
.  
Ensaios: Em preparação para a tomada de posse do Arcebispo de Luanda, 

Dom Filomena Vieira Dias, a ter lugar no dia 25 de Janeiro, são convida-
dos os grupos corais da Arquidiocese a participar nos ensaios para a ceri-
mónia a ter lugar na Paróquia de Fátima todos os Sábados a partir 9 horas.   

 
Catequese: As inscrições para a catequese foram prolongadas para até ao 

dia 9 de Janeiro, depois desta data já não haverá mais possibilidade para 
matrículas ou confirmações.   

  
Casamentos: No dia 17 de Janeiro vão contrair matrimónio os noivos Hugo 

José Martins Gonçalves e Lourença Jorge Ferreira do Nascimento.  

• Arilto de Jesus Nhiala e Elizabeth Maria Teixeira Benjamim por contrair 
matrimónio no Centro Santa Barbara aos 16 de 01 de 2015. 

 
Limpeza: No próximo sábado a limpeza da Igreja estará a cargo dos acóli-

tos e da Infância Missionaria.  

LITURGIA DOMINICAL 
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PARAMENTO:             BRANCO GLÓRIA:   SIM CREDO:   SIM 

A 1ª Leitura é extraída do livro de Isaías 60, 1-6.  
 

O profeta anunciou outrora a glória que ia brilhar sobre Jerusalém depois dos tem-
pos do cativeiro. Hoje, na solenidade da Epifania ou Manifestação do Senhor, a 
Igreja fala a Si mesma, em todas as assembleias do povo de Deus, para proclamar 
que o filho de Deus feito homem é a sua luz, é para ela como o clarão de um novo 
dia, que se destina a iluminar todos os homens e de todos fazer o povo de Deus. 
Salmo 71(72), 2.7-8.10-11.12-13 
 
A 2ª Leitura é extraida da Epistola de São Paulo aos Efesios 3, 2-3a. 5-6 
 
“Mistério” é a palavra com que o Apóstolo designa o plano eterno de Deus. Só em 
Jesus Cristo Deus revelou completamente esse seu plano de salvação acerca da hu-
manidade. Assim nos foi revelado que todos os homens, não so os do antigo povo 
escolhido, os Judeus, mas também os pagãos são chamados à salvação. Cristo reali-
zou de facto, a reconciliação da humanidade, reunindo-a num mesmo corpo, a sua 
Igreja.  
 
O Evangelho é extraído de São Mateus 2, 1-12.  

Depois da festa do Natal, que apresentou Jesus como o Filho de Deus, descendente 

de David, realizando as promessas feitas aos filhos de Israel, hoje a Epifania mani-

festa-o como Salvador de todos os homens. É o que significa esta leitura, em que os 

pagãos, na pessoa dos Magos, são guiados aos pés de Jesus para o reconhecerem e 

adorarem e lhe oferecerem os seus presentes. A Epifania é assim a festa das primí-

cias dos pagãos e da universalidade do Reino de Deus.  

AVISOS 
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LITURGIA DA SEMANA 
A Igreja celebra a Epifania do Senhor – 
Solenidade 

Segunda Feira, 05/01/2015 

Leituras: 1Jo 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25 

Terça-Feira, 06/01/2015 
Leituras: 1Jo 4,7-10; Mc 6,34-44 

Quarta-Feira, 07/01/2015 
Leituras: 1Jo 4,11-18; Mc 6,45-52 

Quinta-Feira, 08/01/2015 
Leituras: 1Jo 4,19 - 5,4; Lc 4,14-22a 

Sexta-Feira, 09/01/2015 
Leituras: 1Jo 5,5-13; Lc 5,12-16 

Sábado, 10/01/2015 
Leituras: 1Jo 5,14-21; Jo 3,22-30 

LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO 
11/01/15 
A Igreja celebra o 6º Domingo, Baptismo do 
Senhor – Tempo do Natal – Ano B 

1ª Leitura: Is 42,1-4.6-7 
Salmo: 28,1a.2.3ac-4.3b.9b-10 (R. 11b) 
2ª Leitura: At 10,34-38  
Evangelho: Mc 1, 7-11 

HORÁRIO DAS MISSAS 
De Segunda a Sexta-Feira: 18H30 
Sábado:     17H00 – Missa em Inglês 
     18H30 – Missa em Português 
Domingo:   07H30 – Missa para Adultos 
     09H30 – Missa para Crianças 
     11H00 – Missa para Jovens 
     18H30 – Missa para Adultos 

http://www.pfcarmo.com


 O profeta Isaías apresenta aos seus ouvintes uma mensagem de 
prosperidade, reafirmando que  Deus esta eternamente preocupado com a 
vida e a felicidade dos homens e mulheres que ele criou. Depois do exílio o 
povo de Israel continuava a viver algumas crises de fé.  
É Num contexto de muita dúvida que o Profeta é portador de uma mensa-
gem de paz e alegria. Ele convida Jerusalém a alegrar-se, porque a luz do 
Senhor, que nela vai resplandecer, vai atrair todos os povos. Jerusalém tor-
nar-se-á a capital do Mundo.  
Isaías leva-nos a pensar nos tempos futuros, quando o Messias vier habitar 
na cidade. Então, viver onde vive o Messias, o Libertador, será mesmo uma 
grande felicidade. Haverá abundância de tudo; e, mais do que isso, haverá 
segurança e paz para todos os habitantes.  
 
A luz que Cristo produz é fonte de salvação para todos os povos. O plano de 
Deus é que todos os homens e mulheres se salvem, quer sejam judeus ou 
pagãos. O Apóstolo Paulo afirma na Segunda Leitura  que Jesus Cristo aca-
bou com o estado de inimizade com Deus em que as pessoas viviam, e do 
estado de inveja, de ódio e de Guerra dos homens e mulheres e inaugurou 
uma nova era. Uma realidade em que as pessoas são chamadas a viver jun-
tas como irmãs. Segundo Paulo, todos os destinatários do Evangelho são 
filhos de Deus e devem proceder como tal. Devem ser versados na solidari-
edade e fraternidade.  
 
No Evangelho São Mateus insiste no facto de Jesus ter nascido em Belém 
de Judá. Belém era a terra natal do Rei David. Afirmar  que Jesus nasceu em 
Belém é ligá-Lo a tradição profética que anunciava o nascimento do Messi-
as proveniente da raiz de David.  O Evangelho de hoje mostra-nos a realiza-
ção plena desta profecia. O nascimento de Jesus é universalizado. Os Reis 
Magos representam os Homens de todo o mundo. Iluminados por uma es-
trela eles reconhecem o Messias.  Os Magos eram de várias raças, e cada 
um com a sua cultura foi louvar o Deus menino. Assim aprendemos que 
entrar na igreja de Cristo não significa renunciar à própria identidade, não 
quer dizer que nos devemos submeter a uma falsa uniformidade. Cada pes-
soa e cada povo matem as suas características e, através delas enriquece a 
Igreja toda 

A VOZ DO MAGISTÉRIO 

A Epifania 
Jesus nasce pobre numa gruta em Belém. Vêm apenas uns poucos pastores 
para adorá-Lo. O divino Redentor, porém, já quer começar a nos comunicar a 
graça da Redenção, e por isso, começa a manifestar-Se aos gentios que não O 
conheciam.  
Manda uma estrela iluminar os santos Magos, para que venham conhecer e 
adorar o seu Salvador. Admiremos o chamado que o Menino Jesus, de Sua 
manjedoura, faz a todas as nações, ao enviar aos Reis Magos a sua Estrela e a 
sua Graça; uma para lhes iluminar os olhos e a outra para lhes falar aos cora-
ções. 
Se, por assim dizer, no Natal Deus Se manifesta como Homem, na Epifania es-
se mesmo Homem se revela como Deus. Assim, nestas duas festas, quis Deus 
que o grande mistério da Encarnação fosse revelado com todo o brilho, tanto 
aos judeus como aos gentios, dado o seu carácter universal. 
 
No Ocidente, desde o princípio, celebrava-se o Natal a 25 de Dezembro, e no 
Oriente, a Epifania a 6 de Janeiro. Foi a Igreja de Antioquia, na época de São 
João Crisóstomo, que passou a comemorar as duas datas. Só a partir do século 
V é que no Ocidente começou a se celebrar a segunda festividade. 
 
Em nossa actual fase histórica, a Liturgia comemora a Adoração dos Reis 
Magos ao Menino Jesus. Por outro lado, ainda permanecem alguns vestígios 
da antiga tradição oriental que incluía na Epifania, além da Adoração dos Reis, 
o milagre das Bodas de Caná e o Baptismo do Senhor no Jordão. Hoje, em 
nossa Liturgia, as Bodas de Caná não são mais celebradas, e o Baptismo do 
Senhor é festejado no domingo entre os dias 7 e 13 de Janeiro. 
 
Em síntese, podemos afirmar que a Epifania, ou seja, a manifestação do Verbo 
Encarnado, não pode ser considerada desligada da adoração que Lhe presta-
ram os Reis do Oriente. Nesta cena está concernido um público reconhecimen-
to da divindade do Menino Jesus unida à Sua humanidade. 

COMENTÁRIOS DAS LEITURAS 

Horário de Atendimento do Pároco / Vigário 
Segunda-Feira: Descanso dos Frades 
Terça-Feira: 16h00-18h00 e 19h30-20h30 
Quarta-Feira: 15h00/18h00 - Visita aos Doentes e 19h30-20h30 - Catequese de adultos 
Quinta-Feira: 16h00-18h00 e 19h30-20h30 
Sexta-Feira: 16h00-18h00 e 19h30-20h30 
Sábado:  19h30 (salvo dias de casamentos) 
Domingos: No fim das Missas  


