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VALE A PENA

EMENTA

RISCO DA SEMANA

30.abril - 2.ª - Sopa de alho francês; Empadão de arroz com atum;
Fruta

02.abril - 4.ª -

Sopa de agrião; Almôndegas com puré;
Fruta

03.abril - 5.ª - Creme de cenoura; Biﬁnhos de peru panados com
esparguete; Fruta

04.abril - 6.ª - Sopa de feijão-verde; Pescada no forno com arroz
branco; Gelatina
Pós-Pop. Fora do lugar-comum - Gulbenkian

30.abril - 2.ªF

28 - Em cima do escadote

02.abril - 4.ªF

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

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

“A Rússia saudou no dia 21 de abril o anúncio do fim dos ensaios nucleares nortecoreanos, e convidou Pyongyang e Washington a trabalharem em conjunto para a
redução das tensões. Moscovo apela ainda aos Estados Unidos e à Coreia do Norte
para “tomarem medidas recíprocas adequadas ao abrandamento da atividade militar
na região”, e no sentido em que se consigam “acordos mutuamente aceitáveis” nas
próximas cimeiras entre as duas Coreias e com os Estados Unidos. (in expresso)

“Um terço dos corais de superfície da Grande Barreira morreu em 2016. Estudo divulgado em abril apela à proteção dos corais sobreviventes, estimados em cerca de
mil milhões. De acordo com a publicação, a morte deveu-se ao aumento das temperaturas. Património Mundial da UNESCO desde 1981, a Grande Barreira de Coral
estende-se ao longo de cerca de 2.400 quilómetros, na costa Leste da Austrália, e é o
maior complexo de recifes de coral do mundo. “Se não pararmos agora com as emissões de gases com efeito de estufa, as próximas duas décadas serão bastante assustadoras para os recifes.”apela Gergely Torda, um cientista responsável pelo estudo.” (in
público)

Senhor, agradecemos-Te estes passos dados no caminho da Paz. Estas medidas
pareciam impossíveis e as tensões estavam cada vez maiores. No entanto, isto
mostra-nos que é sempre possível encontrar novas soluções. Gostaríamos de
Te pedir que sejamos capazes, também no nosso dia-a-dia, de saber recomeçar,
afinal tão característico do tempo pascal que estamos a viver. Que saibamos ser
capazes de perdoar e de acreditar que é possível melhorar. Por esta intenção rezemos Pai Nosso ...
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Senhor, faz-nos perceber o quanto ainda temos que fazer para travar o impacto
das nossas ações na natureza. Pedimos-te para que os governantes sejam capazes
de tomar medidas eficazes na luta contra as alterações climáticas e que nós consigamos ir percebendo que através dos nossos pequenos gestos, do dia-a-dia, estamos também a contribuir para esta melhoria. Pedindo, neste mês dedicado a
Maria, por sua intercessão, Avé Maria...
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

FRASE DA SEMANA

Deixe o mundo um pouco melhor do que
encontrou.
Robert Baden-Powell

03.abril - 5.ªF

04.abril - 6.ªF

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

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

“Descoberta enzima que come plástico. E se, de repente,
aquelas enormes ilhas repletas de plásticos que flutuam
nos oceanos desaparecessem quase como por magia?
Não estará muito longe de acontecer desde que cientistas
britânicos, em colaboração com americanos, desenvolveram uma enzima que come plástico. Esta descoberta,
que terá ainda de ser estudada mais pormenorizadamente, é um grande passo para melhorar o processo de
reciclagem.”(in visão.pt)

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “É este
o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros,
como Eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que
aquele que dá a vida pelos amigos”
(in Evangelho de S. João)

Senhor, obrigado pelo trabalho de tantos homens e
mulheres que no silêncio e no empenho do seu trabalho, procuram soluções criativas, conseguindo ajudar
a melhorar o mundo. Que eu saiba nunca desistir e
acreditar que consigo ser melhor cada dia que passa.
Não ser o melhor do mundo, mas ser melhor para o
mundo, para as pessoas que vivem comigo. Rezamos
a Maria.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

ANIVERSÁRIOS
30 de ABRIL Leonor Trigo – 11º A
2 de MAIO Irmã Amorim; Prof. Gonçalo Prazeres; Indiara (Limpeza); Matilde Pessoa – 11º D
3 de MAIO Maria Teresa Neves – 8º D
4 de MAIO João Caeiro – 8º C Sophia Silva – 8º C Guilherme Breia – 9º C

Fazer parte da comunidade de Jesus, não é ficar “a
olhar para o céu”, mas aceitar o Seu convite para
colaborarmos na construção de um mundo melhor e
testemunharmos o Seu amor nas nossas vidas. Será
que sou capaz de viver sempre nesse amor? Será que
consigo olhar para quem se aproxima de mim como
meu amigo, tal como Jesus fez? Será que consigo olhar
para o exemplo de Maria e ser como ela?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

