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VALE A PENA

EMENTA

RISCO DA SEMANA

22.out - 2.ª - Creme de cenoura; Empadão de carne com
esparguete; Fruta

23.out - 3.ª -

Sopa de agrião; Pescada com todos;
Arroz doce

24.out - 4.ª - Sopa de alho francês; Bifanas grelhadas com arroz;
Fruta

25.out - 5.ª - Sopa de espinafres com grão; Frango assado com
batatas fritas; Fruta

26.out - 6.ª - Sopa de feijão-verde; Lombinhos de salmão no forno
com arroz; Gelatina
Contribuir para esta causa esta semana

22.out - 2.ªF

6 - Livros e cadernos

23.out - 3.ªF

24.out - 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.

“A Dra. Jenifer Trepiana, descobriu que uma planta
originária da Amazónia mata células cancerosas
humanas, referindo que há esperanças nessa linha de
estudo. Populações indígenas utilizam a planta pela sua
capacidade anti-inflamatória. Os cientistas usaram o
extrato como é usado na medicina tradicional indígena
e descobriram que mata apenas as células do tumor, não
afeta as saudáveis. Outro fator importante é que o estudo foi feito com células tumorais humanas.” (adapt.
boasnoticias.pt)
Nós Te agradecemos, Senhor, todas as pessoas que,
sendo médicas ou investigadoras, não desistem da
procura de soluções para chegar à cura do cancro.
Abençoa o seu trabalho para que, em breve, esta
doença passe de incurável a crónica. Por esta intenção, rezemos um Pai Nosso.

“A Comissão Europeia e o multimilionário Bill Gates
assinaram um memorando de entendimento para criarem um fundo de investimento de 100 milhões de euros
destinado a empresas europeias inovadoras que estejam
a desenvolver tecnologias novas no campo das energias
limpas. Com o novo fundo, a Europa adota medidas para
combater as alterações climáticas e a aplicar o Acordo de
Paris e assinalar aos mercados “que a transição global
para uma economia moderna e não poluente veio para
ficar.” (in observador.pt)
Estas são boas notícias. Oxalá haja mais iniciativas
neste sentido, de modo a travar a destruição da Casa
Comum, como lhe chamou o Papa Francisco. Que
cada cristão seja o primeiro a dar o exemplo e a querer
deixar o ambiente melhor do que o encontrou. Senhor,
aumenta a nossa força de vontade e a nossa coerência
de vida! Por esta intenção, rezemos um Pai Nosso.

“Portugal mantém uma situação de pobreza e exclusão
social preocupantes”, considera o professor Carlos Rodrigues, segundo o qual as melhorias económicas ainda
não foram suficientes, havendo quase 1,9 milhões de
portugueses pobres. Em entrevista, a propósito do Dia
Internacional para a Erradicação da Pobreza, o professor
referiu que “Mais de um milhão de portugueses trabalha,
mas são pobres “Apesar das melhorias significativas que
se verificaram nos últimos anos, continuamos a ter uma
situação de pobreza e exclusão social e de desigualdade
social que é extremamente preocupante”. (in sabado.pt)
Senhor, ajuda-nos a perceber que este drama não é somente de quem o vive. Ajuda-nos a ser menos indiferentes a esta realidade e a tentar encontrar caminhos de
justiça que promovam uma vida mais digna para todas
as famílias portuguesas. Por esta intenção, rezemos
um Pai Nosso.
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FRASE DA SEMANA

O amor, para ser verdadeiro, tem de doer.
Madre Teresa de Calcutá

25.out - 5.ªF
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
“Na semana passada, a apresentadora Ellen DeGeneres recebeu no seu
programa as doze crianças e o treinador que ficaram presos numa gruta
na Tailândia durante 17 dias. O ponto alto da entrevista chegou com
Ellen a surpreender as crianças com a presença Zlatan Ibrahimovic, o
futebolista favorito dos jovens. “Estes miúdos são mais corajosos do que
eu. Mostraram um trabalho de equipa notável, muita paciência e fé. Esta
é provavelmente a melhor equipa do mundo”, frisou o atleta.” (in sapo.
pt)
“Trabalho de equipa, muita paciência e fé” foi o que permitiu que
tantas vidas se salvassem. Ajuda-nos, Senhor, a saber “trabalhar em
equipa”, aproveitando os talentos de cada um; a ter “paciência”, quando a solução não está à vista e a ter “fé”, quando a esperança humana
não é suficiente. Por estas intenções, rezemos um Pai Nosso.

26.out - 6.ªF
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
“Jesus perguntou-lhe: «Que queres que Eu te faça?». O cego respondeu-Lhe: «Mestre, que eu veja».
Jesus disse-lhe: «Vai: a tua fé te salvou». Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho.”
(in Evangelho de S. Marcos)
A situação do homem cego, prisioneiro da escuridão, não é uma situação incontornável, obrigatória,
sem remédio … Jesus veio ao mundo com uma proposta de libertação destinada a todos aqueles que
procuram a luz e a vida verdadeira. Esse Jesus que Se cruzou com o cego continua a cruzar-Se, hoje,
com cada um de nós … É preciso, no entanto, que não nos fechemos no nosso egoísmo e na nossa
autossuficiência, surdos e cegos ao essencial. É preciso que aprendamos a reconhecer que Deus nos
interpela e questiona na nossa vida, todos os dias. (pausa para refletir) Repetimos: Que assim seja!
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

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

Projeto MainanDreams - “Recolhidos os brinquedos, Rita vai partir para Lombok - Indonésia - a 30 de Novembro”

ANIVERSÁRIOS
22 OUTUBRO Clara (Cozinha) 23 OUTUBRO Rodrigo Vaz – 11º C 24 OUTUBRO Carolina Pedroso – 6º C Laura Ribeirinho – 12º D 25 OUTUBRO Mª Teresa Rosa – 5º B
Mª Madalena Almeida – 7º A Pedro Almeida – 8º C 26 OUTUBRO Sofia Oliveira – 7º A Mª Clara Lopes – 7º B Francisca Barreiros – 7º B Afonso Torres – 11º D
27 OUTUBRO Leonor Jorge – 9º A Matilde Ruas – 10º A Martim Abreu – 11º B 28 OUTUBRO Madalena Santos – 6º B Rita Limbach – 7º D Vera Lima – 8º A
Maria Teresa Rodrigues – 9º D Inês Barros – 10º B

