
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A Igreja celebra a Sagrada Família 
 
A liturgia propõe-nos os textos que se seguem: 
SEGUNDA-FEIRA, 29/12/2014,  
Leituras: 1 Jo 2, 3-11; Lc 2, 22-35 
**** 
TERÇA-FEIRA, 30/12/2014,  
Leituras: 1 Jo 2, 12-17; Lc 2, 36-40 
 ***** 
QUARTA-FEIRA, 31/12/2014 

Leituras: 1 Jo 2, 18-21; Jo 18, 1-18 
**** 
QUINTA-FEIRA, 01/01/2015- Santa Maria, Mãe de Deus 
Leituras: Num 6, 22-27; Gl 4, 4-7; Lc 2, 16-21 
 
SEXTA-FEIRA, 02/01/2015 
Leituras: 1Jo 2, 22-28; Jo 1, 19-28 
**** 
SÁBADO, 03/01/2015, Santíssimo nome de Jesus 
Leituras: 1Jo 2, 29-3, 6; Jo 1, 19-24 
 

     Igreja celebra a Epifania do Senhor, Ano B 
   
LEITURAS: 
Primeira: Is 60, 1-6;  
Segunda: Ef 3, 2-3a.5-6- 
Evangelho: Mt  2, 1-12 
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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*Estão abertas as 
inscrições para o 
curso de noivos para 
a sessão de 
Fevereiro-Junho  
 
 
 

*Natal fonte de 
alegria 
 

*Jantar da família 
dia 30 de Dezembro 
 
 

Na 1ª leitura (Ecli 3, 2-6. 12-14) o autor dá a cada membro da 
família um dever, uma responsabilidade pois, os fundamentos da 
família são a ajuda e o respeito mútuos: aos filhos, que amem, 
respeitem e cuidem dos pais; aos pais, que saibam ter paciência 
com os seus filhos. Desta forma, cada membro da família sente-se 
servo do outro a exemplo do próprio Cristo 
 
Na 2ª leitura, (Col 3, 12-21) Paulo diz que seja a misericórdia, a 
bondade, a humildade, a mansidão e a paciência mas acima de 
tudo a caridade, são virtudes pilotas que caracterizem a família 
cristã. Em outras palavras: uma família cristã deve marcar 
diferença a exemplo da sagrada família de Nazaré.  
 
No Evangelho (Luc 2, 22-40) Simeão alegra-se com a presença do 
Menino no templo e profetiza, dizendo que Ele viria a ser sinal de 
contradição; José e Maria não O compreendiam humanamente 
falando, estavam admirados com o que se dizia Dele; sendo Ele 
mesmo Deus, não rompe com a lei encontrada na sociedade mas 
aperfeiçoa-a; mesmo sendo Deus, é apresentado no templo. Esta 
simplicidade e humildade do Filho de Deus que nasce numa 
manjedoura, que deve caracterizar as famílias cristãs hoje.  
 

A família é o berço da Igreja 
 
 

 

A liturgia deste domingo propõe-nos a família de Jesus como exemplo e modelo das nossas 
comunidades familiares… Como a família de Jesus – diz-nos a liturgia deste dia – as nossas 
famílias devem viver numa atenção constante aos desafios de Deus e às necessidades dos 
irmãos. 
A primeira leitura apresenta, de forma muito prática, algumas atitudes que os filhos devem ter 
para com os pais… É uma forma de concretizar esse amor de que fala a segunda leitura.A 
segunda leitura sublinha a dimensão do amor que deve brotar dos gestos dos que vivem “em 
Cristo” e aceitaram ser “Homem Novo”. Esse amor deve atingir, de forma muito especial, 
todos os que connosco partilham o espaço familiar e deve traduzir-se em determinadas 
atitudes de compreensão, de bondade, de respeito, de partilha, de serviço.O Evangelho põe-
nos diante da Sagrada Família de Nazaré apresentando Jesus no Templo de Jerusalém. A cena 
mostra uma família que escuta a Palavra de Deus, que procura concretizá-la na vida e que 
consagra a Deus a vida dos seus membros. Nas figuras de Ana e Simeão, Lucas propõe-nos 
também o exemplo de dois anciãos de olhos postos no futuro, capazes de perceber os sinais de 
Deus e de testemunhar a presença libertadora de Deus no meio dos homens. 

 

 

 

 

 



 

1- JANTAR DAS FAMÍLIAS: no próximo dia 30 de Dezembro celebraremos a 
Festa da Sagrada Família, a nível da nossa Paróquia. Para o efeito todos os 
membros da nossa comunidade do Carmo estão convidados a participar no 
Jantar das Famílias após a missa das 18:30, no Salão Paroquial, organizado pela 
Comissão da  Família, pelas Equipes de Nossa Senhora e pela Promaica do 
Carmo. Como de habitual, as famílias deverão trazer farnel para este evento."  
 

2- Catequese/ Inscrições: Continuam a decorrer as inscrições e confirmações de 
matrículas para o ano de 2015- terça à Sexta-feira, das 14 às 17 horas até dia 31 de 
Dezembro.  

3- Curso de Noivos: Estão abertas as inscriçõeses para o curso de noivos que 
decorre de Fevereiro – Junho de 2015. Os interessados devem-se digir-se à 
coordenação da catequese de Terça- Sextas feiras das 15horas-17 horas.  
 

4- Missas: Dia 31 as 18:30. No dia 01-01-2015 Missa única: 11 horas 
 

5- LIMPEZA: no próximo Sábado, a limpeza da Igreja estará a cargo do Grupo da 
Evangelização fundamental.   

                    *CATEQUESE: OS 7 DONS DO ESPÍRITO SANTO 
1.FORTALEZA-Por essa virtude, Deus nos propicia a coragem necessária para 
enfrentarmos as tentações, vulnerabilidade diante das circunstâncias da vida e também 
firmeza de caráter nas perseguições e tribulações causadas por nosso testemunho cristão. 
2.SABEDORIA - O sentido da sabedoria humana reside no reconhecimento da sabedoria 
eterna de Deus, Criador de todas as coisas que distribui seus dons conforme seus 
desígnios. Para alcançarmos a vida eterna devemos nos aliar a uma vida santa, de perfeito 
acordo com os mandamentos da lei de Deus e da Igreja. 3.CIÊNCIA - Nos torna capazes 
de aperfeiçoar a inteligência, onde as verdades reveladas e as ciências humanas perdem a 
sua inerente complexidade. Nossas habilidades com as coisas acentuam-se 
progressivamente em determinadas áreas, conforme nossas inclinações culturais e 
científicas, sempre segundo os desígnios divinos, mesmo que não nos apercebamos disso. 
Todo o saber vem de Deus. 4.CONSELHO - Permite à alma o recto discernimento e 
santas atitudes em determinadas circunstâncias. Nos ajuda a sermos bons conselheiros, 
guiando o irmão pelo caminho do bem. Hoje, mais do que nunca está em foco a educação 
da mocidade e todos reconhecem também a importância do ensino para a perfeita 
formação da criança. 5.ENTENDIMENTO - Torna nossa inteligência capaz de entender 
intuitivamente as verdades reveladas e naturais, de acordo com o fim sobrenatural que 
possuem. A aparente correlação não significa que quem possui a sabedoria, já traga 
consigo o entendimento por conseqüência (ou vice-versa). 6.PIEDADE - É uma graça de 
Deus na alma que proporciona salutares frutos de oração e práticas de piedade ensinadas 
pela Santa Igreja. Nos dias de hoje, considerando a população mundial, há poucas, muito 
poucas pessoas que acham prazer em serem devotas e piedosas; 7.TEMOR DE DEUS - 
Teme a Deus quem procura praticar os seus mandamentos com sinceridade de coração. 
Como nos diz as Escritura, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e o resto 
nos será dado por acréscimo.  
 
 
 

                                                                        
 
 

As alegrias do Natal 
   
A alegria de estar em casa: Há uma frase enigmática de uma música popular 
moderna que sempre me chama a atenção: “There are just some moments when your 
family makes sense. They just make sense”, canta Dar Williams [“Há alguns momentos 
em que a sua família faz sentido. Simplesmente faz sentido”]. A cantora parece não 
saber direito que palavras usar, mas eu acho que entendo perfeitamente o que ela quer 
dizer. E o Natal nos oferece muitos desses momentos em família que “simplesmente 
fazem sentido”. 

Quando estamos todos juntos e felizes, com o brilho das luzes de Natal ao nosso 
redor, entendemos o que a vida “simplesmente faz sentido”. O padre jesuíta Robert 
Spitzer identifica o nosso “senso de lar” com o nosso anseio pelo “absoluto acto de 
ser”. Ele diz que os seres humanos “não querem apenas ‘estar em casa’ no sentido de 
ambiente particular; os seres humanos querem ‘estar em casa’ de modo pleno, no 
sentido de cosmos”. Ele diz que o nosso “senso de lar” é o nosso desejo de viver na 
grandiosidade de Deus. Não é de admirar que o Natal nos traga com tanta intensidade 
o “senso de lar”: afinal, quem está no centro desta data é a Sagrada Família, na qual 
Deus quis fazer morada em meio aos humanos. E aquilo que é verdadeiro no Natal é 
verdadeiro durante o ano todo: a oração e a fé criam uma sensação mais intensa de lar 
em qualquer época. 

A alegria de dar presentes: Dar o presente certo à alguém é uma sensação 
extraordinária: é gratificante ver a pessoa feliz e saber que você conseguiu fazê-la 
feliz. Quando alguém está infeliz, dizem os psicólogos, a melhor maneira de ficar 
feliz é fazer algo pelos outros. Jesus disse a mesma coisa: "Quem quiser salvar a sua 
vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará".São João 
Paulo II chamou isso de "lei do presente", aplicável durante o ano inteiro: podemos 
encontrar alegria ao presentear um pouco do nosso tempo, do nosso dinheiro e de 
nós mesmos aos outros. A doação não nos diminui: ele nos completa. 

A alegria de partilhar a vida de Cristo: Quando eu era criança, ficava 
olhando para o presépio durante longos e longos momentos. Tudo nele era 
profundamente tocante: a pobreza e a majestade, o grande contraste entre os 
animais e os anjos, os pastores e os magos, a palha e o Filho de Deus.É claro que a 
contemplação de Cristo não pode ficar limitada ao Natal: o Evangelho é sempre 
novo.A descrição de J.R.R. Tolkien sobre a Eucaristia, em uma carta enviada ao 
seu filho, diz: "Na escuridão da minha vida, tão cheia de frustrações, eu coloco 
diante de você o que há de maior na terra para amarmos: o Santíssimo 
Sacramento. Nele você vai encontrar a glória, a honra, a fidelidade e o verdadeiro 
caminho de todos os seus amores na terra, e ainda mais do que isso". Toda missa é 
um Belém e cada tabernáculo é uma manjedoura. Tudo o que temos que fazer para 
contemplar Jesus é sentar-nos e olhar. 

 


