
Cidade de Luanda: em alusão à festividade da Cidade, baptizada sob o nome S. Paulo de Assunção de 
Luanda, no  próximo domingo, dia 28, haverá missa campal na igreja de Nossa Senhora de Fátima, às 
10:00; por isso aqui na Paróquia apenas teremos a missa das 7:30 e 18:30.    
Caritas: Pede-se aos paroquianos que contribuam com bens alimentares não perecíveis para a nossa 
Caritas,  nos seguintes horários das missas: sábado, 18:30, com massa e sabão; domingo, 7:30, com 
óleo e feijão; 9:30 com massa; 11:00, com açúcar e fuba; 18:30, com leite e sal. 
Dia da Família: Avisa-se que a partir da 1ª quarta-feira de Fevereiro teremos benção com água todas 
as quartas-feiras e que a partir da 2ª semana passaremos a servir sopa para os irmãos necessitados. 
Catequese: Matrículas  abertas para o ano catequético de 2018. Também ocorrem as inscriçoes para o 
curso de noivos: Fevereiro -Junho. Informa-se todos os catequizandos do 3º ano que a preparação para 
os sacramentos começa no dia 28, às 8h no Salão Paroquial. As listas serão afixadas na quarta feira.   
Leitores: Avisa-se os candidatos que o curso reiniciou no dia 9 de Janeiro e tem lugar no Salão Paro-
quial todas as terças-feiras, às 19h30. 
Casais Jovens: Convida-se os casais jovens a integrarem as reuniões desse grupo, todos os 4º domin-
gos de cada mês, das 9h-10h45, na sala de música.  
Formação para Catequistas: A Direcção da Evangelização e Catequese avisa todos os inscritos para o 
curso de catequistas auxiliares que o mesmo iniciará no dia 22 deste mês, às 19h30; avisa-se todos os 
que já fizeram esse curso, que deverão fazer o curso do 1º Módulo que começará no dia 26, às 17:00.  
Promaica: A Direcção da Promaica avisa que estão abertas as inscrições para a alfabetização. Os inte-
ressados deverão contactar a D. Vicência, na secretaria do Centro da Paróquia, das 10-14h. 
Casamentos: Vão contrair o Santo Matrimónio, no mês de Janeiro, os nubentes: António e Helena, no 
dia 27, às 18:30; no mês de Fevereiro: Núrio Calei e Marta Campos,   dia 9, às 18 horas. 
Limpeza: A limpeza estará  a cargo da Promaica, Legião de Maria, Iam e Liga, Pedras vivas e Santa 

Catarina de Sena. 
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ORAR PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS 
 

Estamos em plena Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, uma iniciativa  de alcance 
mundial, promovida anualmente pelo Conselho Mundial de Igrejas e pelo Conselho Pontifí-
cio para a Unidade dos Cristãos entre os dias 18 e 25 de Janeiro.  
 
O Espírito Santo, autêntico promotor da unidade, desde o século XIX inspirou homens e 
mulheres de fé a suplicar o dom da unidade dos cristãos mediante a oração. Assim fez o 
Papa Leão XIII, através da encíclica Providentissimus Deus (1885) e, antes dele, o episco-
pado anglicano na Conferência de Lambeth (1857) e o convertido Ignace Spencer (1840). 
Todavia, a criação da Semana de Oração tem origem na proposta do Padre Paul Watson, um 
convertido do anglicanismo ao catolicismo romano. Em 1908, Paul Watson convidou diver-
sos grupos cristãos a dedicar a semana entre 18 e 25 de janeiro à oração intensiva pela recu-
peração da unidade cristã.  
 
Desde 1957 é elaborado um subsídio comum para a oração nesses dias, tendo em vista a 
participação das várias denominações cristãs.  A sua redacção é uma obra colegial onde 
tomam parte biblistas, liturgistas, teólogos e lideranças cristãs provenientes do protestantis-
mo, do catolicismo romano e do catolicismo ortodoxo. Nesse sentido, foi decisiva a contri-
buição do Padre Paul Couturier (1881-1953) para a maior aceitação dessa Semana de Ora-
ção. Couturier defendia que a oração pela unidade dos cristãos deveria pedir mais que a 
simples unificação dos cristãos numa única configuração institucional. O grande pedido é 
mais amplo e profundo: rogar por aquela unidade plena que ultrapassa as limitações históri-
cas e eclesiais, diante das quais nos sentimos tantas vezes perplexos e sem acção. Uma uni-
dade que “será como Deus quer, quando Ele quiser e através dos meios que Ele escolher”. 
Desta forma, assevera o ecumenista J. Bosch Navarro, “com tais pressupostos todos os cris-
tãos podem reunir-se e orar juntos, pois não se trata de conversão ou absorção de umas Igre-
jas por outras, mas de purificação de todas elas e da sua conversão ao Senhor ”. 

AVISOS 

Contacto e Endereço: 
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  III  do  SALTÉ-
RIO 

Segunda-feira 22/01/2018   

2Sam 5, 1-7.10; Mc  3, 22-30 

Terça-Feira, 23/01/2018 

2Sam 6, 12b-15.17-19; Mc 3, 31-35 

Quarta-Feira, 24/01/2018  MO 

2Sam 7, 4-17; Mc 4, 1-20 

Quinta-Feira,  25/01/2018 

Act 22, 3-16; Mc 16, 15-20 

Sexta-Feira   26/01/2018 MO 

2Tim 1, 1-18; Mc 4, 26-34  

Sábado,  27/01/18 

2Sam 12, 1-7a.10-17; Mc 4, 35-41 

IV Domingo do Tempo Comum Ano B  

 
1ª Leitura:  Deut 18, 15-20 
Salmo:  94 (95) 
2ª Leitura:  1 Cor 7, 32-35 
Evangelho:   Mc 1, 21-28 
! 

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


O ecumenismo "é uma missão que exige uma coragem perseverante e sólida base espiritual 
e teológica". Por isso, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos merece ser melhor 
conhecida e vivida.  É necessário esclarecer que não se trata de uma iniciativa para 
“protestantizar o catolicismo”. Da mesma forma, o ecumenismo não é nenhum plano ma-
quiavélico da Igreja de Roma visando atrair e converter protestantes incautos… Lamenta-
velmente esses preconceitos ainda vigoram e têm o poder de impedir algo tão simples como 
uma "semana de oração". Por isso, unamo-nos a Jesus em sua súplica ao Pai “para que to-
dos sejam um” (Jo 17,21). 
 
Como sabemos a cada semana da oração pela unidade dos cristãos é proposto um tema para 
a reflexão; para este ano o tema é: A tua destra, Senhor, esplendorosa de poder 
(Ex 15,6) e o texto para a reflexão é Ex 15, 1-21. O livro do Êxodo mostra-nos três perío-
dos: a vida dos israelitas no Egipto (1: 1-15; 21); a caminhada de Israel pelo deserto (15:22- 
18:27); e a experiência do Sinai (19-40). E o texto escolhido, para a semana de oração pela 
unidade dos cristãos este ano, expõe detalhes dos eventos que levaram à libertação do povo 
de Deus da escravidão. Hoje ainda há muita gente a viver na escravidão de todo o tipo por 
ignorância ou por obrigação. 
 
Meus irmãos, os versículos 1-3 do capítulo 15 enfatizam o louvor a Deus: “Minha força e 
meu canto é o Senhor; para mim Ele foi salvação. É ele o meu Deus, eu o louvarei, o Deus 
de meu pai, eu o exaltarei.”por isso, conduzido por Moisés e Míriam, os israelitas cantam 
os louvores de Deus, que os tinha libertado; percebem que o plano e o desígnio de Deus de 
libertar seu povo não podem ser desviados ou frustrados. Nenhuma força, nem mesmo os 
carros, o exército e o poder militar bem treinado do Faraó, pode frustrar a vontade de Deus 
que quer o seu povo livre (15, 4-5). Nesse alegre grito de louvor, cristãos de muitas tradi-
ções diferentes reconhecem que Deus é o Salvador de todos nós e, na salvação que ele traz, 
reconhecemos que ele é nosso Deus e nós somos o seu povo. 
 
A libertação e a salvação do povo de Deus vêm através do poder de Deus. Daí que, apesar 
das ordens de Faraó, Deus escutou o clamor do seu povo e não o  deixará perecer porque 
Ele é o Deus da vida. Com o seu domínio sobre o vento e o mar, Deus mostra o seu desejo 
de preservar a vida e destruir a violência (Ex 15,10). Desta feita a libertação trouxe esperan-
ça e uma promessa para o povo. Foi esperança porque um novo dia havia despontado, em 
que o povo podia livremente adorar seu Deus e pôr em acção o seu potencial. Era também 
uma promessa: Deus os acompanharia por toda a caminhada e nenhuma força poderia der-
rotar o objetivo que Ele tinha em relação a eles. 
 
Êxodo, no capítulo 15, faz-nos ver como o caminho para a unidade precisa de frequente-
mente passar por uma experiência comunitária de sofrimento. A libertação dos israelitas da 
escravidão é o evento fundamental da constituição desse povo. Para os cristãos o processo 
tem seu clímax na encarnação e no mistério pascal. Embora na libertação/salvação Deus 
tenha a iniciativa, Deus envolve forças humanas na realização do seu objectivo e nos planos 
para a redenção do seu povo. Por isso, lutemos e continuemos sempre a rezar pela unidade 
dos cristãos a começar pela unidade das nossas próprias famílias. 

III DOMINGO DO TEMPO COMUM 

Levanta-te e põe-te a caminho... Esta foi a ordem que Deus deu ao profeta Jonas, para que 
fosse evangelizar ao povo ninivita para a sua conversão; o profeta cumprindo a ordem,  
anunciou a sua destruição próxima caso não se convertessem. Com esta atitude Deus quer 
mostrar-nos que Ele não nos castiga pelos nossos pecados, mas por vezes puxa-nos a orelha 
porque nos ama e  nos quer tirar da lama, para acordarmos dos sonhos ilusórios em que nos 
encontramos e voltarmos a viver uma vida digna a exemplo do filho pródigo. De facto, o 
texto da 1ª leitura (Jonas 3, 1-5.10 ) que acabamos de ouvir lembra-nos o filho pródigo que se 
viu privado do necessário à sua sobrevivência e diante daquele sofrimento, caiu na realidade 
de que na casa do seu pai até os empregados viviam melhor do que ele.  
Por isso, irmãos, quando alguma coisa der errado na sua vida, não pense que se trata de cas-
tigo de Deus, mas sim, da voz de um Pai que o ama e o quer de volta para casa! Toda a hora 
é hora de conversão; por isso, peçamos  a  Deus que nos conduza ao caminho certo. Que Ele 
dirija os nossos passos,  rezemos para que  o Pai nos dirija pela estrada da vida e não da 
morte! Porém, para que consigamos ter os nossos apelos atendidos, teremos de ser humil-
des, justos e desapegarmo-nos de tudo como nos aconselha Paulo na 2ª leitura (1 Cor 7, 29-31), 

pois algumas vezes somos tão apegados às coisas materiais que reduzimos a nossa existên-
cia terrena a uma existência perene, esquecendo-nos de que tudo um dia passará e tudo  
ficará para quem quiser usar, vender ou deitar fora e, como canta e muito bem a Joly Ma-
kanda “tudo ficará a quem você confia, meu irmão!”  Então, acolhamos o conselho de Pau-
lo que com palavras bem simples nos ensina a  desapegar-nos das coisas e até das pessoas 
para não nos esquecermos de Deus e dos irmãos. 
No evangelho de hoje, (Mc 1, 14-20) Jesus diz a cada um de nós: vem comigo e eu te ensina-
rei a pescar pessoas! Não importa  os seus pecados, venha  e eu lhe darei tudo o que for 
preciso para o transformar em  um missionário! Por isso, façamos como os pescadores de 
que nos fala o evangelho; larguemos tudo para seguir Jesus que disse: convertei-vos e acre-
ditai no Evangelho! É isso que precisamos de  dizer ao mundo de hoje porque é essa a frase 
que todos precisam de ouvir!  Precisamos de mudar de vida. Infelizmente muitos não dão 
ouvidos ao chamamento de Jesus. Quantas vezes Jesus já o chamou para segui-Lo? Não 
será que Ele faz isso todos os dias da sua vida ; muitas foram as vezes em que Jesus  o cha-
mou para segui-Lo; umas vezes foram mais fortes que outras e se calhar, umas dessas vezes, 
Jesus o chamou sob forma de um grande susto, numa situação de aparente desgraça. Quan-
tas vezes já disse SIM ao chamado de Deus por intermédio de uma pessoa ou por meio de 
um acontecimento?  
Que em cada momento da sua vida, Jesus o toque e o chame; o liberte de todos os laços que 
o fazem ainda sofrer, de tudo aquilo que o tem afastado dos caminhos de Deus (caminhos 
de verdade e de vida)! Acredite!  Jesus  ama-o e  chama-o a qualquer momento, Ele, que 
está sempre do seu lado, convida-o para uma nova missão seja como missionário da palavra, 
como catequista, ministro extraordinário da Eucaristia, ou mesmo ministro ordenado, um 
leigo activo, um cristão autêntico, um casal exemplar e um jovem comprometido na cons-
trução do Reino de Deus, para ser pescador de homens e mulheres! 

  

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  


