
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

    A Igreja celebra a 33ª Semana do Tempo Comum, ANO A 
 
A liturgia propõe-nos os textos que se seguem: 
 
SEGUNDA-FEIRA, 17/11/2014, Santa Isabel da Hungria 
Leituras: Apo 1,1-4; 2,1-5; Lc 18,35-43 
**** 
TERÇA-FEIRA, 18/11/2014 
Leituras: Apo 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10 
 ***** 
QUARTA-FEIRA, 19/11/2014 
Leituras: Apo 4,1-11; Lc 19,11-28 
**** 
QUINTA-FEIRA, 20/11/2014  
Leituras: Apo 5,1-10; Lc 19,41-44 
**** 
SEXTA-FEIRA, 21/11/2014, apresentação de Maria no Templo 
Leituras: Apo 10,8-11; Lc 19,45-48 
**** 
SÁBADO, 22/11/2014, festa de Santa Cecília  
Leituras: Apo 11,4-12; Lc 20,27-40 

          Igreja celebra o 34º Domingo do Tempo Comum, Ano A 
                  (Festa de Cristo Rei e Dia Nacional da Juventude Católica) 
LEITURAS: 
Primeira: Ez 34,11-12.15-17 
Segunda: 1Cor 15,20-26 
Evangelho: Mt 25,31-46 
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 
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*Arquidiocese 
de Luanda 
prepara jubileu 
dos 75 anos 
 

*Abertas 
inscrições para o 
Ano Catequético 
2015  
 

*Escuteiros do 
Carmo 
organizam acção 
de solidariedade 
a favor do Beiral 
e do Lar do Padre 
Horácio 
 
 

2ªleitura (1Tess 5,1-6): esta carta é escrita num contexto em que os 
cristãos de Tessalónica, ansiosos, esperam pela segunda vinda de 
Cristo. Paulo encarrega-se de reorientar a ansiedade dos fiéis: Cristo 
virá, sem se fazer anunciar. Por isso, a certeza da sua vinda deve 
estimular-nos à vigilância: «vós, irmãos, não andais nas trevas 
porque vós sois filhos da luz e filhos do dia». 
 
Evangelho (Mt 25,14-15.19-21): na parábola dos 5 talentos, Jesus 
Cristo orienta-nos a fazer render os dons, as qualidades pessoais e 
carismas que recebemos de Deus para o bem. Não se trata de 
gratificar o espírito mercantilista mas de estimular o máximo de 
rendimento, pelo amor, pois os talentos devem estar ao serviço da 
comunidade. Mais ainda, o trabalhador que guardou o talento sem o 
fazer render recorda-nos os pecados de omissão aos quais damos 
menos importância: recebeu os talentos nada fez deles, a exemplo 
daqueles que passaram por este mundo sem nada fazer, tornando-
se inúteis para a Igreja e para a sociedade qual “sobras” humanas. 
Temos de assumir o risco de investir os nossos talentos na 
construção do Reino de Deus na sociedade, sobretudo como 
cristãos, e não apenas “consumidores dos sacramentos”, como diz o 
Padre Gerónimo Kahinga. 
 
«Sede vigilantes, para que o dia do Senhor não vos surpreenda como 
um ladrão»… 

As leituras deste 33º Domingo do Tempo Comum, penúltimo deste Ano Litúrgico, exortam-
nos à vigilância cristã (2ªleitura) num contexto de “espera” do Senhor quer através de uma 
vida virtuosa (1ªleitura), quer fazendo render os dons e talentos recebidos de Deus 
(Evangelho). 
 
 
1ªleitura (Prov 31,10-13.19-20.30-31): este trecho é um poema de louvor e estima à mulher 
valorosa, virtuosa e diligente. A liturgia pretende, com esta leitura, apresentar-nos uma lição 
de fidelidade ao longo de toda a vida. A Igreja é esta mulher e mãe sempre fiel a Deus, cujos 
filhos, os cristãos, são chamados à fidelidade a Deus através de um testemunho de vida 
coerente. 
 
 
 
 



 

1.CATEQUESE/INSCRIÇÕES: estão abertas inscrições e confirmações de 
matrículas para o ano catequético 2015, a decorrer de Terça à Sexta-feira, das 14 às 
17horas, até 31 de Dezembro. Este procedimentos visa facilitar o trabalho da 
Coordenação da Catequese e os pais que pretendem viajar com os filhos para fora de 
Luanda ou do país durante as férias. 
 
2.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 donativos a 
serem entregues ao Sábado e ao Domingo no gabinete dos Escuteiros, decorre de 22 a 
30 Novembro. 
 
3.DESPORTO: continua a decorrer o campeonato de Futebol Salão e de Andebol 
feminino organizado pelo Secretariado Arquidiocesano da Juventude. Resultados das 
últimas jornadas: em futebol, Carmo 6- Paróquia de Fátima 6; no segundo jogo, Carmo 
- Paróquia de Nª Srª das Graças, a nossa equipa ganhou por falta de comparência da 
equipa adversária). Em Andebol feminino, o Carmo também ganhou por falta de 
comparência da equipa da Paróquia de São Pedro. 
 

 
4.AGRADECIMENTOS: a direcção da paróquia, vem, por este meio, agradecer (de 
novo) à direcção da LiraLink por todo o apoio que tem  prestado à nossa Igreja Paroquial. Na 
última semana, a direcção da Lira-Link patrocinou a instalação de um novo tapete para o 
altar, tal como o tinha feito há seis meses de maneira provisória. A nossa gratidão ao drº 
Walter João e sua equipa. O Senhor saberá gratificar a vossa generosidade! 
 
5.CASAMENTO - no próximo fim-de-semana vão celebrar Matrimónio os noivos: 
Teodoro Ulica e Filomena do Carmo. 
 
6.LIMPEZA: no próximo Sábado, a limpeza da Igreja estará a cargo dos Acólitos, dos Pré-
Jovens e do Grupo Coral Inglês. 

                                                                       

«O acolhimento, a sobriedade, a paciência, a mansidão, a fiabilidade 
e a bondade do coração são as qualidades dos bispos, sacerdotes e diáconos para o serviço 
pastoral»(Papa Francisco). 
 

 

  
*A Arquidiocese de Luanda prepara o jubileu dos 75 anos de fundação cuja abertura terá 
lugar no próximo dia 7 de Dezembro em lugar a indicar: «Ficai Connosco, Senhor!» é o lema 
deste evento que vai mobilizar a diocese durante o ano de 2015. Esta foi uma das decisões 
da ultima reunião dos missionários presidida por Dom Zeca Martins, no Seminário Maior de 
Luanda. Neste momento estão a ser definidos o logotipo, o Hino e a Oração do Jubileu a 
serem publicados nos próximos dias. Entretanto, a próxima Assembleia Arquidiocesana de 
Pastoral está marcada para os dias 5 e 6 de Dezembro no Salão Paroquial de Nossa Senhora 
de Fátima. As paróquias far-se-ão representar com 8 delegados, cada uma. Nas próximas 
semanas a direcção da Paróquia irá escolher os representantes da nossa Comunidade. 
 

                                                                      
*O Secretariado Nacional do Laicado Católico continua a preparar o congresso Nacional dos 
leigos católicos. A missa de abertura deste evento previsto para Junho de 2015, acontece hoje 
e será presidida por Dom Dionísio Hissilenapo, na Paróquia de São Carlos Lwanga, as 10 
horas. Esta informação foi avançada pelo Cônego Apolónio Graciano, Assistente Espiritual 
deste movimento a nível nacional que lança o convite a todos os fiéis leigos a participarem 
desta missa. A eucaristia de abertura será presidida pelo Bispo do Namibe que, na passada 
Quarta-feira disse haver pessoas, em Angola que têm medo e vergonha de fazer o bem e de ser 
honestas e justas. Durante a eucaristia a que presidiu, Quarta-feira, na Catedral da sua 
diocese, Dom Hissilenapo falou do silêncio dos bons que não conseguem travar o mal e 
recordou que, o caminho para os céus, passa pelo Cemitério.  

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