DorotíciaS
Notícias com intenção | 2017.2018 Escutar para Escolher | www.csdoroteia.edu.pt | Fundadora: Paula Frassinetti | Turma: 7.º A| N.º 116 | 19 março, 2018 | gratuito

VALE A PENA

EMENTA

RISCO DA SEMANA

19.mar - 2.ª -

Creme de cenoura; Esparguete à Bolonhesa; Fruta
Dieta: Hambúrguer

20.mar - 3.ª -

Caldo verde de nabiças; Medalhões de pescada com
arroz de cenoura; Salada de frutas
Dieta: Pescada cozida

21.mar - 4.ª - Sopa de alho francês; Perninhas de frango com
massa Tagliatelli; Fruta; Dieta: Frango Cozido

22.mar - 5.ª - Sopa de espinafres; Carne à Portuguesa; Fruta
Dieta: Bifanas Grelhadas

23.mar - 6.ª - Sopa de feijão-verde; Empadão de atum com arroz;
Mimar o Pai!

19.mar - 2.ªF

Fruta (Banana); Dieta: Peixe-espada

Paul Heaston

20.mar - 3.ªF

21.mar - 4.ªF

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
“O cardeal-patriarca de Lisboa referiu que a associação
‘Ajuda de Berço’ ocupa na sociedade portuguesa um espaço de “manifestação concreta da vontade de ajudar e de
estar onde é preciso”, na celebração do 20.º aniversário da
instituição. Esta nova casa Instalada num terreno “cedido
pela Câmara Municipal de Lisboa, em Benfica”, vai ter capacidade para “16 crianças doentes (dos seis aos 16 anos)
e 20 crianças (dos zero aos três anos) ”. (in ecclesia)
Senhor, agradecemos-Te esta e todas as associações
que apoiam crianças, cujas famílias não as conseguem
cuidar sozinhas. Neste dia do pai, agradecemos-Te pelas pessoas que trabalham nestas associações, verdadeiros pais e mães, verdadeiros suportes e confortos
para estas crianças desamparadas. Agradecemos-Te, de
um modo especial, a vida de cada um dos nossos pais
e comprometemo-nos a hoje, de maneira particular, a
não esquecer de lhe dizermos o quanto gostamos deles.
Por esta intenção, rezemos um Pai Nosso...

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
“Stephen Hawking, o físico britânico que revolucionou
a forma como olhamos para o Universo, morreu na
madrugada da quarta-feira passada. Há décadas paralisado e restringido a uma cadeira de rodas, o cientista,
que sofria de esclerose lateral amiotrófica, perdeu em
2013 os movimentos faciais que lhe permitiam comunicar. Com 21 anos, após uma queda de patins, foi-lhe
diagnosticada esta doença degenerativa, que iria progressivamente paralisar os seus músculos. Segundo o
médico, Stephen Hawking teria no máximo dois anos
de vida. Morreu 55 anos depois.” (in observador)
Senhor, agradecemos-Te este exemplo de vida, alguém que perante o diagnóstico de uma doença tão
incapacitante, continuou a viver intensamente. Que
isto nos interrogue e nos faça olhar a nossa vida, de
outra forma e nos faça perceber o quanto ainda poderemos dar aos outros. Por esta intenção, rezemos
um Pai Nosso...

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
“Owura Kwadwo tem 33 anos e ensina Tecnologias de
Informação e Comunicação numa escola de Kumasi, no
Gana. Mas como é que se ensina informática sem computadores? Este professor encontrou a resposta. Para
que os alunos não ficassem prejudicados – já que têm de
passar num exame de informática para aceder ao ensino
secundário –começou a desenhar uma página de Microsoft Word no quadro de ardósia. Aproveitou a formação
que tinha em artes visuais para tornar a reprodução do
Word o mais real possível.” (in observador)
Senhor, quantas vezes perante pequenas dificuldades
só conseguimos reclamar, lamentarmo-nos. Quantas
vezes não conseguimos olhar para a vida sem esperança? Pedimos-Te que nos faças ver mais longe, que
nos faças ver diferente e que comecemos sempre o dia
com um coração agradecido e livre, capaz de ver sempre o dia e as situações, com olhar de esperança. Por
esta intenção, rezemos um Pai Nosso...

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

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

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

FRASE DA SEMANA

“Cuidemos dos nossos corações porque é dele que sai
o bom e o mau, o que constrói e o que destrói.”
Papa Francisco

22.mar - 5.ªF
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
“Descobrir os medicamentos do futuro: esta é a missão
de uma equipa de cientistas norte-americanos, que escolheram as paisagens tão belas quanto inóspitas da Islândia para procurar novos microorganismos, plantas e
moléculas que permitam criar uma nova classe de antibióticos. Uma missão urgente, já que há mais de três
décadas que são usados os mesmos antibióticos e a habituação dos micróbios tornou os medicamentos menos
eficazes.”(in euronews)

23.mar - 6.ªF
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
“Jesus dizia: « Abba, Pai, Tudo te é possível; afasta de Mim este cálice. Contudo, não se faça o que Eu quero, mas o
que Tu queres» (in evangelho de S. Marcos)
Quantas vezes nos afastamos do que é difícil, do que custa, do que nos obriga a gastar forças? Quantas vezes
não queremos avançar por caminhos que não conhecemos, com medo do desconhecido?
Jesus sabia que a sua missão seria dura, teria sofrimento, mas confiou-a às mãos do Pai, de Deus? E eu, confio
a minha vida a quem? Consegui, step by step, nesta quaresma, ir arriscando por novos caminhos, consegui ir
propondo emendas e concretizá-las? Confio a Deus o meu esforço e agradeço os passos dados.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo…
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Senhor, pedimos-Te hoje de um modo especial, por todos os doentes, para que a doença não seja obstáculo a
irem percebendo o que a vida lhes tem para oferecer,
para que consigam ter esperança e viver com coragem
e alegria o seu dia. E agradecemos-Te todos os que,
com a sua criatividade e inteligência, vão descobrindo novas curas, para que não desistam de ir dando a
vida dessa maneira. Por esta intenção, rezemos um Pai
Nosso...
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
A Última Ceia - Leonardo Da Vinci

ANIVERSÁRIOS
19 de MARÇO Lúcia Vás – 5º A Salvador Rendeiro – 7º A Mª Margarida Mensurado – 8º C Afonso Ribeiro – 9º C
20 de MARÇO Gonçalo Pereira – 9º C Carolina Galhardas – 12º B Constança Santos – 12º B
21 de MARÇO Prof. Carlos; Rita Madeira – 5º B Luã Silva – 5º D Yasmin Silva – 5º D
22 de MARÇO Maria Carolina Marques – 12º A Mª Margarida Belo – 10º D
23 de MARÇO Zinha; Maria (Bar) Mariana Pereira – 9º A

