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    DorotíciaS 
 EMENTA   RISCO DA SEMANA– 2ºCiclo 

 9.fevereiro — 5.ªF 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 
 
Há 128 anos, em Morgan, nos Estados Unidos, William George pensou e 
criou o tão famoso desporto VolleyBall. O primeiro jogo oficial de Volley 
ocorreu em 1895 em Massachusetts, nos Estados Unidos. (in wikipe-
dia.org) 
 
Agradecemos-Te, Senhor, por existirem pessoas com mentes criativas, 
que dedicam o seu tempo a procurar inovar nas mais diversas áreas.  
Por estas intenções e por todas as que estão no nosso coração, reze-
mos uma Ave Maria. 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 

 7.fevereiro — 3.ªF 

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

A Organização Human Rights Watch defendeu que o Papa 

Francisco deve aproveitar a viagem ao Sudão do Sul para 

pressionar os líderes políticos a tomarem “medidas concre-

tas” para acabar com os abusos aos direitos humanos nes-

se país. O Papa Francisco, juntamente com os líderes da 

Igreja Anglicana e Presbiterana, visitam até domingo o Su-

dão do Sul. (in Noticiasaominuto.com) 

Obrigado, Senhor, pelas vidas destas pessoas que lutam 

pelo bem dos outros, sempre com o objetivo de ajudar 

muita gente. 

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

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

Mais de 10 mil voluntários já iniciaram a inscrição na jornada 

mundial da juventude. 

O grupo de voluntários para o grande encontro com o Papa 

tem vindo a crescer e a construir-se graças à generosidade 

de milhares de pessoas.  

A JMJ precisa de ti! (in www.lisboa2023.org) 

Agradecemos-Te, Senhor, pela generosidade e disponibili-

dade destes voluntários. 

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

 

 8.fevereiro — 4.ªF 

 10.fevereiro — VI DOMINGO TEMPO COMUM 

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

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, 

não entrareis no reino dos Céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘Não matarás; quem matar será sub-

metido a julgamento’. Eu, porém, digo-vos: Todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a 

julgamento. Ouvistes que foi dito: ‘Não cometerás adultério’. Eu, porém, digo-vos: Todo aquele que 

olhar para uma mulher com maus desejos, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ouvistes ainda 

que foi dito aos antigos: ‘Não faltarás ao que tiveres jurado, mas cumprirás diante do Senhor o que ju-

raste’. Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum. A vossa linguagem deve ser: ‘Sim, sim; não, 

não’. O que passa disto vem do Maligno». 

Pedimos-Te, Senhor, por todos os que agem sem pensar, e pensam sem agir. Ajuda-os a dedicar ao próxi-

mo o respeito que ele merece. 

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

 
 PARA SER FELIZ 

2.ª feira, 6 fevereiro-  Sopa de feijão com hortaliça;      

Croquetes com arroz branco e salada variada; Fruta.  

3.ª feira, 7 fevereiro-  Canja de galinha; Salmão no forno 

com batata salteada e salada variada; Fruta.   

4.ª feira, 8 fevereiro-  Creme  de alho francês; Febras gre-

lhadas com massa e legumes salteados; Fruta. 

5.ª feira, 9 fevereiro-  Sopa de espinafres; Galinha com 

amêndoas e arroz xau-xau e salada variada; Fruta.  

6.ª feira, 10 fevereiro-  Sopa de feijão verde; Pescada espi-

ritual e salada variada; Fruta. 
Restaurante preferido 

 6.fevereiro — 2.ªF 

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

Hoje celebramos o Dia de Santa Doroteia, a padroei-

ra do nosso Colégio. 

Doroteia viveu durante o século III. Foi uma jovem 

que, por não renunciar à sua fé em Jesus Cristo, foi 

condenada à morte. 

Quando saiu a sentença da sua condenação, um ad-

vogado chamado Teófilo, que estava presente, disse 

à santa, em tom de gozo, que ela enviasse rosas e 

frutos do jardim do seu Senhor. 

De facto, assim aconteceu. Depois de ter sido morta, 

um menino foi entregar a Teófilo flores e frutos de 

um tal aspeto que nunca se tinham visto na terra. 

Depois deste acontecimento, Teófilo pediu perdão e 

converteu-se.  (in Livro “Experimentar Deus na vida”) 

O nome “Doroteia” significa Dom de Deus.  Agrade-

cemos-Te Senhor o Dom da vida de Santa Doroteia 

e de cada Doroteia, e pedimos-Te que nos ajudes a 

ser também Dom de Deus para cada pessoa com 

quem contactamos. 

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

Celebrar o dia de Santa Doroteia 


