
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.  

Leitores: avisa-se a todos os leitores que  na proxima terça-feira  dia 29  às 19h30 haverá uma eunião  no 

Salão Paroquial. 

Comissões paroquias: avisa-se a todas as comissições da nossa paróquia que no próximo mês de outubro 

haverá a nivel da nossa Vigararia uma formação de capacitação 

Comissão da Liturgia:  A Comissão Arquidiocesana de Liturgia de Luanda, comunica a todos os fiéis que 
tenham cânticos litúrgicos completos em portugues e/ou em línguas nacionais, que façam  chegar as 
suas letras à Comissão criada, na sede do grupo "CANTEMOS AO SENHOR" para elaboração de um 
cancionário que será utilizado futuramente nas missas de Luanda. Para mais informações ligar para os 
terminais: 927179091; 923329470; 923435644; 927842542 

 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. 
 
Casamentos: vão contrair o santo matrimónio em Agosto:  Amélia Baiúa e Paulo Baiúa, dia 28;  Em Se-

tembro: dia 1, Mário Castelo Branco e Eva, 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 dos Carismáticos, Evangelização Fundamental e Jesus  é a Solução.  

 

 

 

XXI DOMINGO– TEMPO COMUM, ANO A 

Paróquia de Nossa Senhora do Carmo 
Luanda—Angola, Edição Nº 398 26/08/2017 

PARAMENTO:             Verde GLÓRIA:   SIM CREDO:   SIM 

Lutemos contra a corrupção que se apropria 
da sociedade e da Igreja, pede o Papa 

 

O Papa Francisco afirmou que a corrupção está na origem das graves 
violações dos direitos humanos e da dignidade das pessoas e fez um 
apelo à unidade para combatê-la, pois introduziram inclusive na Igre-
ja em forma de “mundanismo espiritual”. 

A corrupção, diz o Papa, está na raiz etimológica da exploração e do 
tráfico de pessoas, da falta de desenvolvimento, do tráfico de armas e 
drogas, da injustiça social, do desemprego, da escravidão e da degra-
dação da natureza; ela é a arma, a linguagem mais comum das máfias 
e das organizações criminosas do mundo, afirmou. 

Nesse sentido, também disse que “a corrupção quebra tudo isso, 
substituindo o bem comum com o interesse pessoal que contamina 
toda perspectiva geral; nasce de um coração corrupto. É a pior praga 
social, pois cria problemas graves e crimes que envolvem todas as 
pessoas”. 

Além disso, exortou a permanecer vigilantes contra possíveis atitudes 
corruptas, pois “todos estamos expostos à tentação da corrupção, in-
clusive quando pensamos que a derrotamos”. 

 

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  I do  
SALTERIO 

Segunda-Feira, 28/08/2017     MO 

1Ts 1,1-5.8b-10; Mt 23, 13-22 

Terça-Feira, 29/08/2017            MO        

1Ts2, 1-8; Mc 6, 17-29 

Quarta-Feira, 30/08/2017 

1Ts2,  2, 9-13;  Mt  23, 27-32 

 Quinta-Feira, 31/08/2017   

       1Ts 3, 7-13; Mt 24, 42-51  

Sexta-Feira, 01/09/2017   

1Ts  4, 1-8; Mt 25, 1-13  

Sábado, 02/09/2017  

1Ts 4, 9-11; Mt 25, 14-30  

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

1ª Leitura: Jr 20, 7-9 
Salmo:  62 (63) 
2ª Leitura:  Rm 12, 1-2 
Evangelho: Mt 16, 21-27 

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


Em seguida, explicou que a corrupção ocorre quando se rompe a tri-
pla relação do homem com Deus, com o próximo e com a criação de 
intervalos. “Quando o homem respeita as exigências dessas relações é 
honesto, assume a responsabilidade com retidão de coração e traba-
lha pelo bem comum. Quando, pelo contrário, é corrompida, essas 
relações se quebram. Portanto, a corrupção expressa, em geral, a vi-
da desordenada do homem caído”. 

“O corrupto assume a atitude triunfalista da pessoa que se sente mais 
inteligente e mais astuta do que os outros. Entretanto, a pessoa cor-
rupta não percebe que está construindo a sua própria prisão. Um pe-
cador pode pedir perdão, um corrupto esquece de pedir”. 

O Papa também advertiu que a corrupção da Igreja “é a mundanidade 
espiritual, a hipocrisia, o triunfalismo, o fazer prevalecer somente o 
espírito do mundo em nossas vidas e o sentido de indiferença”. 

“É com esse conhecimento que nós, homens e mulheres da Igreja, po-
demos nos acompanhar a nós mesmos e à humanidade que sofre, es-
pecialmente aquela que permanece oprimida pelas consequências cri-
minais e a degradação gerada pela corrupção”. 

Diante desta corrupção que parece generalizada na sociedade, o Pon-
tífice fez um apelo à unidade. “Devemos falar da corrupção, denunci-
ar os males, compreendê-la, mostrar o valor da misericórdia diante 
da mesquinhez, a curiosidade e a criatividade sobre o cansaço resig-
nado, a beleza sobre o nada”. 

“Nós, cristãos e não cristãos, somos flocos de neve, mas se nos unir-
mos, podemos nos tornar uma avalanche: um movimento forte e 
construtivo. Eis o novo humanismo, este renascimento, esta recriação 
contra a corrupção que podemos realizar com audácia profética”. 

“Devemos trabalhar todos juntos, cristãos e não cristãos, pessoas de 
todos os credos e ateus para combater esta forma de blasfêmia, este 
câncer que mata as nossas vidas. É preciso tomar consciência urgen-
temente. Para isso, são necessárias educação e cultura da misericór-
dia. É necessária também a colaboração de todos, segundo as pró-
prias possibilidades, talentos e criatividade”, conclui o Papa. 

 

COMENTÁRIO DAS LEITURAS 

 
A corrupção é um mal social tão antigo, tão novo e tão actual. Na primeira leitura 
(Is 22,19-23), o profeta Isaías descreve-nos a história de um administrador do palá-
cio real, envolvido num caso de corrupção. Mas este acontecimento, não nos pode 
levar a pensar que todos os gestores públicos são corruptos. Conhecemos adminis-
tradores responsáveis, honestos e virtuosos. Ora, a honestidade, a seriedade, a sin-
ceridade devem ser as principais virtudes de um católico quando chamado a exercer 
diversos cargos, sobretudo de gestão do erário público. Todos somos chamados a 
ser honestos, sendo que os católicos devem ser os primeiros a dar o exemplo. Por 
esta razão, estas recomendações devem ser aplicados primeiro no interior da pró-
pria Igreja. Os nossos bispos orientam-nos a prestar contas dos bens e dinheiros 
oferecidos pelos fiéis. Desta forma, a honestidade conferir-nos-á autoridade moral e 
credibilidade para aconselhar e orientar os outros.  
 
Na segunda leitura, S. Paulo volta a recordar-nos como é infinita a sabedoria de 
Deus (Rom 11,33-36). A sabedoria divina tem marcas visíveis e patentes nos vários 
factos e fenómenos que marcam a nossa história e a nossa vida: na beleza e na com-
plexidade do mundo; na inteligência humana e suas respectivas criações e desco-
bertas; no modo como Deus acompanha e orienta toda a criação. Por isso, Paulo, 
admirado, interroga-se: «Quem foi o conselheiro de Deus?…Quem lhe deu lições»? 
Resta-nos agradecer e louvar o nosso Deus, Pai-todo poderoso, por nos ter propor-
cionado este mundo tão belo para a nossa felicidade. Ele é o Criador. Nós somos 
criaturas. Por isso devemos respeito a este mundo que é, na verdade, a «nossa casa 
comum». 
 
No Evangelho, S. Mateus (16,13-20) volta a enfatizar a resposta de Pedro à pergunta 
de Jesus: «Quem dizem os homens que é o Filho do homem»? Pedro e os demais 
discípulos já sabiam que Jesus é um homem compassivo, misericordioso, caridoso. 
Caminharam com Ele. Conheciam-no muito bem, sobretudo pelos milagres que fez 
a favor das pessoas. Mas faltava reafirmar e sublinhar a identidade e a origem divi-
nas de Jesus: «Tu és o Messias, o Filho de Deus». Depois da resposta de Pedro, res-
ta agora que cada um de nós se questione quem é Jesus para si: um médico a quem 
se busca saúde? Um bancário a quem se pede dinheiro? Um empregador a quem se 
solicita um bom emprego? Quem é Jesus para nós? O próprio Jesus respondeu a 
estas perguntas: «Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão 
por mim». Portanto, Jesus é o condutor das nossas vidas, a Luz que ilumina o nosso 
caminho para Deus, ou como dizia Pedro: «A quem iremos nós, Senhor? Só tu tens 
palavras de vida eterna». 

  

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  


