
Baptismo de Crianças:  Estão abertas as inscrições para o Baptismo de crianças. Os interessados devem 

contactar a direcção da Catequese e Evangelização das 14 às 17 horas, de terça à Sexta.  

Comissão da Liturgia:  São convocados todos os membros da referida Comissão e responsaveis de todos 

os grupos da nossa paróquia na próxima Terça– Feira as 19:30 minutos no Salão Paroquial.  

Catequistas Auxiliares: Estão abertas as incrições para o curso a começar no mês de Setembro. Os inte-

ressados devem inscrever-se no gabinete da catequese das 14 às 17 horas, de terça à Sexta.  

 
Crisma: Estão abertas as inscrições para o Crisma. Os interessados devem contactar a direcção da Cate-

quese e Evangelização. 
 
 
Música Lírica: A Associação dos Amigos do Carmo e o Grupo Coral Alegria realizam no próximo dia 27 

de Agosto, das 16 às 18 horas, a tarde de música Lírica no interior da Igreja. Os ingressos custam kz 2 

500  estão à venda no Gabinete de Catequese e Evangelização. O resultado deste festival será usado para 

pintar a nossa Igreja.  

Casamentos: vão contrair o santo matrimónio em Agosto:  Elsio Duarte e Marta Gonga; Aires Mafuta e 

Silvia Gomes   dia 26, às 19:30; Amélia Baiúa e Paulo Baiúa, dia 28; , . Em Setembro: dia 1, Mário Caste-

lo Branco e Eva, 18 horas, às 18horas; Pedro Francisco e Paula Figueiredo, 20 horas; dia 8,  Delma e 

Osvaldo, as 16 horas; Nelma e Valdir, as 18 horas; dia 16, as 14 horas, Nelson e Benvinda.  

 

Limpeza: A limpeza estará a cargo da Família  

 

 

 

XX DOMINGO– TEMPO COMUM, ANO A 

Paróquia de Nossa Senhora do Carmo 
Luanda—Angola, Edição Nº 397 20/08/2017 

PARAMENTO:             Verde GLÓRIA:   SIM CREDO:   SIM 

RECORDEMOS ALGUNS EXTRATOS DA MENSAGEM PASTORAL DA CEAST SOBRE AS 

ELEIÇÕES: ELEIÇÕES E A BUSCA DO BEM-COMUM  
 
Passaram-se pouco mais de quarenta anos desde a conquista da Independência de 
Angola. Todavia, continuamos a sonhar com um País próspero, democrático, sem 
corrupção, socialmente justo e economicamente sustentável. A vida do país, que 
não é senão a vida concreta das angolanas e dos angolanos, deve sobrepor-se sem-
pre às lógicas do poder e dos interesses estritamente partidários. Angola precisa 
que quem governa seja competente e governe para todos e não apenas para aqueles 
que o elegeram e, pior ainda, para uma elite de privilegiados. Precisa igualmente de 
uma oposição forte que “obrigue” quem governa a dar o melhor de si em prol do 
bem de todos. A democracia não é a “ditadura da maioria”; deve procurar o consen-
so e, mesmo que se decida pelo voto da maioria, deve valorizar-se as contribuições 
das minorias, cujos direitos têm de ser sempre respeitados no quadro do Estado 
Democrático e de Direito. Deste modo, tanto aqueles que receberem o mandato de 
governar como quem está na oposição desempenham uma função nobre e necessá-
ria ao bem do País, devendo servi-lo através de uma atitude de diálogo construtivo, 
o mais consensual possível, particularmente sensível e atento às necessidades dos 
membros mais vulneráveis da sociedade. 4. Amados Cristãos, caros cidadãos, deve-
mos todos ter presente que “o bem comum empenha todos os membros da socieda-
de. Nesta linha de ideias, recorda-nos a Igreja que, “a responsabilidade de perseguir 
o bem comum compete, não só às pessoas consideradas individualmente, mas tam-
bém ao Estado, pois que o bem comum é a razão de ser da autoridade política”.  
Na prossecução desta finalidade, o processo eleitoral é uma forma privilegiada, se 

bem que não a única, dos cidadãos poderem, através da escolha expressa pelo seu 

voto, contribuir para a construção de uma sociedade mais justa para todos. De fac-

to, as eleições são apenas um “instrumento” que permite aos cidadãos escolherem 

os seus representantes e o projecto político que querem ver implementado nos pró-

ximos anos. Este é um direito cívico e político que, infelizmente, muitos nunca tive-

ram a oportunidade de exercer.  

AVISOS 

Contacto e Ender eço: 
Frades Dominicanos – Paróquia do Carmo, Largo Irene Cohen Nº4, Ingombota 
Luanda – Angola / Telefone: 244 222 732261/ Portal do Carmo: http://www.pfcarmo.com  
 

LITURGIA DA SEMANA  IV do  
SALTERIO 

 

Segunda-Feira, 21/08/2017     MO 

Jz2,11-19; Mt 19,16-22 

Terça-Feira, 22/08/2017                   MO 

Jz 6,11-24a; Mt 19,23-30 

Quarta-Feira, 123/08/2017 

Jz 9,6-15; Mt 20,1-16a 

 Quinta-Feira, 24/08/2017         F 

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

Sexta-Feira, 25/08/2017   

Rt1,1-2a.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40 

Sábado, 26/08/2017  

Rt 2,1-3.8-11-4,13-17; Mt 23,1-12 

LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO 
XXI DOMINGO DO TEMPO COMUM-Ano A 

1ª Leitura: Is 22, 19-23 
Salmo:  137 (138) 
2ª Leitura: Rm 11, 33-36 
Evangelho: Mt 16, 13-20 

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 
     9h30min– Missa para Crianças 
     11h – Missa para Jovens 
     18h30min – Missa para Adultos 
MISSA DOS TRABALHADORES 
Segundas e Quartas às 12h30min 

 

 

http://www.pfcarmo.com


Constatamos, com preocupação, em muitos dos nossos concidadãos um certo de-
sencanto, em relação ao novo processo eleitoral, que foi notório no desinteresse de 
muitos pela actualização do registo eleitoral. Há muitas pessoas, principalmente 
entre as mais vulneráveis, que se sentem defraudadas pela incoerência entre o con-
teúdo dos programas políticos escolhidos em eleições anteriores e uma prática polí-
tica que muitas vezes os ignora, favorecendo quem tem influência política e poder 
económico ou militar. A democracia não é necessariamente virtuosa, não é fim em 
si mesma, não se implementa “por decreto”, mas exige uma aprendizagem perma-
nente, uma educação cívica democrática e a contribuição de todos os cidadãos e 
actores sociais para se ir desenvolvendo e aperfeiçoando. A este respeito, convém 
recordar o ensinamento de São João Paulo II na Centesimus Annus, “a Igreja enca-
ra com simpatia o sistema da democracia, enquanto assegura a participação dos 
cidadãos nas opções políticas e garante aos governados a possibilidade quer de es-
colher e controlar os próprios governantes, quer de os substituir pacificamente, 
quando tal se torne oportuno; ela não pode, portanto, favorecer a formação de gru-
pos restritos de dirigentes, que usurpam o poder do Estado a favor dos seus interes-
ses particulares ou dos objectivos ideológicos.  
 
Há eleições democráticas quando o povo pode escolher, com liberdade e responsa-
bilidade e sem intimidação nem aliciamentos, aqueles que, a seu ver, têm qualida-
des necessárias, para promoverem o Bem-Comum; quando os partidos concorren-
tes à governação realizam livre e responsavelmente a sua campanha eleitoral, num 
clima de segurança e respeito por todos. Neste ponto, os órgãos públicos de manu-
tenção da ordem têm um papel fundamental e uma responsabilidade que lhes é 
própria. Espera-se dos partidos políticos que concorrem às eleições ultrapassar as 
promessas populistas, vazias de conteúdo e dificilmente realizáveis. Vai sendo tem-
po de habituar o povo a assistir ao debate de ideias entre os candidatos.  
 
A Igreja Católica não se identifica com nenhum sistema político nem endossa al-

gum candidato. A igreja encoraja e exorta todos os cidadãos a exercer o seu direito e 

dever de voto. A vida democrática do país não termina com o processo eleitoral, 

nem fica suspensa até ao novo acto eleitoral. Todos os cidadãos devem continuar a 

participar na vida democrática do país, fiscalizando a acção do Governo eleito e 

promovendo iniciativas que contribuam para a construção de uma Angola melhor 

para todos, de uma Angola de cidadãos, onde todos se sintam construtores do País. 

Por isso, a caridade impele-nos a renovar o nosso compromisso com a verdade, a 

liberdade, a justiça e a solidariedade na Igreja e na sociedade política da qual somos 

parte integrante. Aceitemos o desafio de construir uma sociedade nova fundada no 

direito e justiça e que seja respeitada a vontade soberana do povo. 

COMENTÁRIO DAS LEITURAS 

Antes da experiência do exílio da Babilónia, os judeus alimentavam diversas 
ideias e ideologias contra os estrangeiros, procuravam evitar todo o contacto 
com os pagãos para, supostamente, não se tornarem impuros. Na primeira 
leitura (Is 56,1.6-7), o profeta Isaías ajuda-nos a perceber que a experiência 
vivida no estrangeiro, isto é, no exílio da Babilónia, ajudou os judeus a per-
ceber e a admirar as riquezas sociais, culturais e religiosas de outros povos e 
nações. Com efeito, apesar das ameaças que podem representar certos es-
trangeiros que se deslocam para outros países com intenções maléficas 
(prática de acções terroristas, por exemplo), a primeira leitura ajuda-nos a 
vencer o medo e as desconfianças contra estrangeiros, a quem devemos um 
acolhimento digno, tal como aconteceu recentemente quando, nós angola-
nos, acolhemos os nossos irmãos da vizinha República Democrática do Con-
go. Todos os migrantes são seres humanos como nós, filhos de Deus como 
nós e têm o direito de ser acolhidos sempre que buscam refúgio noutros paí-
ses em busca de melhores condições de vida. Aliás, Jesus Cristo também 
viveu como migrante no Egipto na companhia da Virgem Maria e de São 
José. 
 
Portanto, os estrangeiros devem ser bem recebidos sendo que alguns deles 
transmitem-nos bons exemplos. São Paulo, na segunda leitura (Rm 11,13-
15.29-32), elogia o comportamento dos não judeus (pagãos) que acolheram 
melhor o Evangelho em relação aos próprios judeus que até conheciam me-
lhor a Lei e os profetas. 
 
Na mesma senda, no Evangelho (Mt 15,21-28), Jesus também expressa a 
sua admiração pela fé de uma mulher estrangeira. A cananeia reconhece 
Jesus como «Filho de David», pedindo-lhe compaixão e a cura pela sua filha 
«cruelmente atormentada pelo demónio». 
 
Em suma, as três leituras ajudam-nos a perceber que o Evangelho anuncia-
do por Jesus tem por objectivo a salvação de todo o homem, de todos os ho-
mens e de todos os povos, sem excepção. O mais importante é permanecer 
firmes na fé, a exemplo de Paulo que continuou a acreditar que os não cris-
tãos um dia abraçariam a fé; e da mulher cananeia que insistiu e persistiu 
na argumentação com Jesus, em busca da cura para a sua filha. 

 

 

 

  

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  


