
Via Sacra: A via Sacra Viva terá lugar na próxima sexta Feira a partir das 
14 horas. 
 
Paixão do Senhor: Depois da Via Sacra Viva celebraremos a Paixão do Se-
nhor. 
 
Retiro: Todos os catecúmenos a serem baptizados no Sábado Santo, terão o 
retiro na Sexta Feira Santa depois das laudes. Pedimos aos encarregados a 
virem partiricipar das laudes com os seus educandos.  
 
 

Confissões: Nos dias 21, 22 e 23 de Março teremos confissões gerais na Vi-
gararia da Conceição. As mesmas terão lugar na Igreja de Jesus a partir 
das 16 horas. Deste modo, durante os dias em referência, as missas na Pa-
róquia serão de manhã, as 6:30.  

  DOMINGO DE RAMOS ANO C 

Paróquia de Nossa Senhora do Carmo 
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PARAMENTO:             VERMELHO GLÓRIA:   NÃO CREDO:   SIM 

LITURGIA: os ensaios para  Sábado Santo continuam a serem realizados todos 
os dias a partir das 19horas. E os leitores para a semana santa terão os seus 
ensaios a partir  de terça-feira às 19:30. A Comissão de Animação avisa 
que os ensaios para a via-sacra viva, continuam a serem realizados todos 
os dias a partir das 18:00. Avisa-se ainda que continuam abertas as inscri-
ções para a alfabetização (de terça-sexta das 14:30-17:00), no gabinete de 
catequese e evangelização.            

Recolha de  donativos: Em função da situação actual dos nossos hospitais, 
pedimos a todos os fiéis que contribuam com o mínimo possivel para aju-
darmos a situação desastrosa que a nossa terra vive. Os bens hospitalares 
deverão ser entregues a Paróquia durante a Semana Santa. 

 

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

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 . 

 

Limpeza: A limpeza estará a cargo de todos os grupos da Paróquia  

 

 

AVISOS 

Contacto e Endereço: 
Frades Dominicanos – Paróquia do Carmo, Largo Irene Cohen Nº4, Ingombotas 
Luanda – Angola / Telefone: 244 222 332 614 / 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 
A Igreja celebra o Domingo de Ramos
–  Ano C 

Segunda Feira, 21/03/2016  

Is 42, 1-7; Jo 12, 1-11 

Terça-Feira, 22/03/2016 

Is 49, 1-6; Jo 13, 21-33.36-38 
Quarta-Feira 23/03/2016 
Is 50, 4-9a; Mt  26, 14-25  
Quinta-Feira, 24/03/2016 
Ex 12,1-8.11-14; 1Cor 11,23-26; Jo 13,1-15 
Sexta-Feira, 25/03/2016 Paixão do Senhor 
Is 52,13-53,12; Heb 4,14-16; 5,7-9; Jo 18,1-19,42 

Sábado, 26/03/2016  VIGÍLIA PASCAL 
Gn1,1-2,2;Gn22,1-18;Ex14,15-15,1;Is54,5-
14;Is55,1-11;Br3,9-15.32;Ez36,16-17a.18-28; 
Rm 6,3-11; Lc 24, 1-12 

LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO 

A Igreja celebra a Páscoa do Senhor
– Ano C 
1ª Leitura: Act 10,34a.37-43; Slm 117(118) 

2ª Leitura: Cl 3, 1-4 ou 1Cor 5,6b-8-11 
Evangelho:  Jo 20, 1-9 

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 

 
 
 

http://www.pfcarmo.com


LAUDES 
 

5ª fª Santa Grupos de Oração e Evangelização fundamental – 6h.30m 
 
A Missa da Ceia do Senhor será as 18:30m 
 
6ª feira Santa : Grupo Santa cecília - 6h.30m 
 
 
Sábado Santo:  
 
1.º Irmãs e São José de Cluny com as Laudes - 6h.30m 
2.º Legião de Maria - 8h.00 
3.º Grupo s de Oração - 9h.00 
4.º Grupos de Catequese- 10h.00 
5.º Jovens e Grupos Corais - 11h.00 
 
 
 
Nota: Na sexta feira Santa às 18h haverá uma procissão  da  paróquia 
do São Paulo e que terminará na paróquia da Sagrada Família. Para 
a procissão estamos todos obrigados a participar. A mesma será um 
momento de reflexão sobre a morte de Cristo.  
 
Celebração Campal: A missa do Sábado Santo é campal. Pedimos a 
todos os fiéis que venham com cadeiras. Este ano não retiraremos os 
bancos da Igreja, pois a sua movimentação causa danos à madeira.  
 
Fotografias: Durante o Baptismo, tanto no Sábado Santo, as 18:30 e 
como no Domingo as 9:30 serão proibidos fotógrafos não autoriza-
dos pela coordenação da catequese.  
 
 

COMENTÁRIO DAS LEITURAS 

Hoje iniciamos a semana Santa. Para nós os cristãos católicos, esta semana é um 
tempo muito forte em que estaremos unidos em comunidade para contemplarmos 
os últimos passos de Jesus à caminho da cruz e principalmente, para celebrarmos a 
vida que a morte não venceu. Esta celebração passa por um sacrifício, pois, as vo-
zes contrárias ao reino dos poderes do mundo, tentarão sempre abafar ou distorcer a 
palavra de Deus. Por isso, o servo sofredor, apresentado por Isaias na 1ª Leitura (Is 
50, 4-7), é alguém inflexível e convicto da missão, que nunca se deixa “enganar”, 
porque tem a língua sempre afiada para proclamar as Verdades de Deus, reconfor-
tando os tristes e abatidos e, despertando esperança no coração de todos os que o 
ouvem. 
Na 2ª Leitura (Fl 2, 6-11) vemos que a Comunidade de Filipos era muito boa e por 
isso, Paulo gostava dela. Mas como acontece ainda hoje entre nós, até nas melhores 
comunidades, nas melhores famílias, entre os melhores amigos e colegas, havia 
também em Filipos, o problema da inveja e ciúmes entre os cristãos. Aliais como 
diz o salmista, todos os que me veêm escarnecem de mim, estendem os lábios e me-
neiam a cabeça dizendo: confiou no Senhor Ele que o livre, Ele que o salve se é 
mesmo seu amigo (salmo21). No entanto, Paulo exorta-os a deixar esse comporta-
mento, do egoísmo que aumenta o ódio e causa divisões. Pois um reino dividido 
contra si mesmo, diz Jesus, cairá. Por isso, Paulo dá aos filipenses uma solução: 
seguir Jesus Cristo como modelo. Mas o ser humano é, as vezes, muito contraditó-
rio. A mesma pessoa que se alegra connosco será a mesmíssima que tarde ou cedo 
nos amaldiçoa como diz o salmista: «o ser humano abençoa com a boca mas amal-
diçoa em seu coração». 
Prova dessa atitude é o cenário da Paixão do Senhor apresentado por Lucas (Lc 22, 

14-23) no  Evangelho deste Domingo; um momento tenebroso em que primeiro, o 

povo exulta de alegria e o mesmo povo, dias depois vira-se contra Jesus, deseja cru-

cifica-Lo. Todavia, Lucas descreve a prisão de Jesus, como uma vitória momentâ-

nea das trevas sobre a luz. Infelizmente Jesus hoje continua a ser preso, querem 

abafar o Seu ensinamento, distorcer a essência do Seu evangelho, amenizar as exi-

gências do ser cristão transformando-as em um cristianismo mais “leve”. Portanto, 

é bom durante a procissão de ramos, reflectirmos de que lado nós estamos? Pois, de 

outro modo, esta Semana chamada de Santa, será apenas mais uma entre muitas, 

cheia de piedade e devoção superficiais. 

HORÁRIO PARA O TRÍDUO PASCAL 

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  


