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PARA SER FELIZ

ADRADECER
ESTE
ANO LETIVO !!

14.junho — 3.ªF

EMENTA
3.ª feira, 14 junho - Sopa de feijão com hortaliça; Salada
de salmão com fusilli; Fruta.
4.ª feira, 15 junho - Creme de alho francês; Saladinha de
frango; Fruta.
6.ª feira, 17 junho - Sopa de agrião; Rissóis com arroz de
cenoura; Pudim flan.

15.junho — 4.ªF

17.junho — 6.ªF

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…

O Dia Mundial do Dador de Sangue é celebrado anualmente a 14 de junho. A celebração do Dia Mundial do Dador
tem como objetivo aumentar a consciência da necessidade
de componentes sanguíneos seguros e agradecer a todos
os dadores as suas dádivas voluntárias e benévolas, assim
como reconhecer a sua importância e o seu contributo para
salvar vidas e melhorar a saúde e qualidade de vida de muitos doentes.

Hoje, dia 15, celebra-se o Dia Mundial da Consciencialização
da Violência contra a Pessoa Idosa. Esta data foi criada em
2006 pelas Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção da Violência contra Pessoa Idosa, tendo como objetivo refletir sobre uma questão social sensível e acabar com a
violência contra as pessoas idosas. Numa sociedade cada vez
mais envelhecida (serão 1,2 mil milhões de pessoas com
mais de 60 anos em 2025), os idosos são muitas vezes esquecidos e sujeitos a maus tratos físicos e psicológicos, quer pelas suas famílias, quer pelos serviços de acolhimento ou pela
sociedade em geral. Todos os anos se registam vários casos
de abuso contra os idosos e muitos mais acontecem em silêncio, sem conhecimento público. Parar os abusos verbais,
emocionais, financeiros e corporais e promover a integração
e o bem-estar do idoso são os desafios lançados pela celebração desta data. Neste dia a ONU relembra também que a
discriminação etária é uma grave violação dos Direitos Humanos, exigindo o empenhamento dos governos, das instituições e da população para mudar a situação.

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas (Lc 9,18-24)

Damos-Te graças, Senhor, por todos os dadores de sangue
e por todos quantos partilham os seus dons e bens em
prol dos outros. Toca e transforma o coração da humanidade, para que se torne sensível aos mais necessitados.
Por esta intenção, rezamos: Pai Nosso...
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo...

Pedimos-Te, Senhor, que protejas e abençoes as pessoas
mais idosas, sobretudo aquelas que se encontram numa
situação de maior vulnerabilidade familiar, financeira, social e de saúde. Ajuda a sociedade a reconhecer o valor e a
riqueza de cada pessoa em todos os estágios da sua vida.
Por esta intenção, rezamos: Pai Nosso...
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

“Quando descanso? Descanso no amor.”
Madre Teresa de Calcutá

Um dia, Jesus orava sozinho, estando com Ele apenas os
discípulos. Então perguntou-lhes: «Quem dizem as multidões que Eu sou?» Eles responderam: «Uns, João Baptista; outros, que és Elias; e outros, que és um dos antigos profetas que ressuscitou». Disse-lhes Jesus: «E vós,
quem dizeis que Eu sou?» Pedro tomou a palavra e respondeu: «És o Messias de Deus».
Cristo Jesus, com o Apóstolo Pedro nós também confessamos: Tu és o Messias de Deus. Nós Te damos graças pelo
caminho que tomaste e Te pedimos que o teu Espírito
sustente a nossa fé, no meio das dúvidas que tantas vezes
nos assaltam. Obrigado pelo ano escolar que agora termina e abençoa este período de descanso e de férias.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

