
O Mês da Blíblia: em alusão ao mês da Bíblia, haverá uma peregrinação bíblica arquidiocesana no dia 17,  a partir 

das 14:30, do Ex-Carmelo até à Sé Catedral, e no dia 24, será o encerramento a nível da  nossa Vigararias, na 

Paróquia dos Remédios às 14 horas. 

Partilha da Bíblia para essa partilha os grupos escolheram: Família (Habacuc), coral Santa Teresinha– (Job); Coral 

Alegria (Hebreus), Santa Cecília (Jeremias); Promaica (Ruth); Pedras Vivas e Santa Catarina de Sena (1 e 2 de 

Pedro); Ministros Extraordinários da eucaristia (São Lucas); Catequistas (Êxodo); IAM/LIGA (Josué); Acólitos 

(Levítico);Carismatico (Joel). Os que ainda não o fizeram têm mais esta semana. A proxima edicção da mensagem, 

trará os passos a utilizar nesse estudo. 

Reunião dos Missionários: os missionários da Arquidiocese de Luanda estiveram reunidos na quinta- feira passada 

com o Dom Filomeno e, entre vários assuntos, foram recordados os seguintes: depois da Comunhão deve haver um 

silêncio absoluto, portanto, nada de acção de graças ou danças; os que recebem o baptismo e o crisma devem vestir

-se de branco; os padrinhos para o crisma devem ser homens para homens e mulheres para mulheres e não um 

casal, a não ser que o casal tenha sido  padrinho do baptismo; durante a elevação deve-se observar um silêncio 

absoluto. 

Grupo bíblico: a Comissão do grupo acima referido avisa que no dia 24, do corrente mês, haverá uma feira bíblica 

no período da manhã; avisa ainda que, no dia 29, haverá uma vigília para o encerramento do mês da bíblia, das 20 

às  6 horas. 

Comissões Paroquiais: avisa-se todas as comissões da nossa paróquia que, no próximo mês de Outubro, haverá a 

nível da nossa Vigararia uma formação de capacitação.  

Crisma: Continuam abertas as inscrições para o Crisma. Os interessados devem contactar a direcção da Catequese 
e Evangelização. 
Casamentos: vão contrair o santo matrimónio: Em Setembro: dia 23, às 15:00, Carlos Pereira e Yldivira Chico; em 

Outubro: dia 6 às 17:00 Edisson Guedes e Janeth Paulo; dia 14 às 19:30 António Francisco e Maria Francisco. 

Limpeza: A limpeza estará a cargo da Família.  

 

XXIV DOMINGO– TEMPO COMUM, ANO A 

Paróquia de Nossa Senhora do Carmo 
Luanda—Angola, Edição Nº 401 17/09/2017 

PARAMENTO:             VERDE GLÓRIA:   SIM CREDO:   SIM 

Muitos de nós, cristãos Católicos, temos tido como prioridade, algumas vezes, os cuidados 
deste mundo e nos dedicamos muito pouco tempo à Igreja ou a Deus. E é justamente esse 
tipo de comportamento que faz sufocar a palavra de Deus conforme está escrito ” mas os 
cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, 
sufocam a palavra de Deus , e fica infrutífera”. (Mc 4:19). Na verdade, Jesus Cristo 
continua a ser morto por pessoas desse tipo (Malaquias 3:13-16). E para que isso não 
aconteça no nosso seio, procuremos juntos, neste mês da Bíblia, meditar sobre os livros 
desta grande biblioteca através da Mensagem da nossa paróquia e, sobretudo, das partilhas a 
serem implementadas  brevemente nalgumas missas, com diferentes grupos e movimentos 
apostólicos da nossa paróquia. 
Depois de termos reflectido sobre noções básicas da Bíblia e a necessidade de a ler na edição 399 da 
mensagem do Carmo, hoje vamos reflectir sobre os livros que compõem a Sagrada Escritura e como 
usá-los. 
COMO USAR A BIBLIA: a Bíblia Católica é um conjunto de 73 livros; uns maiores e outros mais 
pequenos, 46 destes formam o Antigo Testamento e 27 formam o Novo Testamento; cada livro está 
dividido em capítulos, indicados por números grandes e cada capítulo, por sua vez, está dividido em 
versículos, indicados por números  pequenos espalhados ao longo do capítulo. Os versículos servem 
para nos ajudar a encontrar determinada frase ou frases. 
A QUESTÃO DOS LIVROS QUE COMPÕEM A BIBLIA: como nos referimos, a Bíblia Católica 

conta com 73 livros, a Bíblia Protestante tem 66 livros e a Bíblia Hebraica tem 22 ou 24. Estes livros 

foram escritos por diferentes autores e em diferentes contextos históricos e culturais, línguas e estilo 

por mais de 1000 anos, fazendo assim a Bíblia uma biblioteca de livros que precisam de ser lidos com 

muito cuidado dado os diferentes estilos e contextos em que foram escritos. Daí a importância de sa-

bermos um pouco sobre o contexto de cada livro que compõe a Bíblia. E isto, veremos mais adiante. 

Por agora temos a dizer que a questão dos números dos livros bíblicos não começou com 

Martinho Lutero (que nasceu a 10 de Novembro de 1483 e morreu a 18 de Fevereiro de 

1546) no começo do protestantismo, mas sim muito antes. Podemos perguntar quantos li-

vros existem na Bíblia? Quem tem o número certo dos livros? Qual é a diferença entre a 

Bíblia Católica e a Protestante? Porque é que alguns livros nunca foram aceites na Bíblia? 

Ou melhor, qual dos livros da Bíblia são realmente inspirados, e com autoridade, em termos 

de fé e canonicidade e quais deles são apenas bons para a edificação espiritual? 

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, 18/09/2017   

1Tm 2,1-8; Lc 7,11-17 

Terça-Feira, 19/09/2017  

1Tm3, 1-13; Lc 7, 11-17 

Quarta-Feira, 20/09/2017  MO 

1Tm3, 14-16; Lc 7, 31-35        

Quinta-Feira, 21/09/2017  F 

Ef 4, 1-7.11-13; Mt 9, 9-13 

Sexta-Feira, 22/09/2017   

1Tm 6,2c-12; Lc  8, 1-3 

Sábado, 23 /09/2017 MO 

1Tm 6, 13-16; Lc 8, 4-15 

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

1ª Leitura: Is 55, 6-9 
Salmo:  144 ( 145 ) 
2ª Leitura:  Fl 1, 20c-24.27a 
Evangelho: Mt 20, 1-16a 

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 
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Estas questões têm mais a ver com o Antigo Testamento do que com o Novo Testamento, pois no 
Antigo Testamento existe um grupo de livros que são aceites com pouca ou mesmo nenhuma discus-
são, mas há outro grupo (7 ao total) que são chamados pelos Católicos Deuterocanónicos e pelos 
Protestantes de Apócrifos. Estes livros foram rejeitados pelos Hebreus e só mais tarde também foram 
rejeitados pelos protestantes através de Martinho Lutero.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
LIVROS, AUTORES E  MENSAGEM DE CADA LIVRO 
Os Judeus muito sabiamente fizeram uma divisão flexível da sua Bíblia; eles falavam da Lei, dos 
Profetas e dos outros Escritos. A Lei que tinha um lugar de maior destaque consistia nos cinco livros 
´de Moises´ (Pentateuco). Entre os profetas, eles aumentavam Josué, Juízes, Samuel e Reis; eles não 
consideravam Daniel como profeta.  
 
Nós, os católicos, dividimos o Antigo Testamento em livros históricos (Pentateuco, Josué, Juízes, 
Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crónicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester, 1 e 2 Maca-
beus), didácticos (Job, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico) 
e proféticos quatro maiores e 12 menores (Isaías, Jeremias, Lamentações e Baruc, Ezequiel, Daniel, 
Oseias, Joel, Amós, Abdias, Miqueias, Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias). 
 
O Novo Testamento é algumas vezes dividido com base no modelo do Antigo Testamento nomeada-

mente históricos (os quatro Evangelhos e Actos dos Apóstolos), didácticos (as Cartas de São Paulo 

aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 

Timóteo, Tito, Filemon; Epístola aos Hebreus, as Epístolas católicas tais como as de Tiago, 1 e 2 Pe-

dro, 1, 2 e 3 João e Judas) e proféticos (Apocalipse). 

A QUESTÃO DOS NÚMEROS NA BÍBLIA: quando falamos em número, imediatamente pensa-

mos em exactidão, em dados precisos. Para os israelitas, o importante do número era muitas vezes o 

seu valor simbólico. Por isso, nem sempre podemos tomar à risca a exactidão dos números encontra-

dos na Bíblia; primeiro devemos  saber se o texto quer apresentar estatísticas ou  dizer mais alguma 

coisa. De facto, com a combinação de números, os israelitas logravam simbolismos bem curiosos. Por 

exemplo, aos 99 anos, Abraão faz aliança com Deus (Gn 17, 24); ou seja, a aliança completa o "100". 

O sábado  que dá valor aos outros seis dias da semana transforma o imperfeito (6) em perfeito (7); do 

mesmo modo, 6 povos moram na Terra Prometida e com Israel serão 7 (Ex 3, 8). Os israelitas, como 

outros povos, escreviam os seus números com as letras do alefato (isto é, sem vogais) com apenas 

consoantes e semi-consoantes). Vejamos pelo menos dois exemplos: o primeiro em Mateus ao dividir 

a genealogia de Jesus em 3 grupos de 14 gerações; ora, 14 é o número que resulta das letras 

(consoantes) do nome DAVID ou seja, D+V+D = 4+6+4; Jesus é 3 vezes David, ou então é o David 

por excelência. O segundo exemplo encontramos em Ap 13, 18 o famoso número da "Besta 

do Apocalipse", 666, provém da soma das letras hebreias de KAISAR NERÓN, o nome do 

Imperador, o grande perseguidor, Nerón, (K+S+R+N+R+O+N 

=100+60+200+50+200+6+50 = 666). Finalmente, as vezes, em tradições antigas,  fala-se de 

personagens que chegaram a idades incrivelmente avançadas; nestes casos, os números têm 

apenas valor simbólico e  querem transmitir a ideia de que essas pessoas tinham tido um 

valor especial ou que a sua época foi de gente boa.  

COMENTÁRIO DAS LEITURAS 

Celebramos hoje o XXIV domingo do Tempo Comum e a liturgia da Palavra cha-
ma a nossa atenção ao valor do perdão sem limites. Na 1ª leitura, somos aconselha-
dos a perdoar a ofensa do nosso próximo para que quando pedirmos as nossas faltas 
sejam também perdoadas (Eclo 27, 33-28,9), pois é dever de todo o cristão imitar e 
concentrar-se em Cristo que nos perdoou a todos; aliás todo o cristão deve estar 
consciente de que quer viva quer morra pertence ao Senhor como nos diz a 2ª leitu-
ra (Rm 14, 7-9). O perdão não tem limites e Jesus lembra-nos isso no Evangelho de 
hoje quando diz a Pedro: não te digo que perdoes até sete vezes, mas até setenta 
vezes sete (Mt 18, 21-35). Esta grande paciência de Deus e a clarividência da Sua 
pedagogia pretendem fazer-nos mudar de atitude, que certamente não constrói a 
comunhão nem procura o bem alheio. 
Por isso, Mateus ao dar enfase à importância do perdão na comunidade dos fiéis em 
Cristo, quer lembrar-nos que a medida do perdão deve ser sem limites, porque sem 
medida é também o perdão que cada um recebe do Pai. Na verdade, como diz o 
Salmo 129: se o Senhor tivesse em conta as nossas faltas, quem poderá salvar-se! 
Mas n´Ele está o perdão para ser temido com reverência. 
Meus irmãos, continuamos a peregrinar neste mundo rumo a pátria Celeste e todo o 
cuidado é pouco, por isso, para vivermos o verdadeiro sentido desta caminhada, 
precisamos de fazer uma revisão da nossa vida para eliminar tudo o que nos impede 
de nos relacionarmos com Deus e com os irmãos. De facto, algumas vezes como 
Pedro, também nos temos questionado quantas vezes devemos aturar as faltas dos 
outros! Por isso, no evangelho, Jesus respondendo a Pedro, nos desafia também a 
cada um de nós hoje: Não te digo que perdoes (atures) só até sete vezes, mas até 
setenta vezes sete. E para uma melhor compreensão, Jesus conta a parábola do ser-
vo cruel, que mesmo sendo perdoado pelo rei, não foi capaz de perdoar o seu deve-
dor e por isso foi duramente castigado. Com esta história, Jesus adverte-nos: É as-
sim que meu Pai fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. 
Muitas vezes nós queremos que Deus nos perdoe, mas não fazemos a nossa parte, 
não perdoamos  a quem nos ofende! Como pedir perdão a Deus, se não estamos 
dispostos a perdoar o nosso irmão? Nesse sentido a oração do Pai Nosso que todos 
os dias fazemos pode ser como que uma praga que nos damos a nós mesmos …
rezamos o Pai Nosso pedindo perdão a Deus pelas nossas faltas, mas muitas vezes 
não cumprimos o que prometemos a Ele nesta oração, ou seja, não perdoamos o 
nosso próximo! 
Sabemos que não é fácil perdoar, pois, o perdão, é uma questão de decisão e 
de humildade; exercitar o perdão, é reconhecer que não somos perfeitos, que 
estamos sujeitos a falhas. Por isso, recordemos irmãos, que a alegria do per-
dão, é imensa, tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoa-
do!  Vamos portanto, despir do nosso orgulho,  viver a alegria do perdão, 

  

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  


