
Feriado: Lembramos que esta segunda- feira por ser feriado a missa será às 6h30m. 
Conselho Paroquial: Avisam-se  todos os membros desse Conselho que a reunião ordinária foi adiada.  
Penitentes: Estão abertas as inscrições para a caminhada penitencial que começará na Quarta-feira de Cinzas, dia 
14. Os interessados deverão dirigir-se ao gabinete do Pároco de terça-sábado, a partir das 16 horas.  
Comissão da Liturgia: A referida Comissão avisa todos os grupos corais que, na quarta -feira, dia 7,  haverá ensai-
os para a Quarta-Feira de Cinzas. 
Curso  de noivos:  Avisa-se a todos os instritos nesse curso que o mesmo terá início no dia 17 às 17horas no Salão 
paroquial. 
Curso Bíblico: Avisam-se todos os interessados que o curso iniciará no próximo dia 8 de Fevereiro e as sessões 
serão feitas todas as terças, quintas e sextas-feiras das 18-19h30m. 
Legionários: o Praesidium Nossa senhora do Carmo faz hoje 37 anos desde a sua fundação. Os membros pedem à 
juventude que  se enquadrem neste movimento para rejuvenescer o grupo. 
Caritas: Continuamos a pedir aos paroquianos (os que ainda não o fizeram) que contribuam com bens alimentares 
não perecíveis para a nossa Caritas,  nos seguintes horários das missas: sábado, 18:30, com massa e sabão; domin-
go, 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 deste mês teremos bênção com água todas as quartas-feiras, na missa das 
18h30m 
 
Casais Jovens: Convidam-se os casais jovens a integrarem as reuniões desse grupo, todos os 4º domingos de cada 
mês, das 9-10h45m, na sala de música.  
 
 Promaica: Continuam abertas as inscrições para a alfabetização. Os interessados deverão contactar a D. Vicência, 
na secretaria do Centro da Paróquia, das 10-14 horas.  
 
Casamentos: Vão contrair o Santo Matrimónio, no mês de Fevereiro, no dia 9, às 18:00 e dia 10, às 19:30, respecti-
vamente, dois nubentes cujas proclamas estão a ser feitas nas suas paróquias. 
 
Limpeza: A limpeza estará  a cargo  grupo Santa Cecília. 
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HUMILDADE SEM HUMILHAÇÕES NÃO É HU-
MILDADE, DIZ PAPA 

O Papa Francisco diz que humilde é aquela pessoa capaz de suportar as hu-
milhações como Jesus as suportou, por isso, a humildade é um dom indis-
pensável na vida de um cristão. Todo cristão- diz o Papa é como “um peque-
no broto (parte visível de plantas em estágios iniciais de desenvolvimento) 
onde pousará o espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de inteligência, 
espírito de conselho e fortaleza, espírito de conhecimento e temor de Deus”. 
“Esses são os dons do Espírito Santo. Da pequenez do broto à plenitude do 
Espírito. Esta é a promessa, este é o Reino de Deus”, frisou o Papa, desta-
cando que cada um é broto daquela raiz que deve crescer com a força do Es-
pírito Santo. E a tarefa do cristão é proteger o broto que cresce, proteger o 
crescimento, o Espírito, observou o Papa, acrescentando que o estilo de vida 
cristão é como o de Jesus, de humildade. 

  

“É preciso fé e humildade para acreditar que este broto, este dom assim tão 
pequeno chegará à plenitude dos dons do Espírito Santo; é preciso humilda-
de para acreditar que o Pai, Senhor do Céu e da Terra, como diz a Sagrada 
Escritura, escondeu essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelou aos 
pequeninos. Humildade é ser pequeno, como o broto, pequeno que cresce 
todos os dias, pequeno que necessita do Espírito Santo para poder ir avante, 
rumo à plenitude da própria vida”. 

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  I  do  SALTÉ-
RIO 

Segunda-feira 05/02/2018 MO 

1Reis 8,1-13; Mc 6,53-56 

Terça-Feira, 06/02/2018  MO 

1Reis 8,22-23.27-30; Mc 7, 1-13 

Quarta-Feira, 07/02/2018  F 

Is 53, 1-10; Jo 19, 28-37 

Quinta-Feira,  08/02/2018 MO 

1Reis 11,4-13; Mc 7, 24-30 

Sexta-Feira   09/02/2018  

1Reis 11, 29-32.12.12,19; Mc 7, 31-37 

Sábado,  10/02/18  MO 

 iReis 12,26-32;13,33-34; Mc 6, 7-13 

VI Domingo do Tempo Comum Ano B  
 

1ª Leitura:  Lev 13, 1-2.44-46 
Salmo:  31 (32) 
2ª Leitura:  1 Cor 10, 31-11,1 
Evangelho:   Mc 1, 40-45 

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


“Alguém acredita que ser humilde – observou o Papa – é ser educado, cor-
tês, fechar os olhos em oração …”. “Não, ser humilde não é isso”. Então, 
“como posso saber se sou humilde?”, perguntou Francisco. “Há um sinal, 
um sinal, o único: aceitar as humilhações. A humildade sem humilhações 
não é humildade. Humilde é aquele homem, aquela mulher que é capaz de 
suportar as humilhações como Jesus as suportou, o humilhado, o grande hu-
milhado”. 
 
Francisco recordou o exemplo de tantos santos “que não só aceitaram as hu-
milhações, mas as solicitaram para se assemelharem a Jesus”. Por isso, na 
sua exortação apostólica A Alegria do Evangelho no seu nº3 diz: 
 
«Convido todo o cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a 
renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo ou, pelo me-
nos, a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de O procurar dia a dia 
sem cessar. Não há motivo para alguém poder pensar que este convite não 
lhe diz respeito, já que «da alegria trazida pelo Senhor ninguém é excluído». 
Quem arrisca, o Senhor não o desilude; e, quando alguém dá um pequeno 
passo em direção a Jesus, descobre que Ele já aguardava de braços abertos a 
sua chegada. Este é o momento para dizer a Jesus Cristo: «Senhor, deixei-
me enganar, de mil maneiras fugi do vosso amor, mas aqui estou novamente 
para renovar a minha aliança convosco. Preciso de Vós. Resgatai-me de no-
vo, Senhor; aceitai-me mais uma vez nos vossos braços redentores». Como 
nos faz bem voltar para Ele, quando nos perdemos! Insisto uma vez mais: 
Deus nunca Se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir a 
sua misericórdia. Aquele que nos convidou a perdoar «setenta vezes se-
te» (Mt 18, 22) dá-nos o exemplo: Ele perdoa setenta vezes sete. Volta uma 
vez e outra a carregar-nos aos seus ombros. Ninguém nos pode tirar a digni-
dade que este amor infinito e inabalável nos confere. Ele permite-nos levan-
tar a cabeça e recomeçar, com uma ternura que nunca nos defrauda e sempre 
nos pode restituir a alegria. Não fujamos da ressurreição de Jesus; nunca nos 
dêmos por mortos, suceda o que suceder. Que nada possa mais do que a sua 
vida que nos impele para diante!» 

V DOMINGO DO TEMPO COMUM 

A Igreja celebra o V domingo do Tempo Comum e as leituras que nos são propos-
tas ajudam-nos a reflectir que o projecto de Deus para o homem é um projecto de 

vida verdadeira, de felicidade sem fim. A 1ª leitura (Job 7, 1-41) diz-nos que a vida 
de Job se assemelha à de toda pessoa que passa pelas humilhações e dificuldades 
próprias da vida e que provam do sofrimento nos momentos de incertezas e de do-
res. Jób, homem justo e sofredor, faz um desabafo do que tem sido a sua vida sobre 
a terra. Todos nós, sem excepção, passamos por sofrimentos, decepções e fracas-
sos. Há momentos em que também nós desabafamos a nossa angústia e precisamos 
de expor o nosso coração diante de Deus e chorar o nosso infortúnio. Deus espera a 
nossa manifestação! Por isso, a nossa confiança e esperança nos Seus planos preci-
sam  de permanecer firmes. Na hora da perseguição e da aflição, o Senhor também 
escuta o lamento do nosso coração. Embora essa hora seja a mais difícil, devemos 

lembrar que, como diz a 2ª leitura (Cor 9, 16-19.22-23), as experiências da nossa 
vida devem ser uma motivação para que possamos anunciar o reino de Deus seja na 
dor como no amor.  
Portanto, somos todos convidados e enviados a pregar o Evangelho que vivencia-
mos. Para isso, é necessário conhecer a realidade das pessoas a quem testemunha-
mos o amor de Deus. Na linguagem de São Paulo, temos de nos tornar fracos para 
ganhar os fracos, sair da nossa condição para entrar na miséria dos que sofrem. 
Nessa luta a oração joga um papel muito importante porque ela nos leva à acção 

como nos diz o evangelho (Mc 1, 29-39) que acabamos de ouvir.  
De facto, depois de sair da Sinagoga, Jesus dirigiu-se a casa de Pedro e aproximou- 
se de uma mulher velha, doente, acamada, tocou-a e com grande amor a curou fa-
zendo com que ela voltasse a ser útil. Para nós, hoje, sair da sinagoga, é sair da 
Igreja, é sair da Missa, é sair do Grupo de Oração, daquele lugar, ou ambiente no 
qual louvamos e exaltamos a Deus prometendo fidelidade e amor. Quando saímos 
da “Sinagoga”, quando já cumprimos com a nossa obrigação, na maioria das vezes, 
nós entendemos que aquilo já nos bastou e nos sentimos aliviados e ao mesmo tem-
po felizes, pois já fizemos o suficiente. Neste Evangelho, Jesus  mostra-nos que as 
nossas orações, na Santa Missa, na Adoração e pessoal, são apenas o começo e uma 
motivação para que possamos realizar a missão de ser cristão no mundo. O louvar, 
o orar, o adorar a Deus é fundamental, mas não podemos ficar só aí: Jesus nos en-
via a também a tocar e curar os doentes, compreender as pessoas, escutá-las e amá-
las, assim como Ele fez. De facto, há muita gente que precisa de pessoas que a es-
cute: isto é, evangelizar. 
 
 

  

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  


