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

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

“Na terça-feira passada o Santuário de Fátima anunciou que
ia acolher uma relíquia de João Paulo II, que estará exposta à
veneração dos fiéis na Capela da Ressurreição de Jesus nos
dias 21 e 22. A aceitação da presença desta relíquia em
Fátima deve-se essencialmente à ligação profunda existente
entre São João Paulo II e Fátima, que o santuário procura
também sublinhar neste ano do centenário (das aparições),
justifica, lembrando que se tratou do papa que mais vezes
visitou Fátima. Segundo informação prestada pelo santuário,
no dia 21 far-se-á o acolhimento da relíquia na Capelinha das
Aparições e a oração do terço e, depois desta celebração, a
relíquia estará exposta na Capela da Ressurreição de Jesus,
no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade, à
veneração dos fiéis” (in DN).

“Foram seis os jovens que com dois projetos representaram,
este ano, Portugal no mais prestigiado Concurso Europeu de
Jovens Cientistas, que termina hoje em Tallinn, na Estónia.
Para Portugal vieram dois Prémios: o Prémio Governamental
Cidade de Tallinn, atribuído pela cidade anfitriã ao projeto
EasyPark e um Prémio de Participação na Intel ISEF 2018,
atribuído ao projeto “ShealS – Sea Heals Soil”. (in boas
notícias)

Agradecemos-Te, Senhor, pela vida deste Papa e por toda a
sua dedicação à Igreja, ao mundo e ao Santuário de Fátima;
que a presença desta relíquia seja um momento vivido com
grande intensidade por todos os portugueses. Por estas
intenções, rezemos um Pai Nosso.

Agradecemos-Te, Senhor, por todos os jovens que
continuam a investir no avanço da ciência. Pedimos-Te
para que, olhando este exemplo, consigamos seguir os
nossos sonhos e ambições e representemos sempre bem o
nosso país. Por esta intenção, rezemos Pai Nosso…

09.10* 2.ªF: Creme de cenoura; Esparguete à
Bolonhesa; Salada; Fruta variada
10.10* 3.ªF: Sopa de grão com espinafres;
Douradinhos no forno com arroz de tomate;
Salada; Gelatina/Fruta
11.10* 4.ªF: Sopa juliana; Perninhas de
frango com molho de soja e puré; Salada;
Fruta
12.10* 5.ªF: Sopa de nabiças; Bifinhos com
cogumelos e batatas fritas; Salada; Fruta
13.10* 6.ªF: Sopa de alho francês; Salmão
no forno com arroz; Salada; Leite-creme/
Fruta

Vale a pena...

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

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

11.10

12.10

* 4.ªF

* 5.ªF

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

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

"Tjili é uma jovem de 15 anos que tem paralisia cerebral, é
surda e tem os espasmos característicos da doença. Quando
era criança, os médicos desconfiavam que alguma na vez na
vida a menina pudesse segurar num lápis, mas depois de
superar todas estas adversidades, Tjili tornou-se numa artista
cheia de talento. Dois trabalhos da jovem foram seleccionados
para uma exposição da Sociedade de Aquarelas, do Reino
Unido. Ela tenta sempre o que lhe é proposto, seja o que for.
E todos nós devemos aprender com isso, contou a mãe de
Tjili." (in boas notícias).

“Óscar do Turismo atribuído pela 5.ª vez às praias algarvias. O
Algarve acaba de ser reeleito Melhor Destino de Praia da
Europa nos World Travel Awards 2017, numa cerimónia
realizada em São Petersburgo, na Rússia. Nesta edição
dos Óscares do Turismo, o Algarve volta a ser distinguido pela
qualidade das suas águas e praias e pela beleza natural da sua
costa, mas também pela excelência das suas unidades
hoteleiras que arrecadaram 11 prémios no total, nas
categorias europeia (7) e nacional (4)” (In boas notícias).

Pedimos-Te, Senhor, que nos ajudes a ser como esta menina:
a ter sempre força de vontade, sem deixar que nada nem
ninguém sejam uma impossibilidade para conquistarmos algo
com que sempre sonhámos. Ajuda-nos, também, a que uma
característica tão essencial, como a persistência, seja algo mais
presente no nosso dia-a-dia. Por esta intenção e por todas as
que estão nos nossos corações, rezemos um Pai Nosso...

Musical “A Caminho”

Risco da Semana

Agradecemos-te, Senhor, por terem reconhecido mais uma
vez uma das maravilhas do nosso país. Obrigado pelo recente
destaque que tem sido dado a Portugal nesta área. Por estas
intenções rezemos uma Ave Maria.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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A minha gaveta das meias

13.10

* 6.ªF

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
“Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se de novo aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo e, falando em
parábolas, disse-lhes: «O reino dos Céus pode comparar-se a um rei que preparou um banquete nupcial para o
seu filho. Mandou os servos chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Mandou ainda
outros servos, ordenando-lhes: ‘Dizei aos convidados: Preparei o meu banquete, os bois e os cevados foram
abatidos, tudo está pronto: Vinde às bodas’. Mas eles, sem fazerem caso, foram um para o seu campo e outro
para o seu negócio; os outros apoderaram-se dos servos, trataram-nos mal e mataram-nos. O rei ficou muito
indignado e enviou os seus exércitos, que acabaram com aqueles assassinos e incendiaram a cidade. Disse
então aos servos: ‘O banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas dos
caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes’. Então os servos, saindo pelos caminhos,
reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete encheu-se de convidados».” (in
Evangelho de S. Mateus).
O evangelho do próximo Domingo fala-nos das possibilidades que a vida nos dá e da forma como as
aproveitamos. Pedimos-Te Senhor que nos ensines a agradecer e a não tomar por garantido as oportunidades
que nos dão, e também a tornar o nosso coração mais humilde.
Coro e Orquestra Gulbenkian
Encerramento do Centenário das Aparições de Fátima

Será que conseguimos ser como este rei que não faz distinção de pessoas?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Aniversários: 9 OUTUBRO Ana Teresa Costa – 10º B 10 OUTUBRO Prof.ª Lhú; Martim Félix – 5º D 11 OUTUBRO João Fonseca – 10º C 12 OUTUBRO Isabel Nascimento
(Refeitório) Sofia Tendeiro – 5º B Tiago Leal – 6º C 13 OUTUBRO Tiago Tendeiro – 7º D Carolina Pereira – 12º A 14 OUTUBRO Madalena Pinto – 5º D
Joana Adrião – 6º D 15 OUTUBRO Elisabeth (Cozinha) Rodrigo Gomes – 5º C Mª Inês Oliveira – 5º D Constança Rebelo – 7º D

