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VALE A PENA

EMENTA

RISCO DA SEMANA

03.jan - 4.ª - Creme de cenoura; Macarrão gratinado com carne;
Fruta

04.jan - 5.ª - Canja de galinha; Biﬁnhos strogonoﬀ com batatas
fritas; Fruta

05.jan - 6.ª - Sopa de agrião; Salmão no forno com arroz branco;
Fruta

“A Estrela de Natal” - Cinema

Os sapatos mais velhos

03.dez - 4.ªF
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
“O Papa Francisco apresentou na sua mensagem para o Dia Mundial da
Paz quatro verbos centrais, “acolher, proteger, promover e integrar” para
a ação política no campo das migrações. Pediu mais possibilidades de
entrada legal, evitando “repelir refugiados e migrantes para lugares onde
os aguardam perseguições e violências”. O Papa recordou a necessidade
de trabalhar para “assegurar às crianças e aos jovens o acesso a todos os
níveis de instrução”, bem como de “permitir que refugiados e migrantes
participem plenamente na vida da sociedade que os acolhe”. (in ecclesia.
pt)
Senhor, nós Te pedimos para que os governantes escutem este apelo do
Papa Francisco e escolham “acolher, proteger, promover e integrar” quem
foge da sua terra por medo, em busca de condições mínimas de vida. Também Te pedimos por nós, que reiniciamos hoje as aulas, para que tenhamos
sempre mais vontade de estudar e de ajudar os outros. Por esta intenção,
rezemos um Pai Nosso.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

O Dia Mundial da Paz foi instituído pelo Papa Paulo VI (1897-1978) no primeiro dia do novo ano

FRASE DA SEMANA

Aposto que o ano novo espera que as
pessoas sejam melhores.
Mafalda, Quino

04.jan - 5.ªF
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
“A quantidade de água armazenada em dezembro subiu em cinco
bacias hidrográficas de Portugal continental mas desceu em sete, segundo o boletim de armazenamento de albufeiras divulgado esta terça-feira. De acordo com o índice meteorológico de seca do Instituto
Português do Mar e da Atmosfera, divulgado na semana passada, no
final de dezembro verificou-se, relativamente a 30 de novembro, um
desagravamento da intensidade da seca meteorológica. O Instituto
Português do Mar e da Atmosfera indicou também que o ano de 2017
foi o segundo mais quente dos últimos 86 anos e está entre os quatro
mais secos desde 1931.” (in observador.pt)
Sabemos que, à medida que os territórios se tornam mais secos, a
degradação dos solos e a desertificação aceleram, assim como a perda
de biodiversidade, incluindo as plantas e as árvores necessárias para
absorver o CO2, responsável pelas mudanças climáticas. Senhor, que
os estados se comprometam a reduzir as suas emissões de gases com
efeito de estufa para evitar o aumento da temperatura média global.
Que todo o ser humano seja sensível à degradação do planeta, a nossa
casa comum, e faça a sua parte – a começar por cada um de nós. Por
esta intenção, rezemos um Pai Nosso.

05.jan - 6.ªF
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
“E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o
Menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua
Mãe, e, prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe
presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. (in Evangelho segundo S. Mateus)
Os “magos” são apresentados como os “homens dos sinais”, que sabem ver na “estrela” o sinal da chega da
libertação… Somos pessoas atentas aos “sinais” –
isto é, somos capazes de ler os acontecimentos da nossa história e da nossa vida à luz de Deus?
Para que percebamos os “sinais” que aparecem no nosso caminho e descubramos a vontade de Deus,
rezemos um Pai Nosso.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

ANIVERSÁRIOS
3 de JANEIRO Vicente Rodrigues – 5.º B Inês Fontes – 9.º D Pedro Fontes – 9.º C Rodrigo Nunes – 10.º D André Miranda – 10.º B
4 de JANEIRO Luísa Sousa – 8.º C
5 de JANEIRO Beatriz Loureiro – 8.º D Marlene Vilanculos – 10.º C

