
.  

Noivos: São avisados todos os  noivos inscritos  para o Curso  de  Fevereiro 
à Junho que as sessões terão início no dia 7 de fevereiro, as 17 horas no 
salão paroquial.  

Conselho Paroquial : São convocados todos os membros do Conselho Pa-
roquial  para  uma reunião a ter lugar  no dia 6 de Fevereiro as 19: 30 no 
salão paroquial.  

Reunião: São convocados todos os membros da comissão da família para 
uma reunião a realizar-se hoje,  dia 01 de Fevereiro,  após a missa das 
07:30 numa das salas do Centro.   

Ordenação: No dia 15 de Fevereiro, na missa das 11 horas, será ordenado 
diácono,  por sua Excelência Dom Zeca Martins,  o frei Manuel Ferro, op.  

Limpeza: No próximo sábado a limpeza da Igreja estará a cargo 
da Família, Equipas de Nossa Senhora e Casais Jovens  

LITURGIA DOMINICAL 

Paróquia de Nossa Senhora do Carmo 
Luanda—Angola, Edição Nº 318—01/02/2015 

PARAMENTO:             VERDE GLÓRIA:   SIM CREDO:   SIM 

1ª Leit. Deut 18, 15– 20  
 

A leitura Evangélica vai apresentar Jesus como Mestre a ensinar. É o que também 
significa a palavra do profeta, aquele que fala em nome de Deus. Profeta foi no  
Antigo Testamento  Moisés. Mas é o próprio  Moisés quem, nesta leitura, anuncia o 
aparecimento do outro profeta, que surgirá depois dele. Todo povo do Antigo Tes-
tamento  o esperou, embora não o  tivesse  sabido reconhecer na pessoa de Jesus de 
Nazaré. Admirável é que Deus fale aos homens por meio de outros homens; mas as 
palavras que eles hão-de dizer são as palavras de Deus. Como Deus tudo faz para 
que a sua palavra esteja perto de nós!   
 

2ª Leit. 1ª Cor 7, 32-35 
 
O Apóstolo deseja que os cristãos vivam sem estarem prisioneiros de preocupações 
que os impeçam de servirem ao Senhor em liberdade de Espirito. Por isso, vê no 
celibato  consagrado ao Senhor, portanto por motivos de fé e de amor, uma forma 
superior de consagração de toda a pessoa, em corpo e espirito, ao serviço de Deus, 
mas que é sempre um dom seu.  
 

  Ev. Mc 1, 21-28 
O ensino de Jesus reveste-se de autoridade única, porque Ele é o Filho, Enviado de 
Deus, e, por isso, as suas palavras são a própria palavra de Deus. Ele é realmente o 
Profeta por excelência . Para os escriba, que ensinavam as Escrituras, a autoridade 
vinha-lhes das mesmas escrituras e da tradição; para Jesus autoridade vem-lhe de 
Ele ser o Filho de Deus e seu Messias. Para o manifestar, Jesus expulsa o demónio, 
mostrando assim que o poder demoníaco cessa diante do seu poder. 
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LITURGIA DA SEMANA 
A Igreja celebra o IV Domingo do Tempo 
Comum–  Ano B 

Segunda Feira, 02/02/2015– Apresentação 
do Senhor 

Mal. 3,1-4 /Hbr 2,14-18; Lc 2,22-40/Lc2,22-
32 

Terça-Feira, 03/02/2015 

Hbr  12,1-4; Mc 5, 21-43 
Quarta-Feira, 04/02/2015 
Hbr . 12,4-7.11-15; Mc 6, 1-6 
Quinta-Feira, 05/02/2015 
Hbr .12, 18-19.21 ;Mc 6, 7-13 
Sexta-Feira, 06/02/2015 
Hbr . 13, 1-8 ; Mc  6, 14-29 
Sábado, 07/02/2015 

Is.53,1-10.11-14; Jo.19, 28-37 

LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO 

A Igreja celebra o V Domingo do 
Tempo Comum– Ano B 
1ª Leitura: Job 3, 1-4. 6-7 
Salmo: 146 (147), 1-2.3-4.5-6 
2ª Leitura: 1Cor 9, 16-19. 22-23  
Evangelho: Mc 1, 29-39 

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


 Os textos deste Domingo são particularmente expressivos e desafiam o nosso mo-
delo de profecia. Que género de profetas somos nós num mundo sedento de palavra que 
cura particularmente a nossa miséria humana? 
 
Na primeira leitura (Dt 18, 15-20), Moisés que até aqui salvou o povo hebreu do Egipto 
sente que a sua missão está a chegar ao fim. Por isso, pede ao Senhor que escolha alguém 
do meio do povo que continue a missão de conduzir o rebanho à terra prometida. Missão e 
escolha que recairá a Josué. “Farei surgir para eles, do meio dos seus irmãos, um profeta 
como tu…” Este profeta não dirá coisas em seu nome próprio mas em nome de Deus. Pois, 
o verdadeiro profeta anuncia a Palavra de Deus e nunca se anuncia a si próprio. É verdade 
que, “a tentação do mal está presente mesmo naqueles que têm uma noção clara, fundamen-
tada e revelada do bem.” Mas Deus adverte:  “Se alguém não escutar as minhas palavras 
que esse profeta disser em meu nome, Eu próprio lhe pedirei contas.” Com efeito, o profeta 
é, de certo modo o porta-voz de Deus pelo que, incumbe-se-lhe a missão de unicamente 
mostrar Deus às pessoas. Se não o fizer diz o Senhor, “tal profeta morrerá.” 
 
O Evangelho (Mc 1, 21-28) não é alheio à verdadeira missão dum profeta. Para Jesus, a 
palavra anda de mãos dadas com a acção: o ensino na sinagoga convoca pessoas de vários 
quadrantes sociais e, na sequência, esta palavra transforma o coração e cura. “ O espirito 
impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu do homem.” Pois, “as coisas 
de Deus não podem ser entendidas só com a cabeça” ( Papa Francisco). Com efeito, os ges-
tos de Jesus provocam sempre uma admiração do povo. “Que vem a ser isto?” Jesus, não 
procura protagonismo para si mas simplesmente dá a conhecer às pessoas o reino de Deus 
que é justiça, solidariedade, paz, amor e verdade. Pois, “a verdade não se impõe de outro 
modo, senão pela força dessa mesma verdade que penetra nas almas de modo ao mesmo 
tempo suave e forte.” (Vat.II, Decreto sobre a Dignidade humana). Sim, a salvação das pes-
soas está enraizada na noção do outro. “O outro está em nós, independentemente da forma 
como nós o tratamos, o amamos, o odiamos ou de ser indiferente para nós.” Não será esta a 
linha do agir, da autoridade e nova doutrina de Jesus, digna da nossa imitação e acção? “ E 
logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte” pois, para quem se converte é possível o 
perdão, a cura, um novo início e uma nova oportunidade. 
A segunda leitura (1 Cor 7, 32-35) é uma chamada de atenção de S.Paulo à comunidade de 
Corinto e a nós, em viver de acordo com as exigências do nosso estilo de vida cujo fim últi-
mo é agradar e agradar-se unicamente no Senhor. Para Paulo, agradar ao Senhor refere-se a 
toda a vida em família, à relação entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre os escra-
vos que vivem em sua casa de tal modo que a submissão unilateral da mulher ao homem 
torna-se uma relação recíproca de amor, que também caracteriza as outras relações familia-
res. A diferença entre homem e mulher já não conta para aqueles que são “um só em Cristo” 
Gl 3, 28).  Porque, cada estilo de vida é resultante duma escolha livre e consciente da pes-
soa e como tal, “é próprio da dignidade do ser humano poder tomar decisões definitivas. 
Elas pertencem de modo permanente, à história da pessoa; caracterizam-na de modo perdu-
rável; não é possível livrar-se delas e fazer como se nunca tivessem sido tomadas. Se forem 
desfeitas, deixam uma ferida profunda. As feridas podem ser curadas, mas a cicatriz perma-
nece e continua a doer; contudo, pode-se e deve-se continuar a viver, mesmo que cus-
te” (Walter Kasper). 
 
 
 

A VOZ DO MAGISTÉRIO 

 
O “Pai” na visão do Papa Francisco 

“Pai” é uma palavra conhecida por todos, uma palavra universal. Essa indica uma relação fundamental 
cuja realidade é tão antiga quanto a história do homem. Hoje, todavia, chegou-se a afirmar que a nossa 
seria uma “sociedade sem pais”. Em outros termos, em particular na cultura ocidental, a figura do pai 
seria simbolicamente ausente, dissipada, removida. Em um primeiro momento, a coisa foi percebida 
como uma libertação: libertação do pai-patrão, do pai como representante da lei que se impõe de fora, 
do pai como censor da felicidade dos filhos e obstáculo da emancipação e da autonomia dos jovens. 
Às vezes, em algumas casas, reinava no passado o autoritarismo, em certos casos até mesmo a opres-
são: pais que tratavam os filhos como servos, não respeitando as exigências pessoais do crescimento 
deles; pais que não os ajudavam a empreender o seu caminho com liberdade – mas não é fácil educar 
um filho em liberdade – ; pais que não os ajudavam a assumir as próprias responsabilidades para cons-
truir o seu futuro e o da sociedade. Isto, certamente, é uma atitude não boa; porém, como acontece 
muitas vezes, se passa de um extremo a outro. O problema dos nossos dias não parece mais ser tanto a 
presença invasiva dos pais quanto a sua ausência, a sua falta de ação. Os pais estão, por vezes, tão 
concentrados em si mesmos e no próprio trabalho e às vezes nas próprias realizações individuais a 
ponto de esquecer a família. E deixam sozinhos os pequenos e os jovens. Já como bispo de Buenos 
Aires senti o sentido de orfandade que vivem os jovens; muitas vezes eu perguntava aos pais se brin-
cavam com os seus filhos, se tinham a coragem e o amor de perder tempo com os filhos. E a resposta 
era ruim, na maioria dos casos: “Mas, não posso, porque tenho tanto trabalho…” E o pai era ausente 
daquele filho que crescia, não brincava com ele, não, não perdia tempo com ele. Ora, neste caminho 
comum de reflexão sobre família, gostaria de dizer a todas as comunidades cristãs que devemos ser 
mais atentos: a ausência da figura paterna na vida dos pequenos e dos jovens produz lacunas e feridas 
que podem ser também muito graves. E, de fato, os desvios de crianças e de adolescentes podem, em 
boa parte, ser atribuídos a esta falta, à carência de exemplos e de guias autoritárias em suas vidas de 
cada dia, à carência de proximidade, à carência de amor por parte dos pais. O sentido de orfandade 
que tantos jovens vivem é mais profundo que aquilo que pensamos. 
São órfãos na família, porque os pais muitas vezes são ausentes, mesmo fisicamente, da casa, mas 
sobretudo porque, quando estão ali, não se comportam como pais, não dialogam com os seus filhos, 
não cumprem o seu papel educativo, não dão aos filhos, com o seu exemplo acompanhado de pala-
vras, aqueles princípios, aqueles valores, aquelas regras de vida de que precisam como precisam do 
pão. A qualidade educativa da presença paterna é tanto mais necessária quanto mais o pai é obrigado 
pelo trabalho a estar distante de casa. Às vezes parece que os pais não sabem bem qual posto ocupar 
na família e como educar os filhos. E, então, na dúvida, se abstém, se retiram e negligenciam suas 
responsabilidades, talvez refugiando-se em uma improvável relação “em pé de igualdade” com os 
filhos. É verdade que você deve ser “companheiro” do teu filho, mas sem esquecer que você é o pai! 
Se você se comporta somente como um companheiro em pé de igualdade com o filho, isto não fará 
bem ao menino. E vemos este problema também na comunidade civil. A comunidade civil, com as 
suas instituições, tem uma certa responsabilidade – podemos dizer paterna – com os jovens, uma res-
ponsabilidade que às vezes negligencia ou exerce mal. Também essa muitas vezes os deixa órfãos e 
não propõe a eles uma verdade de perspectiva. Os jovens permanecem, assim, órfãos de caminho se-
guros a percorrer, órfãos de mestres em quem confiar, órfãos de ideais que aquecem o coração, órfãos 
de valores e de esperanças que os apoiam cotidianamente. São preenchidos, talvez, por ídolos, mas se 
rouba o coração deles; são impelidos a sonhar com diversão e prazer, mas não se dá a eles o trabalho; 
são iludidos com o deus dinheiro, e se nega a eles as verdadeiras riquezas. E então fará bem a todos, 
aos pais e aos filhos, escutar novamente a promessa que Jesus fez aos seus discípulos: “Não vos deixa-
rei órfãos” (Jo 14, 18). É Ele, de fato, o Caminho a percorrer, o Mestre a escutar, a Esperança de que o 
mundo pode mudar, que o amor vence o ódio, que pode haver um futuro de fraternidade e de paz para 
todos.  

COMENTÁRIOS DAS LEITURAS 

Horário de Atendimento do Pároco / Vigário : Terça—Sexta– 16:00– 18: 00 horas 
 


