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* 3.ªF

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
"Seis pessoas foram salvas na Itália graças a um gesto de
amor. Neste fim de semana, a família de um paciente de 47
anos autorizou a doação dos órgãos dele. O fígado foi
dividido e destinado a dois pacientes em Nápoles e Bergamo.
Os rins e as córneas foram doados a quatro pacientes em
Nápoles e Salerno através dos respetivos centros de
transplante”. (in sonoticiaboa.br)

02.09

* 2.ªF

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Comemorou-se ontem o Dia Mundial da Música. Neste ano
letivo, somos convidados a escutar com mais atenção o que
nos rodeia. Por este motivo escolhemos a seguinte notícia:
"Comida e esperança é o que se partilha no Mezze. É à volta
das iguarias do Médio Oriente que dez refugiados sírios
procuram "seguir em frente". Já está convidado a sentar-se à
mesa com eles, no Mercado de Arroios, em Lisboa. (...) Ouve
-se música, vozes e vários grupos de pessoas seguem rumo
(...) onde agora existe o Mezze, restaurante de comida do
Médio-Oriente onde trabalham 10 refugiados Sírios. Se
Mezze significa algo como “prato para partilhar”, pode
dizer-se que não há melhor nome para esta ideia. Afinal, se
há coisa que nesta história não falta, é o ato de dar e receber:
amizade, respeito, cultura e, claro, comida." (in observador.pt)
Senhor, dá força de vontade aos refugiados em Portugal e em
todo o mundo para que possam recomeçar uma vida nova e
em paz. Rezemos um Pai Nosso.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Agradecemos-Te, Senhor, por todas estas pessoas que ao
perderem a sua vida dão a possibilidade a outros de viver.
Obrigado por todos os gestos de amor. Por estas intenções
rezemos a oração que Jesus nos ensinou: Pai Nosso…

02.10* 2.ªF: Sopa de feijão com hortaliça;
Empadão de atum com arroz e ovo mexido;
Salada, Fruta variada
03.10* 3.ªF: Sopa de agrião; Bifes de Perú
panados com molho e esparguete; Salada,
Fruta
04.10* 4.ªF: Creme de alho francês; Pescada
cozida com todos; Arroz doce / Fruta
06.10* 6.ªF: Sopa de feijão-verde; Carne de
porco assada no forno com batatas salteadas;
Salada; Fruta

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

Vale a pena...

04.09

* 4.ªF

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
"O uso de ferramentas digitais pelos governos pode contribuir
para reduzir a economia paralela dos países desenvolvidos,
conclui um estudo da Universidade do Minho. Esta
investigação, que avaliou os benefícios da governação
eletrónica em 150 nações, valeu a Linda Veiga, investigadora
portuguesa da Universidade do Minho, o Prémio Artigo
Científico de Excelência numa conferência internacional, em
São Petersburgo, na Rússia" (in Correio do Minho).
Senhor, agradecemos todo o esforço e trabalho que tantos
cientistas desenvolvem para alcançar sucesso tanto pessoal
como nacional. Pedimos-te que sejam estes os exemplos de
persistência que nos inspiram a ir mais longe.
Por estas intenções, rezemos uma Avé Maria.

Histórias desfiadas
- a arte de construir histórias -

Fundação Calouste Gulbenkian

Risco da Semana

Veronica Lawlor

05.09

* 5.ªF

06.09

* 6.ªF

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
“Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: «Ouvi outra parábola: Havia
um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre;
depois, arrendou-a a uns vinhateiros e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, mandou os
seus servos aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, lançando mão dos servos, espancaram um, mataram outro, e a outro apedrejaram-no. Tornou ele a mandar outros servos, em maior número que
os primeiros. E eles trataram-nos do mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, dizendo:
‘Respeitarão o meu filho’. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: ‘Este é o herdeiro; matemolo e ficaremos com a sua herança’. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Quando vier o
dono da vinha, que fará àqueles vinhateiros?». Eles responderam: «Mandará matar sem piedade esses malvados
e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entreguem os frutos a seu tempo». Disse-lhes Jesus: «Nunca
lestes na Escritura: ‘A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular; tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos’? Por isso vos digo: Ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo
que produza os seus frutos».” (in Evangelho de S. Mateus)
Pedimos-te Senhor, que nos ajudes a confiar a nossa vida em Ti, seguindo o caminho que traçaste para nós.
Ajuda-nos a saber escutar a tua palavra, de modo a aproximarmo-nos cada vez mais de ti.
Será que no nosso dia-a-dia somos capazes de nos entregar a Ti?
Será que conseguimos pôr em prática todos os Teus ensinamentos?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Aniversários: 2 OUTUBRO Manuel Vieira – 6º A 3 OUTUBRO Tomás Félix – 8º B Ricardo Rocha – 11º A João Marques – 12º B 4 OUTUBRO Diogo Ferreira – 6º B
Mafalda Cabral – 6º C António Koenders – 7º B Bernardo Pernas – 12º B 6 OUTUBRO Afonso Ruas – 7º B Luísa Carvalho – 9º A 7 OUTUBRO Guilherme Azevedo – 6º C
Jinghao Lin – 6º C João Dias – 10º A João Mendes – 11º A 8 OUTUBRO Prof. Pedro Pinto (Baixo) Vicente Aragão – 5º D Guilherme Dias – 7º C Leonor Lopes – 9º D
Maria Leonor Pinto – 12º D

