
LITURGIA:os ensaios para Sabado Santo serão realizados todos os dias a partir de segunda feira /14. 
E os leitores para a semana santa terão os seus ensaios durante a próxima semana a partir de terça-
feira às 19:30. A Comissão de Animação avisa que os ensaios para a via-sacra viva, serão feitos 
todos os dias as 18:00 a partir de Segunda/14.03.16 . Avisa-se ainda que continuam abertas as ins-
crições para a alfabetização (de terça-sexta das 14:30-17:00), no gabinete de catequese e evangeli-
zação.                      

CATEQUESE: estão abertas as inscrições para o Baptismo das crianças (de terça-sexta das 14:30-
17:00) a realizar-se no dia 09 de Abril . 

AAC: São convidados todos os paroquianos a fazer parte da Associação dos Amigos dos Carmo. Para 
o efeito, basta increver-se no no Gabinete da Catequese de terça-sexta das 14:30-17:00. 

Casais Jovens: Continuamos com a formação dos Casais Jovens, São encorajados todos os jovens 
casados com menos de 36 anos a fazer parte do grupo. Os Interessados devem inscrever-se no Ga-
binte do Pároco de Terça à Sexta Feira das 16– 17 horas.  

Confissões: Nos dias 21, 22 e 23 de Março teremos confissões gerais na Vigararia da Conceição. As 
mesmas terão lugar na Igreja de Jesus a partir das 16 horas. Deste modo, durante os dias em refe-
rência as missas na Paróquia serão demanhã.  

Limpeza: Estará a cargo dos grupos  Renascer, João Paulo II e os Pré-Jovens. 
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COMUNICADO DE IMPRENSA DAS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES SAÍ-
DAS DA PLENÁRIA DOS NOSSOS BISPOS DA CEAST REALIZADA EM NDA-

LATANDO, 09.03.16 
 1. Os Bispos sublinharam a necessidade de todos os cristãos se mobilizarem para o primei-
ro Congresso Eucarístico Nacional, a ter lugar de 8 a 14 de Agosto do ano em curso na cida-
de do Huambo, através da oração e de doações pontuais. A partir do Pão Eucarístico todos 
formaremos a comunhão fraterna e, destemidamente, nos poremos a caminho para anunciar 
e viver o mandamento novo do amor.  
2. Os Bispos reconhecendo o papel indispensável do clero na vida da Igreja e da própria 
sociedade, comprometeram-se em zelar mais pela sua formação permanente, tornando-o 
mais disponível para a acção evangelizadora. Outrossim, assumiram o compromisso de cui-
dar mais a formação que se oferece nos Seminários.  
3. Os Movimentos de Renovação Carismática são um bem para as nossas Igrejas, portanto, 
nunca devem ser confundidos com iluminações anárquicas e interesseiras com fins lucrati-
vos. Por isso, os Bispos apelaram para que, a nível das Dioceses, sejam nomeados Padres 
para assistirem e acompanharem esses movimentos, a fim de se evitarem desvios perigosos 
que podem ofender a comunhão e a caridade cristã.  
4. Em relação ao dossier Rádio Ecclésia, os Prelados renovaram o compromisso de privile-
giar a via do diálogo com as autoridades, lamentando, todavia, a discriminação de que são 
alvos, uma vez que novas rádios vão nascendo no meio de todo esse emaranhado, não se 
sabendo sobre que base legal são criadas. Por isso, convidaram, os cristãos a intensificar as 
orações e vigílias em todas as Paróquias por esta intenção para que novos dias de alegria se 
abram para todos.  
5. Refletindo sobre o momento actual, à luz das aportações das Dioceses, os Bispos consta-
taram com preocupação o seguinte: a acentuada e danosa importância que se dá ao “ser mi-
litante” dum partido político, em detrimento do “ser cidadão”; a desordem económica e 
financeira que começa a afectar perigosamente até famílias da classe média, bem como os 
preços especulativos praticados no País em todos os bens e serviços; muitas comunidades 
rurais continuam isoladas e marginalizadas por falta de vias de acesso, sobretudo neste tem-
po chuvoso, agravando ainda mais a sua situação de pobreza, miséria e exclusão;  
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LITURGIA DA SEMANA 
A Igreja celebra o V Domingo da Quar-
esma–  Ano C 

Segunda Feira, 14/03/2016  

Dn 13,1-9.15-17.19-30; Jo 8,1-11 

Terça-Feira, 15/03/2016 

Nm 21,4-9; Jo 8,21-30 
Quarta-Feira 16/03/2016 
Dn 3,14-20.91-92.95; Jo 8, 31-42  
Quinta-Feira, 17/03/2016 
Gn17,3-9; Jo 8, 51-59 
Sexta-Feira, 18/03/2016  
Jr 20,10-13; Jo 10, 31-42 

Sábado, 19/03/2016 Solenidade de S. José 
2Sm7,4-5a.12-14a.16;Rm4,13.16-
18.22; Mt 1,16-.18-21.24 

LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO 

A Igreja celebra o Domingo de Ra-
mos– Ano C 
1ª Leitura: Is 50,4-7; Sl 88 (89) 

2ª Leitura: Fl 2,6-11 
Evangelho:  Lc 22, 14-23,56 

HORÁRIO DAS MISSAS 
De Segunda a Quinta-Feira: 18H30;  
Sexta  e Feriados :          6h:30 de manhã 
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 
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Celebramos hoje o Quinto Domingo da Quaresma. No próximo Domingo comemo-
raremos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é o Domingo de Ramos; é a aber-
tura da Semana Santa, e estaremos a celebrar os principais acontecimentos da nossa 
redenção. A liturgia de hoje fala-nos outra vez de um Deus que ama e cujo amor 
nos desafia a ultrapassar as nossas escravidões para chegar à vida nova. Por isso, a 
1ª leitura (Is 43,16-21) apresenta-nos o Deus libertador, que acompanha com solici-
tude e amor a caminhada do Seu povo para a liberdade. A 2ª leitura (Fil 3, 8-14) é 
um desafio a libertar-nos de tudo o que nos impede de descobrir o fundamental da 
vida cristã; pois, na perspectiva de Deus, não são o castigo e a intolerância que re-
solvem o problema do mal e do pecado, diz-nos o Evangelho (Jo 8, 1-11); só o 
amor e a misericórdia geram activamente a vida e fazem nascer o homem novo. 
 
Um dos mandamentos da Lei de Deus ensina-nos a não invocar o Santo Nome de 
Deus em vão, mas muitas vezes essa invocação, o criticar e o julgar têm sido os 
passatempos preferidos do ser humano. O evangelho de hoje não é diferente. Mais 
uma vez, o Salvador é colocado a prova pelos fariseus e doutores da lei invocando 
a Lei de Moisés. A mulher adúltera é usada como argumento para testar Jesus e 
fazê-Lo cair em contradição. Jesus, porém, aproveita a oportunidade para mostrar 
que o amor de Deus não tem limites.  
 
A aplicação da lei que sugere a eliminação física do pecador não deixaria nenhum 

sobrevivente. A resposta se encontra no que Jesus escreve na areia contra o que 

Moisés escreveu em tábuas de pedra. A pergunta dos escribas e fariseus era uma 

armadilha a Jesus; se Jesus tivesse dito ‘sim, sigam adiante com o apedrejamento’, 

teriam dito ao povo ‘este vosso mestre é tão bom, vejam o que Ele fez com essa 

pobre mulher!’ E se Jesus tivesse dito: ‘Não, perdoem-na!’, teriam dito que Ele não 

cumpre a lei”. Ora Jesus sabe que a lei está escrita no coração deste ser humano 

com as suas limitações que lhe foi dada a possibilidade de discernir entre o bem e o 

mal; talvez lhe falte o poder de realizar o bem que vê e gosta como diz S. Paulo: “o 

bem que quero fazer não o faço mas sim, o mal”. E como a conversão é algo contí-

nuo, Jesus passa a lei e vai além; mas não deixa ir a sua penitente de qualquer ma-

neira; não lhe diz: ‘Não é pecado o adultério. Adverte-a fortemente a não voltar a 

fazer o mesmo. Ou seja, quando todos julgavam o caso da mulher como “uma carta 

fora do baralho” e arrumado duma vez por todas, usando mais uma vez da sua mi-

sericórdia, Jesus faz brilhar do fundo do túnel, uma luz: portanto, a penitente reinte-

gra à comunidade. Este é o mistério da misericórdia de Jesus. A misericórdia é algo 

difícil de entender”. 

CONTINUAÇÃO DO COMUNICADO DE EMPRENSA DA CEAST 

o expectro da fome que ainda se faz sentir em muitas regiões do nosso País, com a 
consequente politização das ajudas humanitárias; a saída de Angola do pessoal mé-
dico expatriado que agravou ainda mais a qualidade dos serviços médicos nos hos-
pitais públicos e onde os pacientes recebem receitas sem medicamentos, porque não 
existem; muito dinheiro gasto em obras com efémera durabilidade, sobretudo, nas 
estradas e em materiais inadequados e, às vezes, desnecessários; notam-se algumas 
tendências colectivas habituais à falta de respeito, à falsidade, à corrupção, ao enri-
quecimento fácil e ilícito, à burla e à violência.  
6. Em face do quadro exposto, os Bispos apelaram para que nunca se perca de vista 
o espírito de diálogo permanente com as comunidades e organizações, para que 
todos se sintam úteis e necessários na busca de soluções definitivas para os vários 
problemas existentes.  
7. Incentivaram todas Instituições existentes no País a serem portadoras de valores 
éticos e cívicos, contribuindo assim para a educação à cultura da paz, da democra-
cia e do convívio fraterno e salutar. 
8. Apelaram a todos os cristãos e, de modo especial, aos gestores e dirigentes cris-
tãos católicos a assumirem com maior empenho e responsabilidade as suas funções, 
deixando-se guiar pelos princípios da ética e do bem comum e estando sempre 
abertos à solidariedade e à caridade activa.  
9. Tendo em conta os problemas de saúde pública permanentes que se manifestam 
através do paludismo, diarreias e, ultimamente, febre-amarela, os Bispos apelaram 
a que todos, segundo as respectivas responsabilidades, se comprometam com a hi-
giene familiar e pública, eliminando os focos geradores dessas doenças, participan-
do activamente nas campanhas de vacinação e melhorando os hábitos na gestão do 
lixo doméstico e industrial. 
10. Reconhecendo o papel da mulher na sociedade e na Igreja, os Prelados congra-
tularam-se pelo seu mês, encorajando-as a encarnar sempre e em quaisquer circuns-
tâncias os valores da vida, do amor, da dignidade e da honradez, apesar das tendên-
cias escravizantes e simplistas do mundo de hoje. 
11. Por fim, tendo em vista as próximas jornadas mundiais da juventude, em Cracó-
via, Polónia, os Bispos animam e incentivam os jovens cristãos angolanos a leva-
rem aos outros jovens do mundo a alegria e beleza da nossa fé, vivida e celebrada 
nas variadas expressões da nossa cultura.  

COMENTÁRIO DAS LEITURAS 

Horário de Atendimento do Pároco / Vigário : Terça—Sexta– 16:00– 18: 00 horas 
Terça-Feira: 16h00-18h00 e 19h30-20h30 
Quarta-Feira: 15h00/18h00 - Visita aos Doentes e confissões das 16:30 às 18 
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  


