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VALE A PENA

EMENTA

RISCO DA SEMANA

19.nov - 2.ª - Canja de galinha; Croquetes com arroz branco;
Fruta

20.nov - 3.ª -

Sopa de espinafres; Pescada no forno com puré;
Salada de frutas

21.nov - 4.ª - Sopa de alho francês; Bitoque;
Fruta

22.nov - 5.ª - Sopa de feijão-verde; Arroz de pato no forno;
Fruta

23.nov - 6.ª - Creme de legumes; Bacalhau à Gomes de Sá;
Pudim ﬂan
Caderneta dos Santos - já à venda na secretaria

19.nov - 2.ªF

9 - Pete Scully

20.nov - 3.ªF

21.nov - 4.ªF

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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“No final de 2016, uma crise sociopolítica sem precedentes
começou nas duas regiões de língua inglesa do noroeste e
sudoeste dos Camarões. No final de 2017, transformou-se
num conflito armado. Mais de 200 membros das forças de
defesa e segurança dos Camarões morreram nesse conflito,
bem como mais de 500 civis, segundo organizações nãogovernamentais. De acordo com dados da Organização
das Nações Unidas divulgados no início de outubro, o
conflito, que continua a crescer, já forçou mais de 437 mil
pessoas a fugir das suas casas nessas áreas.” (in Notícias ao
minuto)
A realidade daqueles que lutam pela paz e a realidade
dos que têm fugir do país tem que nos tocar o coração.
Hoje, Senhor, entregamos-Te todos aqueles que lutam
pelo seu país ou pelas suas causas e também pelos refugiados que são obrigados a fugir das suas casas por
causa da guerra, Pai Nosso…

“De 9 para 10 de novembro de 1938, na ‘Noite de Cristal’,
designação atribuída pelos nazis devido aos vidros partidos das 7.500 lojas judaicas destruídas, foram também
destruídas 267 sinagogas e incendiadas outras 1919,
queimados 11 centros comunitários, bem como atacadas
171 casas e 20 grandes armazéns de judeus. O presidente
da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, evocou os
80 anos da ‘Noite de Cristal’ apelando à memória e à tolerância e sublinhando que ataques contra os judeus são
“ataques contra todos nós”.” (in Notícias ao minuto)
A realidade daqueles que que sofrem e são alvos de
intolerância pelas suas crenças ou características
tem que nos tocar o coração. Hoje, Senhor, queremos
pedir-Te pela tolerância de todas as crenças, religiosas
e não religiosas, para que seja preservada e defendida
com liberdade, Pai Nosso…

“A jovem surfista e skater, Mariana Rocha Assis, de 21
anos, foi esfaqueada na noite da sexta-feira da outra semana, no Estoril, ao defender-se de uma tentativa de
violação. Numa publicação, Mariana recorda o que se
passou naquela noite, descrevendo um misto de sentimentos, entre raiva, frustração, dor e medo. “Não tendo
a certeza do que sinto”, confessou, contando que ia para
casa sozinha quando “um homem” a tentou violar. “Ele
não o fez.”, relata. E foi assim que, ao tentar defender-se,
que o agressor a esfaqueou na barriga.”. (in Notícias ao
minuto)
A realidade das jovens que são agredidas, violadas ou
maltratadas tem que nos tocar o coração. Hoje, Senhor, queremos-Te pedir por todas as mulheres que se
encontram nestas situações e não divulgam as suas
histórias por medo para que lhes dês forças, pela Mariana e por outras rezemos, 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 mundo não modera a velocidade
consoante o ritmo da nossa vida, mas nós podemos
moderá-lo consoante a velocidade dos que nos rodeiam.
Leonor Sarmento

22.nov - 5.ªF
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
“De 40,3 milhões de pessoas, uma em cada quatro vítimas de escravatura
moderna são crianças. A maioria das vítimas são mulheres e meninas,
somando quase 29 milhões do total de pessoas afetadas pela escravatura.
Só nos últimos cinco anos, 89 milhões de pessoas foram submetidas a
várias formas de escravatura.”. (in Notícias ao minuto)
A realidade da escravatura moderna tem que nos tocar o coração.
Hoje, Senhor, queremos-Te pedir por todos os escravos que se encontram nestas situações, e pedir principalmente pelos empresários que
os contratam para que se lhes abra o coração à justiça e à dignidade
da pessoa humana e ofereçam melhores e justas condições de trabalho e de vida, por todos os escravos rezemos, Pai Nosso…

23.out - 6.ªF
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
“Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: «Tu és o Rei dos Judeus?». Jesus respondeu-lhe: «É por ti que
o dizes, ou foram outros que to disseram de Mim?». Disse-Lhe Pilatos: «Porventura eu sou judeu?
O teu povo e os sumos sacerdotes é que Te entregaram a mim. Que fizeste?». Jesus respondeu: «O
meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para
que Eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui». Disse-Lhe Pilatos: «Então,
Tu és Rei?». Jesus respondeu-lhe: «É como dizes: sou Rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de
dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz». “. (in Evangelho
de João)
Sou capaz de me identificar com a realeza de Jesus?
Uma realeza que tem uma coroa de espinhos, uma cruz como trono? A verdade como lei?
De que modo vivo a minha vida segundo este tipo de poder?

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

ANIVERSÁRIOS
19 NOVEMBRO Prof.ª Susana Anastácio 20 NOVEMBRO Profª. Mafalda ; Luís (Segurança) Gonçalo Dias – 6º A Francisco Morais – 6º B Guilherme Costa – 12º A
Carlos Neves – 12º B 21 NOVEMBRO Prof.ª Bárbara; André Costa – 7º A Marta Costa – 7º D Mariana Valadares – 10º A 22 NOVEMBRO Mafalda Silva – 7º B
Mariana Moreno – 8º D José Pinto – 11º C 23 NOVEMBRO Prof. João Gouveia 24 NOVEMBRO Sara Pereira – 12º A José Marques – 12º B Madalena Duque – 12º B
25 NOVEMBRO Gonçalo Neto – 5º A Catarina Pereira – 12º A

