
Catequese: Avisa-se a todos os catequistas da Paróquia que terão uma formação na Sagrada Família de terça à 
sexta-feira, das 18 às 20h; a contribuição é de 1000 kwz. São avisados ainda todos os crismados no Dia da 
Padroeira que façam o levantamento das suas cédulas no Gabinete de Evangelização e Catequese. 

Leitores: São convidados todos os leitores da Paróquia para uma reunião a 18h00 na sala de música, na  próxima 
sexta-feira, dia 26.  

Vocacionados: Avisa-se a todos os vocacionados e aspirantes que teremos uma missa com palestra no proximo 
domingo na  Paróquia de São Joaquim/centro Santa Bárbara, às 9 horas. A concentração será aqui na Paróquia a 
partir da 8h30min.Trazer farnel; depois do almoço haverá tarde recreativa.  

Show do Padre Fábio de Melo: A Coordenação da Catequese tem à venda bilhetes para o Show do Padre Fábio de 
Melo, nos dias 26 e 27 de Agosto, a 2000 kwz (normal) e 4 000 kwz (VIP).  

 Casamentos: Vão contrair o matrimónio os nubentes:  Pedro Neves e Elisa Ambrósio, dia 26, às 15h; Nzeza Si-
mões e Joana Bondo, dia 26, às 20h; André Kassa e Feliciana Simões, dia 26, às 20h; Durval Silva e Antónia 
Fortunato no dia 26 as 18horas; José Dala e Patrícia Reis no dia 4/9; Garcia Massete e Laura Dala no dia 9/9 as 
18horas; Ruben Domingos e Amélia Bartolomeu dia 9/9 as 16horas; Augusto Gola e Francelina Bento (o casa-
mento será na igreja dos Remédios). 

Grupo Bíblico: estão abertas inscrições para novos membros até o dia 20 de Setembro, na Coordenação da Cate-
quese, de terça à sexta– feira. 

Limpeza: A limpeza estará a cargo dos Carismáticos e Evangelização Fundamental e Jesus É a Solução.  
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CATEQUESE DO SANTO PADRE SOBRE A MISERICÓRDIA COMO 

INSTRUMENTO DE SALVAÇÃO 
 

Queridos irmãos e irmãs, bom dia! 

 

Hoje (17 de Agosto de 2016), queremos reflectir sobre o milagre da multiplicação dos pães. 

No início do relato que Mateus faz (cfr 14, 13-21), Jesus acaba de receber a notícia da morte 

de João Baptista e, com um barco, atravessa o lago em busca de “um lugar deserto, à par-

te” (v. 13). O povo, porém, soube e o precedeu a pé de forma que “descendo do barco, Ele 

viu uma grande multidão, moveu-se de compaixão para com ela e curou  os seus doen-

tes” (v. 14). Assim era Jesus: sempre com a compaixão, sempre a pensar nos outros. Im-

pressiona a determinação do povo, que teme ser deixado sozinho, como que abandonado. 

Morto João Baptista, profeta carismático, confia-se em Jesus, do qual o próprio João Baptis-

ta tinha dito: “Aquele que vem depois de mim é mais forte que eu” (Mt 3, 11). Assim, a 

multidão o segue para todo o lugar, para escutá-lo e para levar-lhe os doentes. E vendo isso, 

Jesus comove-se. Jesus não é frio, não tem um coração frio. Jesus é capaz de se comover. 

Por um lado, Ele sente-se ligado a essa multidão e não quer que vá embora; por outro, preci-

sa de momentos de solidão, de oração, com o Pai. Tantas vezes passa a noite a rezar com o 

seu Pai. 

 

Também naquele dia, então, o Mestre dedicou-se ao povo. A sua compaixão não é um vago 

sentimento; mostra, em vez disso, toda a força da sua vontade de estar próximo a nós e nos 

salvar. Jesus ama-nos tanto e quer estar próximo de nós. 

 

AVISOS 

Contacto e Endereço: 
Frades Dominicanos – Paróquia do Carmo, Largo Irene Cohen Nº4, Ingombota 
Luanda – Angola / Telefone: 244 222 732261/ Portal do Carmo: http://www.pfcarmo.com  
TINTEIRO USADO NA IMPRESSÃO DA MENSAGEM DO CARMO - IMPRESSORA 
HPLASERJET CP3525: CE251A,CYAN;CE250A,Black,Noir;CE253A,Mangeta; 
CE252A,Yellow,Jaune 

LITURGIA DA SEMANA 
XXI  DOMINGO DO TEMPO COMUM 

Segunda-feira, 22/08//2016  

2Ts1,1-5.11b-12; Mt 23,13-22 MO 

Terça-feira, 23/08/2016   

2Ts2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26 

Quarta-feira, 24/08/2016   

Ap 21,9b-14; Jo 1,45-51   F 

Quinta-feira, 25/082016  

1Cor 1,1-9; Mt 24, 42-51 

Sexta-feira, 26/08/ 2016  

1Cor 1,17-25; Mt 25, 1-13    

Sábado,  27/07/2016       

1Cor 1,26-31; Mt 25, 14-30    MO 

LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO 
 

XXII DOMINGO DO TEMPO COMUM– Ano C 

 

1ª Leitura: Sir 3,19-21.30-31; Sl 67 (68)   
2ª Leitura:  Heb 12, 18-19.22-24a 
Evangelho: Lc 14, 1.7-14 

HORÁRIO DAS MISSAS 
De segunda à quinta-feira: 18h30min  
Sextas  e feriados :          6h30min de manhã 
Sábado:     17h – Missa em Inglês 
     18h30min – Missa em Português 
Domingo:   7h30min – Missa para Adultos 
     9h30 min– Missa para Crianças 
     11h – Missa para Jovens 
     18h30min – Missa para Adultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfcarmo.com


Estamos a celebrar o XXI Domingo do Tempo Comum e a liturgia da Palavra propõe-nos o 

tema da “salvação” e diz-nos que o acesso  à felicidade total é um dom que Deus oferece a 

todos os homens e mulheres, sem excepção e não um mérito pessoal; mas, para lá chegar, é 

preciso renunciar a uma vida baseada nos valores que nos tornam orgulhosos, egoístas, pre-

potentes, auto-suficientes e seguir Jesus no seu caminho de amor e de entrega. 

 

A 1ª leitura (Is 66,18-21) propõe-nos a visão da comunidade escatológica e diz-nos que para 

essa comunidade terão acesso todos, sem excepção; até os pagãos serão chamados a teste-

munhar a Boa Nova de Deus e serão convidados para o serviço de Deus, sem qualquer dis-

criminação. No Evangelho (Lc 13,22-30), Jesus alerta-nos que é preciso fazer uma opção 

pela “porta estreita” mas lembra que não há entradas garantidas, nem bilhetes reservados, 

todos têm chances para aceder a essa porta. A 2ª leitura (Heb 12,5-7.11-13) dá-nos uma 

outra forma de abordar a questão da “porta estreita” e diz-nos que o verdadeiro cristão en-

frenta com coragem os sofrimentos e provações, vê neles sinais do amor de Deus que edu-

ca, corrige e ajuda-nos a preparar para a vida nova. 

 

Cada um de nós precisa de ser relembrado – e é o que Jesus faz no evangelho- de que o 

“Reino de Deus” não está condicionado a qualquer lógica de sangue, de etnia, de classe, de 

ideologias, de estatuto económico, de religião: é uma realidade que Ele oferece gratuita-

mente a todos; basta que se acolha essa oferta de salvação, se adira a Jesus e se aceite entrar 

pela “porta estreita”, pois na comunidade de Jesus todos cabem e ninguém é excluído ou 

marginalizado. Para Jesus entrar pela porta estreita significa fazer-se pequeno, simples, hu-

milde, servidor, capaz de amar os outros até ao extremo e de fazer da vida um dom. Quando 

Tiago e João pretenderam reivindicar lugares privilegiados no “Reino”, Jesus apressou-Se 

em dizer-lhes que era necessário primeiro partilhar (beber o cálice) e fazer da vida um dom, 

um serviço porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a 

vida. Neste sentido, podemos constatar que hoje, na nossa sociedade, esta “porta estreita” 

não é muito popular, pois, muitos de nós, hoje, a este propósito, temos perspectivas muito 

diferentes de Jesus… A felicidade, a vida plena encontra-se, para muitos dos nossos con-

temporâneos, no poder, no êxito, na exposição social, na fama que a televisão proporciona, 

no dinheiro (que parece ser o deus que move o mundo, que manipula as consciências e que 

define quem é ou não feliz). Neste sentido, há muita adesão à porta larga do que à estreita. 

 

Tenhamos atenção de que o acesso ao “Reino” não é uma conquista definitiva, mas algo 

que Deus nos oferece a cada dia e que, cada dia, nós aceitamos ou rejeitamos. Ninguém tem 

automaticamente garantido, por decreto, o acesso ao “Reino”, pois o acesso à salvação é 

algo a que se deve responder (positiva ou negativamente) todos os dias, nunca será um dado 

totalmente seguro e adquirido. Não tenhamos a pretensão de acreditar que por sermos cris-

tãos, temos a salvação garantida; trabalhemos constantemente por ela. É verdade que Jesus 

é o Salvador de todos os homens, disso sabemos e temos fé, mas estejamos sempre vigilan-

tes porque, afinal, haverá muitas surpresas “do outro lado”! acatemos bem o conselho de 

Jesus: quem tem ouvido, oiça! 

CONTINUAÇÃO DA CATEQUESE DO SANTO PADRE 

Ao cair da noite, Jesus preocupa-se em dar de comer a todas as pessoas, cansadas e famintas 

e cuida de quantos o seguem. E quer envolver nisso os seus discípulos. De facto, diz –lhes : 

“Dai-lhes vós mesmos de comer” (v. 16) demonstrou a esses que os poucos pães e peixes 

que tinham, com a força da fé e da oração, podiam ser partilhados para todo aquele povo. 

Jesus faz um milagre, mas é o milagre da fé, da oração, suscitado pela compaixão e pelo 

amor. Assim, Jesus “partiu os pães e deu aos discípulos e os discípulos à multidão” (v. 19). 

O Senhor vai ao encontro das necessidades dos homens, mas quer tornar cada um de nós 

concretamente participantes da sua compaixão. 
 
Agora concentrando-nos no gesto da bênção de Jesus: Ele “tomou os cinco pães e os dois 
peixes, elevou os olhos ao céu, recitou a benção, partiu os pães e lhes deu” (v. 19). Como se 
vê, são os mesmos gestos que Jesus fez na Última Ceia; e são também os mesmos que cada 
sacerdote faz quando celebra a Santa Eucaristia. A comunidade cristã nasce e renasce conti-
nuamente desta comunhão eucarística. Viver a comunhão com Cristo, portanto, está longe 
de  nos manter passivos e estranhos à vida quotidiana, ao contrário, sempre nos insere mais 
na relação com os homens e as mulheres do nosso tempo, para oferecer a eles o sinal con-
creto da misericórdia e da atenção de Cristo. Enquanto nos alimenta de Cristo, a Eucaristia 
que celebramos transforma-nos pouco a pouco também em corpo de Cristo e alimento espi-
ritual para os irmãos. Jesus quer alcançar todos para levar a todos o amor de Deus. Por isso, 
torna todo o crente servidor da misericórdia. Jesus viu a multidão, sentiu compaixão por 
essa e multiplicou os pães; assim faz o mesmo com a Eucaristia. E nós crentes, que recebe-
mos este pão eucarístico, somos impulsionados por Jesus a levar este serviço aos outros, 
com a sua mesma compaixão. Esse é o percurso. 
 

O relato da multiplicação dos pães e dos peixes conclui-se com a constatação de que todos 

se saciaram e recolheram os pedaços que sobraram (cf. v. 20). Quando Jesus, com a sua 

compaixão e o seu amor, nos dá uma graça, nos perdoa os pecados, nos abraça, nos ama, 

não faz as coisas pela metade, mas completamente. Como aconteceu aqui: todos ficaram 

satisfeitos. Jesus preenche o nosso coração e a nossa vida com o seu amor, com o seu per-

dão, com a sua compaixão. Jesus, então, permitiu aos seus discípulos executar a sua ordem. 

Deste modo, esses conhecem o caminho a percorrer: alimentar o povo e mantê-lo unido; 

isto é, estar ao serviço da vida e da comunhão. Invoquemos, então, o Senhor para que sem-

pre torne a sua Igreja capaz deste santo serviço e para que cada um de nós possa ser instru-

mento de comunhão na própria família, no trabalho, na paróquia e nos grupos de pertença, 

um sinal visível da misericórdia de Deus que não quer deixar ninguém na solidão e na ne-

cessidade, a fim de que descendam a comunhão e paz entre os homens e a comunhão dos 

homens com Deus, porque esta comunhão é vida para todos. 

COMENTÁRIO DAS LEITURAS 

Horário de Atendimento do Pároco / Vigário : Terça-Sexta 
Terça-Feira: 16h-18h e 19h30min-20h30min 
Quarta-Feira: 15h/18h - Visita aos Doentes e 19h30m-20h30m - Catequese de adultos 
Quinta-Feira: 16h-18h e 19h30min-20h30min 
Sexta-Feira: 16h-18h e 19h30min-20h30min 
Sábado:  19h30min (salvo dias de casamentos) 
Domingos: No fim das Missas  

http://www.acidigital.com/fiestas/Eucaristia/index.html
http://www.acidigital.com/vida/index.html
http://www.acidigital.com/igreja/index.html

