A Igreja celebra a 34ª Semana do Tempo Comum, Ano A
A liturgia propõe-nos os textos que se seguem:
SEGUNDA-FEIRA, 24/11/2014, Santo André-Lac, mártir
Leituras: Apo 14,1-3.4-5; Lc 21,1-4
****
TERÇA-FEIRA, 25/11/2014
Leituras: Apo 14,14-19; Lc 21,5-11
*****
QUARTA-FEIRA, 26/11/2014
Leituras: Apo 15,1-4; Lc 12, 19
****
QUINTA-FEIRA, 27/11/2014
Leituras: Apo 18, 1-2.21-23; 19, 1-3; Lc 21,20-28
****
SEXTA-FEIRA, 28/11/2014
Leituras: Apo 20, 1-4.11; 21,2; Lc 21,29-33
****
SÁBADO, 29/11/2014
Leituras: Apo 22, 1-7; Lc 21,34-36
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A Igreja celebra, hoje, o 34º Domingo do Tempo Comum, último do Ano Litúrgico,
Festa de Cristo-Rei. Em Angola, a Igreja também celebra a Festa Nacional da Juventude
Católica. Como diz a Liturgia, Cristo é Rei mas «a realeza de Cristo reflecte-se na Igreja, não no
seu esplendor e poderio social, mas na vivência da justiça e da caridade»: Cristo é o Bom Pastor.
1.O Bom Pastor, Jesus Cristo, diferente dos outros pastores, cuida do seu rebanho,
sobretudo da ovelha perdida e enfraquecida, velando ainda pela ovelha vigorosa; defende o seu
povo contra as injustiças, promete «fazer justiça entre ovelhas e ovelhas»(1ª leitura, Ez 34,1112.15-17).
2.Durante a sua missão na terra, Cristo-Rei também manifestou-nos quatro tipos de
poderosos: poder sobre a morte (ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram, tal
como diz São Paulo, na 2ªleitura (1Cor 15,20-26.28), ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de
Nain, a filha de Jairo); poder sobre a doença (curou os surdos, os cegos, os mudos e expulsou
demónios); poder sobre as forças e leis da natureza (caminhou sobre
as águas, transformou a água em vinho e multiplicou os pães); e
poder de perdoar: pendurado na cruz, Cristo exclamou:«Pai, perdoalhes porque eles não sabem o que fazem».
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Igreja celebra o 1º Domingo do Advento, Ano B

LEITURAS:
Primeira: Is 63,16-17.19;64,2-7
Segunda: 1Cor 1,3-9
Evangelho: Mc 13,33-37
Horário das Missas:
De Segunda a Sexta: 18h30
Sábado: 17h, em Inglês e 18h30 em Português.
Domingo: 7h30 Adultos; 9h30 (Crianças); 11h (Jovens); 18h30 Adultos.
Endereço:
Frades Dominicanos-Paróquia do Carmo, Largo Irene Cohen nº4.
Tel-(244)222.332.614; Ingombotas, Luanda -Angola
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3.Além dos poderes acima evocados, o Evangelho fala-nos
de Jesus que além de Pastor é Juíz. Ele vai julgar vivos e mortos
cujo poder é eterno: «sentar-se-á no seu trono glorioso e separará
uns dos outros»(Evangelho, Mt 25,31-46) no dia do juízo final cujo
objectivo será a libertação dos que, como prémio pela prática da
caridade, tiverem sido salvos pelo Sangue de Cristo derramado na
Cruz: «Vinde benditos de Meu Pai, recebei, como herança, o Reino
que vos está preparado desde a criação do mundo».
4.Aos jovens católicos que hoje celebram o seu dia (Dia
Nacional da Juventude Católica) recordamos as orientações dos
nossos pastores: «Não tenhais medo de tomar decisões
definitivas»(Papa Emérito Bento XVI); «Sois chamados a tornar-vos
pescadores de homens; não hesiteis a gastar a vossa vida a
testemunhar com alegria o Evangelho, especialmente aos vossos
contemporâneos. O vosso contributo é indispensável para a missão
da Igreja, que é a evangelização: jovens apóstolos dos jovens….Dizei
a todos com a vossa vida, com a vossa alegria, que Jesus e a sua
mensagem são sempre actuais. Tende também a coragem de ir
contracorrente» (Papa Francisco).
«Eu sou Rei mas o meu Reino não é deste mundo»

1.JUBILÉU: a Arquidiocese de Luanda prepara o jubileu dos 75 anos de fundação cuja
missa de abertura terá lugar no próximo dia 7 de Dezembro em lugar a indicar: «Ficai
Connosco, Senhor!» é o lema deste evento que vai mobilizar a diocese durante o ano de
2015. Esta foi uma das decisões da última reunião dos missionários. Neste momento
estão a ser definidos o logotipo, o hino e a oração do Jubileu a serem publicados nos
próximos dias;
2.ASSEMBLEIA ARQUIDIOCESANA: «Reavivar a Fé dos fiéis Leigos em Cristo»
(Mensagem dos Bispos da CEAST) será o tema da próxima Assembleia Arquidiocesana
de Pastoral a ter lugar na Paróquia de Fátima nos dias 5 e 6 de Dezembro, das 8 às 13
horas. As paróquias serão representadas por oito membros, nomeadamente o Pároco, o
Vigário Paroquial, duas religiosas consagradas e três fiéis-leigos. Eis os representantes da
nossa Paróquia: Frei Estêvão; Frei Marmiliano, Irmã Teresa Violeta, Irmã Maribel Céu,
Simão Soares, Rosa Barbosa e Domingos Satula.
3.CATEQUESE/INSCRIÇÕES: continuam abertas inscrições e confirmações de
matrículas para o ano de 2015, a decorrer de Terça à Sexta-feira, das 14 às 17horas, até 31
de Dezembro. Informamos aos pais e encarregados de educação que as inscrições devem
ser feitas antes das férias do Ano Lectivo para facilitar o trabalho da Coordenação de
Catequese.
4.ESCUTEIROS: «Domingo da Solidariedade» é o lema de um projecto caritativo de
recolha de bens organizada pelos Escuteiros do Carmo, a favor do Lar Kandengues
(Petrangol), do Centro Infantil Santa Babara e do Beiral. A recolha destes donativos a
serem entregues ao Sábado e ao Domingo no gabinete dos Escuteiros, decorre de 22 a 30
Novembro.
5.FESTA: o Grupo Santa Cecília celebrou, este Sábado, 28 anos de fundação. O
programa das festividades prevê a participação dos membros deste grupo na missa das
7h30 de Domingo e o almoço de confraternização no Salão Paroquial. Por esta razão
orientamos o Grupo Carismático e o grupo «Jesus é a Solução» a juntarem-se para a
tarde de louvor no interior da Igreja. Recordamos que o Grupo Santa Cecília é composto,
actualmente por 170 membros dos quais 80 activos.
6.ENSAIOS: continuam os preparativos para a festa do Natal e Ano Novo. Os ensaios
acontecem as Terças e Quintas-feiras, as 19h30, no Salão Paroquial. A presença de todos
é indispensável.
7.CASAMENTO - no próximo Sábado, as 12 horas, vão celebrar Matrimónio os noivos:

Dewar de Jesus e Sandra Miguel.

*Audiência Geral do Papa Francisco, Quarta-feira, dia 19 de Novembro. Tema da
Catequese do Santo Padre: «A Vocação dos Cristãos à Santidade». Resumo: «um grande
dom do Concílio Vaticano II é ter afirmado que todos os baptizados possuem uma
mesma dignidade e uma mesma vocação universal à santidade. Ser santo não é uma
prerrogativa oferecida só para alguns escolhidos, nem significa ser dotado de uma
capacidade especial. Não! Trata-se de um dom que o Senhor Jesus oferece
gratuitamente a cada um de nós. Por isso, para tornar-se santo, não é preciso ser bispo,
padre ou religiosa. Todos e cada um dos batizados são chamados a viver no amor e a
oferecer o seu testemunho cristão nas ocupações diárias. Por exemplo, para alguém que
é casado, ser santo significa amar o seu cônjuge como Cristo amou a Igreja; para um
catequista, ser santo significa ser educador e voluntário para ensinar a Palavra de Deus
aos outros. Portanto, ser santo é possível, tornando-se sinal visível do amor de Deus e
da Sua presença junto de nós. Por isso, cada cristão deve fazer um exame de consciência
sobre a maneira como está a responder e a corresponder a este chamamento de Deus à
santidade. Trata-se de um convite a viver na alegria a cada momento da nossa vida.

* O Mosaiko Instituto para a Cidadania (Administrado pelos Frades Dominicanos)
apresentou Terça-feira passada, no Instituto Superior João Paulo II, o relatório
preliminar sobre o Ensino dos Direitos Humanos nas escolas Católicas e nalgumas
escolas públicas, nas províncias do Benguela Huambo Luanda e Malange. Os resultados
da pesquisa revelaram que os alunos possuem conhecimentos sobre a disciplina de
Educação Moral e Cívica que abarca o ensino dos direitos humanos. Entretanto o
conteúdo da disciplina não é uniforme para todas a escolas além de que, em situações
de violação dos direitos, os alunos recorram sempre à comunidade, à família, à Policia e
à OMA ao invés das instâncias vocacionadas para o efeito.

8.LIMPEZA: no próximo Sábado a limpeza da Igreja estará a cargo dos Pre-jovens, dos
grupos de jovens Renascer e João Paulo II.

……………

***************

*Portal do Carmo: www.pfcarmo.com

«JOVENS, NÃO TENHAIS MEDO DE TOMAR DECISÕES DEFINITIVAS»(PAPA EMÉRITO
BENTO XVI).
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