*Bispos da CEAST 
publicam Mensagem 
Pastoral para 2015: 
«Reavivar a Fé dos 
fiéis leigos em 
Cristo»  
 

*Igreja celebra, 
hoje, o Dia dos fiéis 
defuntos  
 

*Ano Catequético, 
no Carmo, encerra a 
15 de Novembro  
 
 

3.Evangelho (Mt 23,1-12): na sequência da primeira leitura, Jesus Cristo 
orienta os judeus a não seguirem o exemplo dos fariseus que «dizem e 
não fazem». À ostentação e ao orgulho destes mestres de Israel, Jesus 
aponta a simplicidade e a humildade. Na Igreja, o poder e os títulos que 
exigem lealdade e fidelidade entre o que se diz e o que se faz, devem ser 
encarados como um serviço ao Reino de Deus e não devem ser motivos 
de vanglória. Por esta razão, o Papa é chamado o «Servo dos servos de 
Deus» que serve a Igreja onde ninguém deve ser chamado Mestre: 
«Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado». 

4.O Dia dos fiéis Defuntos que se celebra hoje ajuda-nos a 
destacar quatro aspectos:1)a vida não acaba com a morte. Ela 
continua, transformada, no Além com Cristo onde a vida é eterna. 
Portanto, o dia dos defuntos é de glória e, sobretudo de oração 
confiante e de reavivamento da nossa fé na ressurreição dos mortos; 
2)este é também um dia para agradecer aos nossos irmãos que nos 
precederam na morte por tudo o que fizeram pela Igreja, pela 
sociedade e pelas nossas comunidades paroquiais ao longo da sua 
vida entre nós. Que eles continuem a interceder por nós junto do 
Pai-Celeste, nós que continuamos a vida neste mundo de 
fragilidades, de pecado, de sofrimento e de morte; 3) o dia dos 
defuntos deve ajudar-nos a reflectir sobre as nossas acções quando 
apressamos e antecipamos a morte dos nossos irmãos através de 
uma condução irresponsável que contribui para o elevado índice de 
sinistralidade (há muito sangue na estrada, a estatística dos 
acidentes é assustadora). 
 

 

Neste 31º Domingo do Tempo Comum, em que celebramos o Dia dos fiéis Defuntos, as leituras 
chamam atenção aos sacerdotes e àqueles que se consagram a Deus para a necessidade do testemunho de 
vida cristã visando o crescimento da comunidade através da Palavra e do exemplo de vida cristã. 

1ªleitura (Mal 1,14-2,2.8-10):o Senhor mostra-se exigente para com àqueles que se 
consagraram a Ele através da vida sacerdotal e religiosa entrega-se ao serviço da Igreja. A 
lealdade e o testemunho de vida que se pede aos pastores do rebanho de Deus (Papa, Bispos, 
sacerdotes, diáconos e catequistas) tem a ver com a responsabilidade da sua missão de serem 
referência, modelos e exemplo de seguimento de Cristo:«crê o que lê,ensina o que crê e vive o 
que ensina». Durante o encerramento do Ano Sacerdotal, o Papa Emérito Bento XVI dizia que 
“o sacerdócio não é uma profissão”, é um sacramento (Sacramento da Ordem), um estado de 
vida cujo modelo é Cristo que deu a vida pelo seu rebanho. A missão do padre está inscrita na 
missão da Igreja: o ensino da Palavra de Deus, a Santificação do Povo de Deus através da 
administração dos sacramentos e o governo pastoral. 

2ªleitura (1Tes 2,7-9.13):  Paulo continua a sua mensagem de encorajamento aos 
cristãos de Tessalónica que acolheram a pregação deste apóstolo com generosidade e afeição 
como Palavra de Deus que permanece activa na comunidade e em cada um dos crentes.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

1.MISSAS PARA OS DEFUNTOS: de acordo com as orientações da Comissão 
Arquidiocesana de Pastoral, os horários das missas para os defuntos foram alterados a fim de facilitar 
maior participação dos fiéis. Eis o novo programa das celebrações: Cemitério dos Alto das Cruzes, 
12horas, Dom Zeca Martins; Cemitério da Camama, 12horas, Frei Sebastião Kremer; Cemitério do 
Kifica/Chinguar/Benfica, 12horas, Padre Francisco Zau; Cemitério de Santa Ana, 15 horas, Dom 
Anastacio Kahango. 
 
2.REUNIÃO: são convocados todos os membros dos grupos “Jesus é a Solução” e grupo 
Carismático para um encontro com o frei Estêvão na tarde do próximo Domingo, dia 9 de Novembro 
de 2014, as 16horas, no Salão Paroquial. Para este encontro pedimos a presença da Coordenadora de 
Catequese (Catequista Rosa Barbosa) e dos catequistas João Nsuka e Daniel Lourenço. Pedimos aos 
responsáveis destes grupos que mobilizem o maior número possível de participantes. 
 
3.BAPTISMOS: as crianças inscritas durante o mês de Outubro serão baptizadas no próximo 
Sábado, dia 8 de Novembro, as 9horas. Os pais e padrinhos das crianças inscritas deverão participar 
de um encontro a ter lugar amanha e terça-feira, no Salão paroquial, das 19h30 às 20h30. 
 
4.CATEQUESE: o Ano Catequético, na nossa Paróquia, será encerrado no próximo Sábado, dia 15 
de Novembro  com uma missa, as 9h30, na qual participarão os catequistas, catequisandos e 
encarregados de educação. Após a missa, a Coordenação da Catequese organizará uma tarde 
recreativa.  
 
5.ESCUTEIROS: «Domingo da Solidariedade» é o lema de um projecto caritativo de recolha de 
bens organizada pelos Escuteiros do Carmo, a favor do Lar Kandengues (Petrangol), do Centro 
Infantil Santa Babara e do Beiral. A recolha destes bens decorre de 22 a 30 Novembro e devem ser 
entregues ao Sábado e ao Domingo no gabinete dos Escuteiros.  
 
6.CASAMENTO - no próximo fim-de-semana vão celebrar Matrimónio os noivos: Domingos 
Mário e Tatiana dos Santos.  
 
7.LIMPEZA: no próximo Sábado, a limpeza da Igreja estará a cargo do Grupo Santa Cecília. 

                        
«Hoje é um dia de esperança. Os nossos irmãos e irmãs que nos precederam nesta vida, 
encontram-se hoje na presença do Senhor pela graça de Jesus Cristo. A esperança não 
decepciona nunca porque Jesus nunca decepciona a ninguém. É por isso que todos nós somos 
hoje chamados a purificar a nossa visão de esperança em Cristo Jesus: todos caminhamos 
rumo ao “declínio” da nossa vida terrena: como o aguardamos? Com a esperança ou com o 
desespero e tristeza? A esperança não decepciona nunca porque Jesus não decepciona 
nunca»(Papa Francisco, 2 de Novembro de 2013). 
 

                              
 
*Os bispos da CEAST concluíram a 2ªAssembleia Plenária, na passada Quarta-
feira (29.10.2014), com a publicação da Mensagem Pastoral para 2015 
intitulada «Reavivar a Fé dos Fiéis Leigos em Cristo». Trata-se da segunda 
Mensagem Pastoral (apresentada por Dom Dionísio Hissilenapo) das três 
previstas, no âmbito do triénio Pastoral sobre a Nova Evangelização para a 
transmissão da Fé. Recordamos que o Ano Passado a Mensagem do Bispos 
versava sobre a Evangelização dos Evangelizadores «Enraizados em Cristo». 
Outro documento apresentado pelo Porta-Voz da CEAST, Dom José Manuel 
Imbamba, foi o Comunicado de Imprensa que contém três partes: a 
Deliberações que destacam a aprovação da Mensagem Pastoral de que fizemos 
referencia, a Nota Pastoral sobre o Ano da Vida Consagrada a ser proclamada 
pelo Papa Francisco, em 2015; o decreto que cria e nomeia os membros da 
Comissão para a dinamização do Congresso Eucarístico Nacional; e o íter do 
novo Instituto Religioso Diocesano; nas Conclusões e Recomendações, os 
bispos saúdam a recente eleição da República de Angola a membro não 
permanente do Conselho de Segurança da ONU, congratulam-se com os 
resultados do Senso Geral da população, mostram-se preocupados com o 
elevado de acidentes de viação, apontando a imprudência, a má condução, o 
consumo excessivo de álcool e o desrespeito pelo código de estrada como as 
causas da sinistralidade. Sobre as escolas católicas, os bispos pedem que se 
melhore a qualidade de ensino e que as aulas de Religião sejam ministradas em 
todas as escolas. Além disso, os bispos da CEAST chamam atenção aos 
sacerdotes que se têm envolvido publicamente em actividades estritamente 
político-partidarias para que se abstenham e se isentem de tais práticas, 
recomendando a releitura dos cânones 278 e 285 do Codigo do Direito 
Canónico. Por fim, os bispos solidarizam-se com os países atingidos pela praga 
do Ébola e pedem aos estados maior envolvimento no combate contra este mal 
que ameaça a vida da humanidade (os documentos publicados pelos bispos 
estão no site oficial da CEAST: www.ceastangola.org). 
       
 
 
*Portal do Carmo: www.pfcarmo.com  
*Site da Arquidiocese:www.arquidiocesedeluanda.org 
 
*TINTEIRO USADO NA IMPRESSÃO DA MENSAGEM DO CARMO: 
 HPLaserJetCP3525;CE251A,CYAN;CE250A,Black,Noir;CE253A,Mangeta; CE252A,Yellow,Jaune. 

 

   


