
Show de Musica: Estão a venda na Paróquia, no valor de 1000 kzs, os Bilhetes 
para o show de Música religiosa a realizar-se no próximo dia 31 deste mês na 
Cidadela desportiva. Os mesmo serão vendidos na porta lateral da Igreja, ao lado 
dos carros.  

Adoração: por este meio vimos recordar que, hoje, é o 3º Domingo haverá a adora-
ção ao Santíssima das 16  -  18horas aqui na paróquia. 

Voluntários: o grupo coral de Inglês vem por este meio pedir aos interessados a  
fazer parte do grupo, que estão aberta as inscrições para animação da missa ingle-
sa as 17 horas, todos os Sábados. Os interessados devem contactar o frei Celino. 

Matrimónio: no dia 23/10 Edilson Joaquim e Núria Alberto; no dia 23/10 Nelson 
Neto e Michelina David; no dia 24/10 Filipe Lopes e Ana Luemba e  Fernando 
Xavier e Manuela Jacinto ; e no dia 30 José Taveira e Adalgiza Tandala; Manuel 
Delfina e Mirian Neto. 

Limpeza: No próximo sábado a limpeza da Igreja estará a cargo do Grupo Caris-
mático.  
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Celebração do Jubileu da Arquidiocese  
 

• O Show de música, com o Pe. Fábio de Melo, da Obra de Maria, a ser realizado no dia 
31 deste mês , é uma actividade parte das festividades do Jubileu da Nossa Arquidio-
cese . Assim, somos todos encorajados a participar do mesmo, dando graças a Deus 
pela nossa Igreja de Luanda.  

 

• No contexto ainda do Jubileu, será oportunamente aberta a exposição de história reli-
giosa de Luanda na Igreja da Misericórdia, a mesma terá duração de dois meses.  

 
 
 

• A festa de conclusão do Jubileu da Arquidiocese será celebrada no dia 6 de Dezembro 
na Paróquia de São João Paulo II no Talatona. Agendemos esta  data importante para 
a Igreja de Luanda.  

 
 

• Localmente, celebramos este Domingo, a exposição  do Santíssimo, tal como reco-
mendado  pelo  Nosso Arcebispo. Adorar o Senhor no Santíssimo Sacramento é depo-
sitar em sua mãos a nossa Vida. A Eucaristia é o remédio para a humanidade. É Pão do 
Ceus que nos ajuda a caminhar para Deus. Assim contemplando o Mistério somos 
envolvidos na Graça de Deus Pai. Celebremos com devoção  Cristo no Santíssimo Sa-
cramento do Altar.  
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LITURGIA DA SEMANA 
 

A Igreja celebra o XXIX Domingo 
do Tempo Comum– Ano B 
Segunda Feira, 19/10/2015 

Rm 4, 20-25; Lc 12, 13-21 

Terça-Feira, 20/10/2015 

Rm 5, 12.15b.17-19.20b-21; Lc 12, 35-38 
Quarta-Feira, 21/10/2015 
Rm 6, 12-18; Lc 12, 38-48 
Quinta-Feira, 22/10/2015 
Rm 6,19-23; Lc 12, 49-53 
Sexta-Feira, 23/10/2015 
Rm 7, 18-25a; Lc 12, 54-59 
Sábado, 17/10/2015 
Rm 8, 1-11; Lc 13, 1-9 

LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO 

A Igreja celebra o XXX Domingo do 
Tempo Comum– Ano B 
1ª Leitura: Jr 31, 7-9; Sal 125 
2ª Leitura: Hb 5, 1-6 
Evangelho: Mc 10, 46-52 

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


 
1.No contexto do Profeta Isaías (1ªleitura, Is 53,10-11), o ritual 
litúrgico do perdão dos pecados era celebrado emolando-se ani-
mais. Mas este tipo de sacrifícios era desagradável a Deus. Por 
isso, e como diz Isaías, «aprouve a Deus esmagar o seu Servo 
pelo sofrimento». Obviamente, este Servo veio a ser Jesus Cristo 
que tomou sobre si o peso dos pecados do mundo entregando a 
sua vida como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Por-
tanto, Jesus sacrificou-se generosamente por nós. E nós, quais 
têm sido os nossos gestos de generosidade concreta para com os 
nossos irmãos doentes, viúvas, crianças, refugiados, desloca-
dos?... 
 
2.A generosidade de Cristo teve o seu expoente máximo aquando 
da Sua Paixão na cruz. Porém, e como diz a Epístola aos Hebreus 
(2ªleitura, Heb 4,14-16), a Paixão de Cristo não ficou no passado. 
Continua actual e presente em cada uma das pessoas que sofre e 
a quem Cristo transmite um valor redentor:«Nós temos um Gran-
de Sumo Sacerdote….capaz de se compadecer porque possui a 
experiência de todas as provações». Quanto à nós, a visita aos 
doentes, a nossa presença reconfortante e a nossa oração solidá-
ria são gestos que nos ajudam a participar do sofrimento dos nos-
sos irmãos. Aproveitamos esta ocasião para estimar e agradecer o 
serviço dos nossos irmãos e irmãs Ministros Extraordinários da 
Comunhão. 
 
3.No Evangelho, fala-se de outro tipo de enfermidade: trata-se 
dos apóstolos que, seduzidos pela “doença” do poder e da honra, 
quiseram reservar um lugar de destaque ao lado de Jesus quan-
do, supostamente, estivesse no seu “palácio real” (Evangelho Mc 
10,35-45). Mas Jesus corrige esta tendência e deixa claro que Ele 
não era um Messias Político (“o meu reino não é deste mundo”); 
em segundo lugar, os chefes das nações procuram poder para se-
rem servidos. Mas, para os discípulos e cristãos, a autoridade é 
um serviço na ordem política e na ordem religiosa. Por isso, se 
alguns de nós for chefe não se esqueça das palavras de Jesus: o 
poder é serviço a favor dos irmãos. 
Bom domingo a todos! 

Continuação da reflexão sobre a Confissão 

Oração do Jubileu  

Nos vos damos graças,  
Ò Deus nosso Pai,  

Que por meio de  Vosso Filho 
Nosso Senhor Jesus Cristo  

e  pelo Espirito Santo  
Nos manifestaste a Boa Nova da Salvação 

 
Estamos diante de Vós jubilosos pela dedicação fiel dos nossos Bispos, 

Sacerdotes, Missionários, Catequistas e leigos , 
Que ao longo destes 75 anos alimentaram a nossa fé, 

Na vivencia das comunidades Eucarísticas, 
No amor à Palavra de Deus,  

E na devoção à Mamã Muxima,  
Maria Santíssima. 
Nós vos  louvamos 

Trindade Santíssima, 
Pelo Respeito à vida, 

Pela solidariedade em tempos difíceis, 
Num único espírito de comunhão Ecclesial . 

Somos hoje uma Mãe fecunda  
Geradora de outras Igrejas particulares. 

 
Neste ano jubilar da Arquidiocese de Luanda, 

Anima-nos o amor de Deus, 
A alegria do Evangelho  

E a Esperança de Vós nos vem  
Como S. Paulo, Patrono da cidade, queremos participar com mais ardor  

Na Missão do Vosso Filho , Jesus Cristo, continuando  doceis a acção do Espirito Santo,  
Oh Imaculada Conceição  

Nossa Padroeira e nossa  Mãe, intercedei por nós  diante do vosso filho para sermos verda-
deiras testemunhas do Verbo encarnado no  meio do povo de Deus . 

 
Ámen.  

COMENTÁRIOS DAS LEITURAS 

Horário de Atendimento do Pároco / Vigário 
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:  16h00-18:00  
Domingos: No fim das Missas  


