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VALE A PENA

EMENTA

RISCO DA SEMANA

14.maio - 2.ª -

Creme de cenoura; Croquetes com arroz;
Fruta

15.maio - 3.ª -

Sopa de espinafres com grão; Atum com lacinhos;
Leite-creme

16.maio - 4.ª - Sopa juliana; Perninhas de frango com puré;
Fruta

17.maio - 5.ª - Sopa de alho francês; Rolo de carne com batatas
fritas; Fruta

18.maio - 6.ª - Sopa de agrião; Salmão no forno com arroz;
Fruta
Celebrar o Dia Internacional da Família - 15 de maio

14.maio - 2.ªF

30 - Imna Serrano

15.maio - 3.ªF

16.maio - 4.ªF

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.

Avé Maria, cheia de Paz
O Senhor está connosco.

Avé Maria, cheia de Perdão e Liberdade
O Senhor está connosco.

Avé Maria, cheia de Esperança e Alegria
O Senhor está connosco.

Benditos os que sofrem com as guerras e situações de injustiça,
os que vivem angustiados, sós e sem sentido para a vida. Benditos os que se comprometem na construção de relações fraternas,
de acolhimento e partilha.

Benditos os que aprendem a perdoar e reconhecem no outro
a matéria sagrada de que são feitos. Benditos os que se deixam
perdoar e com isso podem começar de novo. Bendita a liberdade que o perdão nos oferece.

Benditos os que cultivam gestos de Esperança e não a deixam
cair. Benditos os que se entregam, na simplicidade das suas vidas, a apagar o desânimo e a tristeza daqueles que os rodeiam.
Benditos os que sabem esperar e acreditar, apesar das dificuldades.

Santa Maria, nossa Mãe, ensina-nos a recriar a paz no dia-a-dia,
a aceitar com gratidão o que somos e temos, a partilhar. Esta é
a nossa hora.

Santa Maria, nossa Mãe, ensina-nos a aceitar os nossos erros
e os dos outros, a reconhecer que o nosso coração é capaz de Santa Maria, nossa Mãe, contagia-nos da tua Alegria, ensinamais espaço e amor. Faz-nos entender o poder transformador nos o teu olhar maravilhado e agradecido. Ensina-nos a confiar
do Perdão. Esta é a nossa hora.
e a colocar a vida nas mãos de Deus. Esta é a nossa hora.

Avé-Maria…
Avé-Maria…

Avé-Maria…

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

O segredo da felicidade é uma existência
agradecida e comprometida.
Anónimo

17.maio - 5.ªF

18.maio - 6.ªF

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

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

Avé Maria, cheia de Compaixão
O Senhor está connosco.

Avé Maria, cheia de Ternura e Humor
O Senhor está connosco.

Benditos os que se comovem com o sofrimento à sua volta.
Benditos o que se empenham em aliviar e partilhar a dor do
outro. Benditos os que vencem a indiferença e se fazem próximos de quem precisa.

Benditos os que sabem confortar, consolar e dar colo.
Benditos os que descomplicam a vida e não se levam demasiado a sério.
Benditos os que fazem sorrir e dar uma boa gargalhada.

Santa Maria, nossa Mãe, desperta em nós o desejo de sermos a
expressão da tua compaixão e carinho. Ajuda-nos a olhar com
dignidade e respeito para todos os que se encontram em situação desfavorecida. Esta é a nossa hora.

Santa Maria, nossa Mãe, leva-nos a todos no teu regaço terno e seguro.
Ensina-nos a tua maneira simples, doce e leve de ser e permanecer.
Esta é a nossa hora.
Avé-Maria…

Avé-Maria…

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

ANIVERSÁRIOS
14 de MAIO Diogo Gonçalves – 5º D Catarina Costa – 7º A
15 de MAIO Miguel Ferreira – 6º A Tiago Conceição – 6º B Sofia Paraíso – 9º B
16 de MAIO Margarida Clara (Refeitório); Francisco Miranda – 7º A Mª Madalena Simões – 9º C Maria Gorjão Henriques – 12º C
17 de MAIO Elielson Damásio – 7º A Diogo Brito – 7º C Santiago Monteiro – 12º B
18 de MAIO Sílvia Sequeira (Limpeza); Salvador Paysinho – 7º A Mª Leonor Raposo – 9º C Manuel Natário – 11º C

