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VALE A PENA

EMENTA

VALEU A PENA

04.junho - 2.ª - Creme de cenoura; Esparguete à Bolonhesa;
Fruta

05.junho - 3.ª -

Sopa de nabiças; Salmão no forno com arroz
branco; Salada de Fruta

06.junho - 4.ª - Sopa juliana; Biﬁnhos de frango grelhados com
fusilli salteado; Fruta

07.junho - 5.ª - Sopa de alho francês; Frango assado com batatas
fritas; Fruta

08.junho - 6.ª - Sopa de agrião; Rissóis com arroz xau-xau;
Gelatina
... participar no Concurso de Fotograﬁa a Religião - Parabéns ao 9.º!
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05.junho - 3.ªF

06.junho - 4.ªF

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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“O bastonário da Ordem dos Médicos considerou hoje que
“a saúde” foi a “grande vencedora” da votação no parlamento que chumbou a eutanásia e que demonstrou a “grande
divisão” que existe nesta matéria. O bastonário sublinhou
que “as pessoas votaram mais na saúde, perceberam que
é mais importante neste momento apostar na saúde dos
cidadãos, dar acesso a cuidados de saúde aos cidadãos, dar
hipótese aos doentes que têm doenças oncológicas, e que
tiverem acesso em tempo útil aos cuidados, poderem ficar curados, do que propriamente estar a discutir um tema
desta natureza fraturante.” (in Observador)
Agradecemos-Te, Senhor, por ter vencido a Vida.
Pedimos-Te que sejamos pessoas capazes de ser presença para quem sofre, de mostrar aos outros que a vida
vale pelos minutos gastos em sorrisos, a ouvir histórias,
a ser consolação uns para os outros. Por esta intenção,
rezemos Pai Nosso...

“A Comissão Europeia apresentou, em Bruxelas, medidas para reduzir a poluição no mar, que incluem
a proibição do uso de plástico em produtos como cotonetes, talheres e palhinhas. Estes produtos terão de
ser fabricados a partir de matérias-primas mais sustentáveis. Representam atualmente 70% dos resíduos marítimos na União Europeia.” (in Diário de notícias)
Celebramos, hoje, o dia mundial do meio ambiente.
Agradecemos-Te, Senhor, o planeta onde vivemos, as
paisagens deslumbrantes, o mar imenso onde tanto
gostamos de mergulhar nas férias. Pedimos-Te a
coragem de tomarmos medidas que o protejam e de
perceber que este mundo não é nosso. Que os nossos
pequenos passos na proteção da natureza conduzam a
um futuro melhor e mais sustentável. Por estas intenções, rezemos Pai Nosso...

“Um imigrante ilegal maliano impediu, de forma habilidosa, que uma criança de quatro anos caísse do quarto andar
de um prédio em Paris. A ação valeu-lhe a cidadania francesa. Mamoudou Gassama, de 22 anos, estava a caminho de
um café para assistir à final da Liga dos Campeões, este
sábado, quando encontrou o cenário de pânico.Sem hesitar, Mamoudou demorou apenas 30 segundos a escalar o
prédio, de varanda em varanda, e com grande agilidade
saltou para o interior da varanda, agarrando a criança de
quatro anos.” (in Observador)
Agradecemos-Te, Senhor, este exemplo, alguém que,
sem hesitar, se dispôs a fazer o bem. Pedimos-Te a coragem para sermos também capazes de tornar o mundo
melhor, sem esperar recompensa, mas tendo a certeza
de que seremos mais felizes e faremos os outros mais felizes também. Por esta intenção, rezemos Avé Maria...
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FRASE DA SEMANA

No meio da dificuldade
encontra-se a oportunidade.
07.junho - 5.ªF

Albert Einstein

08.junho - 6.ªF
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“Imitar a natureza para inovar. É o que fazem investigadores em Linz, onde lagartos são o centro das atenções.
A pele tem propriedades excecionais para o transporte
de líquidos. Oriundos de áreas desertas da América
do Norte, estes lagartos cornudos precisam apenas de
uma mínima gota de água para sobreviver. A natureza
otimizou um astucioso sistema que lhes permite colher
gotas de orvalho ou chuva que lhes caem no dorso. Estão
planeadas muitas outras direções de investigação para
estas superfícies biomiméticas, como recolher água de
forma eficiente.” (in Euronews)
Obrigado Senhor! Tanto para aprender com o que está
à nossa volta, quer seja na natureza, quer seja nas outras pessoas. Muitas vezes, é preciso um olhar mais atento, perceber o que está na profundidade dos outros, o
que não está na sua aparência, para descobrir grandes
“pérolas”. Que eu esteja disposto a escutar os outros e a
estar disponível para descobrir o que de bom tem cada
pessoa. Por esta intenção, rezemos Pai Nosso...

“Irmãos: Diz a Escritura: «Acreditei, por isso falei».
Com este mesmo espírito de fé, também nós acreditamos (...) não desanimamos. Ainda que em nós o
homem exterior se vá arruinando, o homem interior vai-se renovando de dia para dia. Não olhamos
para as coisas visíveis, olhamos para as invisíveis: as
coisas visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas.” (in Carta de S. Paulo aos Coríntios)

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

Festa das Famílias
9 de junho
Escutar para Escolher Ajudar

São Paulo diz-nos que a nossa vida tem sentido se a
vivermos na certeza da ressurreição. Que o homem se
renova em cada dia, na medida em que intensifica o
seu olhar nas coisas invisíveis que são eternas.
O que significa viver na certeza da ressurreição?
Perco-me nas coisas visíveis? Em quê?
Que coisas invisíveis são estas e que tenho de prestar
mais atenção? Percebo que são eternas?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

ANIVERSÁRIOS
4 de JUNHO Isabel Pratas – 5º D
5 de JUNHO Deolinda (Lavandaria) João Azevedo – 10º C Tiago Silva – 10º A Luísa Sebastião – 10º A Mª Madalena Carvalho – 11º B
6 de JUNHO Rita Melo – 7º A Inês Pereira – 11º B
7 de JUNHO Prof. António; Filipe Marcelino – 5º D
8 de JUNHO Eduardo Chinita – 5º A Manuel Abecasis – 5º A Gonçalo Covas – 10º C

