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VALE A PENA

EMENTA

ENTREGA DOS DIPLOMAS

28.maio - 2.ª -

Sopa de feijão com hortaliça; Carne à Brás:
Fruta

29.maio - 3.ª -

Canja de galinha; Panados de peixe com arroz;
Gelatina

30.maio - 4.ª - Creme de alho francês; Salada russa;
Fruta

01.junho - 6.ª - Sopa de feijão-verde; Fusilli com atum;
Morangos

XVIII Feira de Expressões Artísticas - Jardim da Luz - 30 a 1 de Junho

Sala de Reuniões - segunda - 13h45

28.maio - 2.ªF

29.maio - 3.ªF

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

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

“O casamento real do príncipe Harry com a atriz americana
Meghan Markle, que aconteceu neste sábado na Inglaterra,
ganhou a simpatia geral pela elegância e pelas inovações. E um
dos destaques foi a homilia cheia de estilo do bispo americano
Michael Curry, que disse ser o amor o caminho para transformar
um velho mundo num mundo novo. Os novos duques casaram
numa cerimónia ecuménica, onde a noiva caminhou sozinha
até junto do noivo e um coro gospel cantou Stand By Me. A cerimónia emocionante foi marcada pela união entre tradição e
modernidade.” (in Jornal Público)

O debate dos projetos de lei sobre a legalização da eutanásia
realiza-se hoje no parlamento e a votação promete ser longa —
e renhida. “Para os crentes, a vida não é um objeto de que se
possa dispor arbitrariamente, é um dom de Deus e uma missão
a cumprir. E é no mistério da morte e ressurreição de Jesus que
os cristãos encontram o sentido do sofrimento. É também o
pressuposto da autonomia e da dignidade. Por isso, não pode
justificar-se a morte de uma pessoa com o consentimento desta. O homicídio não deixa de ser homicídio por ser consentido
pela vítima.” (In Documento da Conferência Episcopal)

Senhor Jesus, que nos deixaste como mandamento maior o
ensinamento “amai-vos uns aos outros como eu vos amei”,
ajuda-nos a construir famílias verdadeiras, onde o amor seja
o suporte. Por esta intenção, rezamos Pai Nosso…

Senhor da Vida, hoje invocamos a tua luz para que os nossos
governantes decidam bem o que não lhes cabe decidir. A Ti,
Pai Santo, rogamos para que o bem “Vida” seja preservado
até que Tu nos ofereças o bem maior. Por esta intenção, rezamos Pai Nosso…

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

FRASE DA SEMANA

Grande é a poesia, a bondade e as danças...
Mas o melhor do mundo são as crianças.
Fernando Pessoa

30.maio - 4.ªF

01.junho - 6.ªF

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

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

A data é celebrada em vários países, contudo a data de comemoração difere de país para país. Em Portugal, o Dia Mundial
da Criança contempla atividades como desfiles e visitas escolares, leitura de textos, declamação de poemas, desporto, desenho, etc. As livrarias oferecem descontos em livros infantis,
os parques de diversões e locais de festas para crianças enchem,
as famílias mimam, a escola celebra. As Nações Unidas aprovaram a 20 de novembro de 1959 a Declaração dos Direitos
da Criança, proclamando os direitos das crianças de todo o
mundo.

“Passava Jesus através das searas, num dia de sábado, e os discípulos, enquanto caminhavam, começaram a apanhar espigas.
Disseram-Lhe então os fariseus: «Vê como eles fazem ao sábado o que não é permitido». Respondeu-lhes Jesus: «Nunca
lestes o que fez David, quando ele e os seus companheiros tiveram necessidade e sentiram fome? Entrou na casa de Deus, no
tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, que só os sacerdotes podiam comer, e os deu também aos
companheiros». E acrescentou: «O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Por isso, o Filho do homem
é também Senhor do sábado».” (in Evangelho de S. Marcos)
O Sábado foi dado ao homem como dia de repouso para que ele pudesse contemplar e agradecer a Deus a obra da
criação e assim se manter sempre fiel à aliança com o Senhor. E tu, como guardas os dias Santos? Como contemplas e
agradeces a obra da criação?

Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa mãe, hoje te rogamos
pelas crianças para quem os direitos são apenas deveres e
para quem o amor e carinho são um sonho a longo prazo.
Por esta intenção, rezamos Avé Maria…

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

ANIVERSÁRIOS
29 de MAIO Pedro Caçador – 11º A Frederico Coelho – 11º D
30 de MAIO Erico Vos – 5º A João Rodeia – 5º D Tiago Sarreira – 8º B Madalena Paiva – 9º B Salvador Condado – 12º C
31 de MAIO Prof.ª Helena Marques Mª Teresa Quinhones – 7º A Mariana Duarte – 10º D Tiago Guerra – 11º A

