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VALE A PENA

EMENTA

RISCO DA SEMANA

26.nov - 2.ª - Creme de cenoura; Lasanha;
Fruta

27.nov - 3.ª -

Sopa de agrião; Tiras de choco com saladinha russa;
Salada de frutas

28.nov - 4.ª - Sopa juliana; Arroz de frango com açafrão;
Fruta

29.nov - 5.ª - Sopa de espinafres; Almôndegas com esparguete;
Fruta

30.nov - 6.ª - Sopa de feijão-verde; Salada de grão com bacalhau;
Bolo
Doutores Palhaços - Filme - Estreou a 22 de novembro

26.nov - 2.ªF

10 - o meu pé

27.nov - 3.ªF

28.nov - 4.ªF

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

“Uma dupla de intérpretes de língua gestual portuguesa
decidiu avançar com um projeto para levar a música à comunidade surda, num exercício onde a interpretação e a
coreografia se juntam para dar vida às letras de canções
populares. Pelo canal de YouTube do duo de Coimbra MusicSign já se contabilizam mais de dez vídeos, onde os intérpretes de língua gestual portuguesa Rui Oliveira e Rafaela
Silva levam as letras de canções de Ed Sheeran, Ana Moura
ou Salvador Sobral à comunidade surda.” (in Observador)

Stan Lee, o lendário escritor, argumentista e editor da
Marvel Comics, morreu aos 95 anos. Responsável por
uma nova era nas histórias aos quadradinhos, o autor
revolucionou a indústria dos comics ao construir superheróis mais humanos, com problemas, inseguranças e
falhas com os quais os leitores, sobretudo adolescentes,
se podiam identificar. Com Lee, os protagonistas das
histórias de aventuras deixaram de ser perfeitos para se
tornarem de “carne e osso”. (adaptado de Observador)

“Carolina, uma criança portuguesa atualmente com 8
anos e aos 10 meses diagnosticada com Perturbações do
Espetro do Autismo (PEA), foi submetida a uma infusão
das células estaminais do sangue do seu cordão umbilical para melhorar a sua qualidade de vida. O tratamento
realizado com sucesso foi conduzido pela equipa médica
da Universidade de Duke, nos EUA, pioneira na transplantação de sangue do cordão. Atualmente, 6 em cada
1000 crianças sofrem desta condição.” (in visão.sapo.pt)

Agradecemos-Te, Pai, por existirem cada vez mais pessoas que se preocupam com os outros e que, com atitudes inovadoras, incentivam a inclusão de todos na sociedade. Esta atitude mostra que todos temos um papel
no mundo e que devemos pô-lo em prática para o bem
comum. Por esta intenção, rezemos a oração que Jesus
nos ensinou.

Obrigado, Senhor, por pessoas como o Stan, que inspiram os outros a aceitarem-se como são e a aceitar
as diferenças de cada um como sendo únicos e especiais. Pedimos-Te também que nos ajudes a deixar uma
marca positiva e de esperança neste mundo. Por estas
intenções, rezemos um Pai-Nosso...

Senhor, agradecemos- Te a ajuda que a ciência nos dá
para tratar e melhorar a vida de muitas pessoas. Por
esta intenção, rezemos uma Avé- Maria.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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FRASE DA SEMANA

ADVENTO 2018
Não havia lugar para eles na Hospedaria.
Lc. 2,7

29.nov - 5.ªF

30.out - 6.ªF

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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“Na 5ª feira passada, estreou no cinema o filme, “Doutores Palhaços” da
produtora portuguesa Força Maior. Onde o sofrimento impera, os Doutores Palhaços, especialistas em sorrisos, avivam a esperança e aliviam
a dor aos pacientes, familiares e corpo clínico dos hospitais. Segundo o
produtor e fundador da Força Maior, João Fonseca, “acompanhámos o
dia-a-dia de 11 Palhaços e conseguimos que partilhassem connosco as
razões que os levaram a apostarem nesta missão, as suas experiências
com crianças em tratamento e a forma criativa que vão encontrando para
fazerem sorrir quem, tantas vezes, não tem vontade nem força anímica
para tal”. “Quando um palhaço entra num hospital é um evento tão inesperado que transporta as pessoas automaticamente para o momento
presente. É esta a nossa maior dádiva, porque nesse espaço mágico tudo
é possível”, acrescenta a diretora de comunicação da Operação.” (in nariz
vermelho.pt)

“Então, hão-de ver o Filho do homem vir numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está
próxima… Portanto, vigiai e orai em todo o tempo, para que possais livrar-vos de tudo o que vai
acontecer e comparecer diante do Filho do homem». (in Evangelho de S. Lucas)
A mensagem proposta aos discípulos é clara: espera-vos um caminho marcado pelo sofrimento, pela
perseguição; no entanto, não vos deixeis afundar no desespero porque Jesus vem. Trata-se, portanto,
da libertação de tudo o que escraviza os homens e os impede de viver na dignidade de filhos de Deus.
O evangelho não se destina a amedrontar, mas a abrir os corações à esperança: quando Jesus vier com
a sua autoridade soberana, o mundo velho do egoísmo e da escravidão cairá e surgirá o dia novo da
salvação/libertação sem fim. Agradecemos-Te, Senhor, quereres tanto bem à humanidade que prometeste que um dia viveremos para sempre num mundo melhor, o Teu Reino. Rezemos Glória ao Pai…
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Obrigada, Senhor, por estas equipas e pela capacidade que nos dás
de lutar contra a dor com a esperança no coração. Por esta intenção,
rezemos uma Avé-Maria.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

ANIVERSÁRIOS
26 NOVEMBRO Prof.ª Ana Morais Rodrigo Jesus – 7º B Vasco Santos – 9º A Luís Mateus – 9º B Maria Rita Simões – 9º C 27 NOVEMBRO António Monteiro - 5º C
Inês Joaquim – 9º C 28 NOVEMBRO Prof.ª Mª Emília; Victor Morais – 6º D Madalena Pereira – 7º A Marta Henriques – 9º D 29 NOVEMBRO Miguel Liu – 6º A
Mariana Ribeiro – 7º D Carlos Peres – 10º A 30 NOVEMBRO Leonor Rodrigues – 7º C

