
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      A Igreja celebra a 3ª Semana do Advento, ANO B 
 
A liturgia propõe-nos os textos que se seguem: 
SEGUNDA-FEIRA, 15/12/2014 
Leituras: Num 24,2-7; Mt 21, 23-27 
**** 
TERÇA-FEIRA, 16/12/2014 
Leituras: Sofonias 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32 
 ***** 
QUARTA-FEIRA, 17/12/2014 

Leituras: Gen 49,2-8-10; Mt 1,1-17  
**** 
QUINTA-FEIRA, 18/12/2014 
Leituras: Jer 23,5-8; Mt 1,18-25 
**** 
SEXTA-FEIRA, 19/12/2014 
Leituras: Jz 13,2-7.24-25; Lc 1,5-25 
**** 
SÁBADO, 20/12/2014 
Leituras: Is 7,10-14; Lc 1,39-45 
 
 

     Igreja celebra o 4º Domingo do Advento, Ano B 
   
LEITURAS: 
Primeira: 2 Sam  7,15.8-12 
Segunda: Rom 16,25-27 
Evangelho: Lc 1,26-38 
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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*Dom Filomeno 
é o novo Arcebispo 
de Luanda 
 

*Frei António 
Estêvão despede-
se dos fiéis do 
Carmo  
 

*Conselho 
Alargado reúne-se 
amanhã, as 19h30, 
no Salão Paroquial 
 
 

Para a concretização deste objectivo, São Paulo, na 
2ªleitura (1Tes 5,16-24), orienta que nos afastemos de 
toda a espécie de mal e nos conservemos 
irrepreensíveis (impecáveis), preparando a vinda do 
Senhor. 
 
No Evangelho (Jo 1,6-8.19-28), João Baptista, a voz 
que clama no deserto, afirma-se como o “modelo 
acabado do percursor”. Trata-se de um profeta cujo 
perfil expressa sinceridade, humildade e testemunho: 
«Eu baptizo na água, mas no meio de vós está Alguém 
que não conheceis, a quem eu não sou digno de 
desatar a correia das sandálias». Em suma, o cristão é 
convidado a testemunhar Cristo, com alegria, num 
mundo onde Jesus “continua desconhecido e pouco 
reconhecido em todas as suas formas de presença”, nos 
pobres, nas viúvas, nos doentes, nos presos… 
 
              «No meio de vós está Alguém que não conheceis» 
 
 
 

O 3º Domingo do Advento é tradicionalmente chamado o Domingo da 
Alegria. Esta alegria expressa pelo profeta Isaías (Is 61,1-2.10-11) ungido e 
enviado pelo Senhor com a missão de «anunciar a Boa Nova aos pobres, a 
curar os corações atribulados, a proclamar a redenção aos cativos e a 
liberdade aos prisioneiros», palavras que Jesus aplicou a si próprio no início 
da Sua Missão (Lc 4,16-20).  

 
Esta continua a ser a missão da Igreja e, portanto, a nossa missão 

como cristãos, nos mais diversos lugares de inserção da sociedade onde 
somos chamados a viver sempre alegres. Trata-se da Alegria que brota do 
nosso coração onde o Espírito Santo faz nascer a paz de Deus e a santidade.  

 

 

 

 

 

 



 

1.CATEQUESE/INSCRIÇÕES: são convocados todos os membros Conselho Alargado 
(membros de direcção dos grupos da Paróquia) para um breve encontro com o Frei 
Estêvão, amanhã (2ªfeira), no Salão Paroquial, as 19h30. Agradecemos a presença de 
todos. 
 
 2.ENSAIOS: continuam os preparativos para a festa do Natal e Ano Novo. Os ensaios 
acontecem as Terças e Quintas-feiras, as 19h30, no Salão Paroquial.  
 
3.CASAMENTO - no próximo Sábado, as 12 horas, vão celebrar Matrimónio os noivos: 
Tatiana de Fátima e Magno Feio/Mauro Pedro e Ermelinda da Silva/ Anselmo Liatunga e 
Patrícia dos Santos. 
 
4.LIMPEZA: no próximo Sábado a limpeza da Igreja estará a cargo do Grupo 
Carismático e do grupo «Jesus é a Solução». 
 

     
*Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias é o novo Arcebispo Metropolitano de Luanda, 
nomeado, Segunda-feira passada pelo Papa Francisco. Como sabemos, desde 2005, Dom 
Filomeno era Bispo de Cabinda, depois de ter sido Bispo Auxiliar de Luanda. Dom 
Filomeno nasceu em Luanda no dia 18 de Abril de 1958. Formou-se nos Seminários dos 
Capuchinhos (Luanda) e de Cristo Rei, no Huambo. Foi ordenado sacerdote no dia 30 de 
Outubro de 1983. Estudou jornalismo em Luanda e no Instituto Católico de Paris. A seguir 
diplomou-se em Práxis Jurídico-administrativo na escola prática da Congregação para o 
Clero em Roma. Em Roma, licenciou-se em Filosofia, na Universidade Gregoriana; e 
doutorou-se em Teologia Dogmática na Universidade Lateranense. Cargos actuais: 
membro da “Associação Internacional “Jacques Maritain” para os Estudos do 
Desenvolvimento” e do Conselho Fiscal da Associação das Universidades de Língua 
Portuguesa /membro da “Angola Educational Assistance Fund (AEAF), com sede em 
Boston (EUA) / membro da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa / 
Membro do Conselho Pontifício para a Cultura na Santa Sé/Vice-Presidente da 
Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST). *Dom Filomeno foi baptizado na 
Paróquia do Carmo onde, já como sacerdote, fundou o Grupo de Acólitos de São Carlos 
Lwanga. Bem-vindo, Dom Filomeno!              

*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. 

 

 

                                                                        
 
*Estimados fiéis do Carmo! 
Há oito anos que caminho convosco, tendo passado os dois primeiros anos como 
Vigário paroquial e os últimos seis (2008-2014) como Pároco. Portanto, estamos juntos 
há muito tempo. Na qualidade de filho desta Paróquia, recebi aqui a vocação à vida 
religiosa, e mais tarde como Pároco procurei, com a vossa colaboração, empenhar-me 
ao máximo, dando o melhor de mim na pregação do Evangelho, na santificação dos fiéis 
e no governo pastoral desta comunidade. Estou no fim da minha missão, como Pároco, 
e devo deixar-vos nos próximos dias para continuar os meus estudos. Assim, estas 
palavras de despedida são também de agradecimentos pela amizade que construímos e 
consolidamos ao longo de 8 anos de caminho. Agradeço a Deus que me deu vida e 
saúde; agradeço aos frades dominicanos que me confiaram esta responsabilidade e me 
ajudaram na programação pastoral anual, na celebração da Eucaristia e na assistência 
espiritual à comunidade. Outrossim, recordo, com pesar, o nosso saudoso Dom Damião 
Franklim que nos visitou, pela última vez, em Julho de 2013. De igual modo, inclino-me 
perante a memória dos manos que, tendo sido parte da equipa missionária do Carmo, 
partiram para a Casa do Pai Celeste: frei Norberto Baptista, frei João Domingos e frei 
José João. Agradeço do fundo do coração às Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de 
Sena que trabalharam no Carmo durante muitos anos. Agradeço, igualmente, às Irmãs 
de São José de Cluny que, connosco, trabalham na organização da Sacristia e nos 
serviços do Altar; a todos os fiéis, amigos, benfeitores, grupos e movimentos desta 
Comunidade Paroquial. Juntos celebramos, alguns diariamente, a presença constante 
de Deus nas nossas vidas. Foram anos preenchidos de vida; vida simples e humilde, mas 
dedicada e generosa de fiéis verdadeiramente apaixonados por Cristo e pela Igreja. 
Recordo-vos algumas das várias recomendações de Jesus sobre a perseverança na fé: 
«Como Meu Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu Amor (Jo 15,9-
11)….Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas (Lc 21,19). 

   Para terminar sugiro-vos os concelhos de Bem-Sirac: «Se quiseres servir o 
Senhor, prepara a tua alma para a provação. Procure ter um coração recto e 
constante e não te perturbes no tempo da adversidade. Una-te ao Senhor e não te 
afastes d’Ele» (Sir 2,1-13). A todos agradeço pelo carinho, pela colaboração e pelas 
orações. Deus, Todo-Poderoso no Amor, saberá gratificar-vos pela vossa generosidade. 
Continuemos unidos. 

Que Nossa Senhora do Carmo continue a interceder por todos vós e abençoe a 
missão do futuro Pároco. Antecipadamente, Feliz Natal e Prospero 2015. Deus nos Ama! 

Luanda, 14 de Dezembro de 2014. 
Frei António Estêvão,OP 

 

   

https://www.google.pt/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.euroimpalabooks.com%2F4d51a6fd-a4a5-4d44-af5f-f4905bb40103.file&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.impala.pt%2Fdetail.aspx%3Fid%3D104329%26idCat%3D2170&docid=KkW9w9WoYBYjOM&tbnid=PyIwS7d4i5MygM%3A&w=1011&h=705&ei=U3WHVJrFCc_Waov2grAC&ved=undefined&iact=c

