
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  A Igreja celebra a 32ª Semana da Tempo Comum, ANO A 

 

A liturgia propõe-nos os textos que se seguem: 
SEGUNDA-FEIRA, 10/11/2014, festa de São Leão Magno 
Leituras: Tit 1,1-9; Lc 17,1-6 
**** 
TERÇA-FEIRA, 11/11/2014, São Martinho de Tours 
Leituras: Tit 2,1-8.11-14; Lc 17,11-19 
 ***** 
QUARTA-FEIRA, 12/11/2014, São Josafat, Bispo e mártir 

Leituras: Tit 3,1-7; Lc 17,11-19 
**** 
QUINTA-FEIRA, 13/11/2014 
Leituras: Film 7-20; Lc 17,20-25 
 
SEXTA-FEIRA, 14/11/2014 
Leituras: 2Jo 4-9; Lc 17,26-37 
**** 
SÁBADO, 15/11/2014, Santo Alberto Magno 
Leituras: 3Jo 5-8; Lc 18,1-8 
 
 

     Igreja celebra o 33º Domingo do Tempo Comum, Ano A 
   

LEITURAS: 
Primeira: Prov 31,10-13.19-20 
Segunda: 1Tess 5,1-6 

Evangelho: Mt 25,14-30 

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 

Frades Dominicanos-Paróquia do Carmo, Largo Irene Cohen nº4.  
Tel.( 244)222.332.614; Ingombotas, Luanda –Angola. 
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*Bispos da CEAST 

condenam 
imoralidades nos 
óbitos e cemitérios  
 

*Grupos 

Carismaticos da 
Paróquia reúnem-se 
com o Pároco esta 
tarde 
 

*Ano Catequético 

encerra no próximo 
Sábado 
 
 

2.Num contexto de divisões ideologicas, São Paulo ensina que os 
verdadeiros templos de Deus são os cristãos: «Não sabeis que sois 
templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?» 
(2ªleitura 1Cor3,9-11-16-17). Assim, na construção da Igreja, cada 
baptizado é uma pedra viva, colocada sobre o único fundamento, 
Jesus Cristo. Esta orientação de São Paulo (cristãos, templos do 
Espirito Santo), ajuda-nos a perceber o ser humano como um Ser 
Sagrado, divino. Cada um de nós é chamado a cuidar da sua vida, 
como dom de Deus; e do seu corpo, a não entregar ao álcool, à 
droga e à prostituição.  
 
3.Entretanto, Jesus deixa claro que Ele é o verdadeiro Templo, 
n’Ele habita a plenitude da Divindade (Evangelho-Jo 2,13-22), 
reafirmando que é através d’Ele que podemos comunicar com 
Deus («Ninguém vai ao Pai senão por mim”). A Igreja, espaço 
sagrado de culto a Deus através de Jesus Cristo, deve ser 
protegida contra quaisquer profanações: «não façais da casa 
de meu Pai, casa de comércio». Cristo usa o chicote para 
purificar o templo, impor respeito e repor a dignidade que 
Casa de Deus merece.  Recordamos o respeito que devemos à 
nossa Igreja onde muitas vezes entramos mal vestidos para 
participar da missa atendemos ao telefone e travámos 
diálogos entre amigos como se estivéssemos na rua ou na 
praça pública. Lembramos que, no interior da Igreja estão o 
Santíssimo, a Cruz e o Altar: esta é a Casa de DEUS! 

«Sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós» 

A Igreja celebra, este Domingo (32ºDomingo do Tempo Comum), a dedicação 
ou consagração da Basílica de São João de Latrão, em 320, a catedral do Papa, como 
Bispo de Roma: é a catedral de todas as catedrais, “a catedral-mãe”. É nesta  igreja que 
todos os anos o Papa celebra a Eucaristia, na Quinta-feira Santa. Nela se celebraram, 
ao longo de 16 séculos, 5 concílios ecuménicos e outros acontecimentos importantes da 
vida da Igreja. Esta basílica é, portanto, a “mãe” de todas as igrejas (entenda-se, 
paróquias). Procuremos entender o significado desta festa: 

 
1.Com a comemoração da dedicação da Basílica de Latrão, «centro de unidade 

do povo de Deus», celebramos o mistério da única Igreja de Cristo que une a igreja de 
Roma às igrejas de todo o mundo, reconhecendo que Ela (a Igreja de Roma) continua a 
“presidir” à todas as comunidades cristãs com a força do Espírito Santo, a alma da Igreja 
(1ªleitura Ez 47,1-2.8-9.12) ao longo dos séculos desde a sua fundação por Jesus Cristo: 
«Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja»(Mt 16,18). 
 

 

 

 

 

 

 



 

1.REUNIÃO: são convocados todos os membros dos grupos “Jesus é a Solução” e grupo 
Carismático para um encontro com o frei Estêvão hoje a tarde, 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. Orientamos 
aos responsáveis destes grupos que mobilizem o maior número possível de participantes. 
 
2.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. 
 
3.CASAMENTO - no próximo fim-de-semana vão celebrar Matrimónio os noivos: Mario 
dos Santos e Josefa João //Cílio de Oliveira e Domingas Clara da Rosa. 
 
4.LIMPEZA: no próximo Sábado, a limpeza da Igreja estará a cargo dos grupos corais 
Santa Teresinha, Pedras Vivas, Coral Alegria e Liga Missionaria. 
 
 

             *CREDO*   

 
 

 

 

 

 

1.CREIO EM UM SÓ DEUS, Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da terra, 
de todas as coisas visíveis e invisíveis. 2.CREIO EM UM SÓ SENHOR, 
Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os 
séculos: Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; 
gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram 
criadas. E por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos Céus. E 
encarnou pelo Espírito Santo, no seio de Maria Virgem e Se fez Homem.  
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. 
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras; e subiu aos Céus, onde 
está sentado à direita do Pai. De novo há-de vir em sua glória, para julgar os 
vivos e os mortos; e o Seu Reino não terá fim. 3.CREIO NO ESPÍRITO 
SANTO, Senhor que dá a Vida que procede do Pai do Filho; e com o Pai e o 
Filho é adorado e glorificado. É Ele que falou pelos Profetas. 4.CREIO NA 
IGREJA Una, Santa, Católica e Apostólica. 5.PROFESSO UM SÓ 
BAPTISMO para a remissão dos pecados. 6.E espero a ressurreição dos 
mortos e a vida do mundo que há-de vir. Amen!  

     
*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. 

 

 

  

*BISPOS DA CEAST CONDENAM IMORALIDADES NOS ÓBITOS E NOS 
CEMITÉRIOS: a Igreja celebrou, Domingo passado, o Dia dos fiéis defuntos. Os bispos de 
Benguela (Dom Eugénio Dal Corso), de Menongue, de Mbanza-Congo e o Bispo Auxiliar de 
Luanda, a CEAST exortaram os cristãos a evitar práticas de desrespeito pelos defuntos, nos óbitos 
e nos cemitérios. No Kuando Kubango, o Bispo de Menongue condenou os exageros de muitas 
famílias quando vão enterrar os seus ente-queridos. Na sua homilia, Dom Mário Lukunde 
lamentou:«Aquelas brincadeiras, nestes últimos anos, que as pessoas vem beber e dançar por cima 
das campas, isso até é contra a nossa cultura. Só quem não tem cultura é que faz isso. Quem tem 
cultura respeita os mortos, respeita o sitio onde os mortos repousam, sabendo que também, um 
dia nós, os vivos, viremos parar neste lugar onde repousam os restos mortais, e não gostaríamos 
de ser maltratados, mas tratados como um membro da família e filho de Deus».   

                                                              
«O BISPO NÃO SE DEVE ELEVAR MAS BAIXAR PARA SERVIR»: «A Igreja 

hierárquica» foi o tema da Catequese do Papa Francisco na passada Quarta-feira na Praça de 
São Pedro, em Roma, durante a tradicional audiência geral. Na sua alocução, o Santo Padre 
referiu-se aos diversos ministérios que edificam a comunidade cristã suscitados por Cristo 
pela ação do Espirito Santo. Falando do serviço do Episcopado, o Santo Padre explicou que 
os bispos desenvolvem a maternidade da Igreja tendo salientado que esta maternidade da 
Igreja exprime-se em particular na pessoa do Bispo e no seu ministério. Efetivamente, como 
Jesus escolheu os Apóstolos e os enviou a anunciar o Evangelho e a apascentar o seu 
rebanho, assim os Bispos, seus sucessores, são postos à cabeça das comunidades cristãs, 
como garantes da sua fé e como sinal vivo da presença do Senhor no meio deles. 
Compreendamos, portanto, que não se trata de uma posição de prestígio, de uma carga 
honorífica. Não deve haver lugar na Igreja para a mentalidade mundana. Ser Bispo quer 
dizer ter sempre perante os seus olhos o exemplo de Jesus que, como Bom Pastor, veio não 
para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida pelas suas ovelhas. O Bispo não se 
deve elevar mas baixar. Na pessoa do Bispo, chamado a servir e não a ser servido, o próprio 
Cristo se faz presente e continua a cuidar da Igreja – continuou o Santo Padre que adiantou 
ainda que Jesus chamou os Apóstolos, não para que cada um seguisse por conta própria e 
separado dos outros, mas para que vivessem unidos como uma só família. Desta forma – 
sublinhou o Papa – também os Bispos do mundo inteiro formam um único colégio, reunido 
em torno do Papa, que é o garante desta comunhão profunda. O Bispo de Roma concluiu 
que, deste modo, cada Bispo manifesta o laço visível que une a Igreja local aos Apóstolos e a 
todas as outras comunidades reunidas, com o seu próprio Bispo e com o Papa, na única 
Igreja do Senhor Jesus. 
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