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EMENTA
24.set - 2.ª - Creme de legumes; Lasanha;
Fruta

25.set - 3.ª -

Sopa de feijão com hortaliça; Bacalhau à Brás;
Pudim ﬂan

26.set - 4.ª - Sopa de agrião; Febras grelhadas com batatas
cozidas e legumes salteados; Fruta

27.set - 5.ª - Canja de galinha; Rolo de carne com esparguete;
Fruta

28.set - 6.ª - Sopa de feijão-verde; Empadão de atum com arroz
branco; Gelatina

24.setembro - 2.ªF

25.setembro - 3.ªF

26.setembro - 4.ªF

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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“Caloiros do ISCTE limpam jardins e pintam muros em
bairro de Lisboa. Noventa e cinco caloiros do Instituto
Universitário de Lisboa (ISCTE) pintaram muros, limparam quintais e recuperaram hortas no bairro Padre
Cruz, em Lisboa, no âmbito do programa de receção e de
integração dos novos alunos” (in Diário de Notícias).
Agradecemos-Te, Senhor, pelas diferentes formas de
acolhimento aos “caloiros”, como as praxes solidárias.
Pedimos-Te que nos dês a coragem de ACOLHER todos
aqueles que chegam de novo ao Colégio ou que entram
na nossa vida, como tu nos acolhes a nós todos os dias.
Agradecemos-Te ainda por todos os alunos do Colégio que foram este ano colocados na faculdade. Que os
acompanhes nesta nova etapa das suas vidas, que sejam
bem acolhidos e possam um dia fazer o mesmo. Glória
ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo…

“No âmbito das operações da Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira, a Guarda Nacional Republicana já resgatou e auxiliou 2108 migrantes. A participação
nestas missões remonta a 2009. A GNR está presente em
países como a Grécia, Croácia, Polónia, Itália, Bulgária e
Espanha onde desempenha missões de vigilância, busca
e resgate marítimo, vigilância terrestre e apoio ao controlo das fronteiras. O objetivo da força de segurança é
contribuir para a salvaguarda de vidas humanas no mar
através de missões de busca e salvamento.” (in notícias
ao minuto).
Agradecemos-Te, Senhor, a ENTREGA dos militares
a esta missão para auxiliar aqueles que veem as suas
casas e cidades a serem destruídas e que não têm outra
escolha senão fugir. Por esta intenção e por todas as
que estão nos nossos corações, rezemos um Pai Nosso.

“Tentámos provocar todas as pessoas que estavam na praia
de férias, especialmente porque Deus não faz férias de nós
apesar de nos afastarmos Dele nesta altura. Senti que exigiu de mim uma grande entrega, mexeu com a minha fé
porque encontrei pessoas que não acreditavam no mesmo
que eu.”
Este é o testemunho de uma aluna do Colégio que participou na Missão Tendas, no passado mês de Agosto em
Quarteira. De facto, SERVIR desta maneira muda-nos e
faz-nos ver a importância de, com os nossos dons e com
a nossa fé, estarmos ao serviço dos outros. Agradecemos-te Senhor estas oportunidades que nos permitem
crescer a servir, e pedimos-Te para nos ajudares a arranjar tempo para o fazer, tal como o tema deste ano letivo
nos impele. Por estas intenções rezemos: Pai Nosso…
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FRASE DA SEMANA

Aprender o estilo de vida de Jesus.
2018-2019

27.setembro - 5.ªF

28.setembro - 6.ªF
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“Nem Maldivas nem Grécia ou Brasil: o melhor destino
do mundo é Portugal. Foi meia dúzia de óscares mundiais conquistados, mais quatro do que os que Portugal
conseguiu na última edição dos World Travel Awards e
incluindo a distinção máxima: a estatueta para o Melhor
Destino Turístico do Mundo, que pela primeira vez cabe
a um país europeu. É uma vitória que “representa muitos
anos de trabalho na requalificação do país”. (in Diário de
Notícias).
Hoje é o dia mundial do turismo. Agradecemos,
Senhor, este reconhecimento. Tal como os turistas,
ajuda-nos Pai, a saber estar atentos aos pormenores e
a apreciar e VER a beleza do nosso país pelo qual Te
agradecemos muito. Ajuda-nos a dar valor àquilo que
nos rodeia no dia-a-dia e que, muitas vezes, nos passa despercebido. Por estas intenções rezemos um Pai
Nosso.

“Naquele tempo, João disse a Jesus: «Mestre, nós
vimos um homem a expulsar os demónios em teu
nome e procurámos impedir-lho, porque ele não anda
connosco». Jesus respondeu: «Não o proibais; porque
ninguém pode fazer um milagre em meu nome e
depois dizer mal de Mim. Quem não é contra nós é
por nós. Quem vos der a beber um copo de água, por
serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá
a sua recompensa” (in Evangelho de S. Marcos).
Ajuda-nos, Senhor, a estar atentos a tudo aquilo que
Jesus nos FALA e a perceber como chegar ao Teu encontro. Dá-nos força para sabermos abdicar de tudo o que
nos afasta de Ti, levando aos outros todo o Teu AMOR.
Por esta intenção e por todas aquelas que estão no nosso
coração, rezemos um Pai Nosso.
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Ao longo desta semana, rezamos o nosso tema do ano - Aprender o estilo de vida de Jesus.
Em cada dia, um verbo.

