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    DorotíciaS 
 

 

EMENTA   RISCO DA SEMANA– 2ºCiclo 

 22.setembro — 5.ªF 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 
 
Portugal registou uma taxa de recuperação de resíduos acima da média da 
União Europeia. Nos últimos anos, a quantidade de resíduos recuperados 
aumentou bastante.  (adap. Jornal de Notícias) 
 
Sabendo que os recursos naturais são de todos e para todos, e são cada vez 
menos, de que modo é que eu estou atento à separação dos resíduos e à 
reutilização dos bens? 
 
(breve momento de silêncio ou partilha) 
 
Rezemos juntos um Pai Nosso. 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 

 20.setembro — 3.ªF 

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

Uma astronauta italiana de 45 anos assumirá em breve o 

comando da Estação Espacial Internacional. A italiana será 

a primeira mulher europeia no comando da estação. A sua 

nomeação para comandante foi decidida em conjunto pe-

las cinco agências espaciais envolvidas: do Canadá, dos 

Estados Unidos, da Europa, do Japão e da Rússia. (in 

https://epocanegocios.globo.com) 

Agradecemos-Te, Senhor, pelo crescente reconhecimento 

das capacidades e direitos das mulheres. Confiamos-Te 

também todas as mulheres, em especial as meninas e as 

jovens, a quem não são reconhecidas as suas capacidades 

e direitos. 

Por esta intenção, rezemos uma Avé Maria. 

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

 

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

Hoje celebramos o Dia Internacional da Paz. Esta comemora-

ção tem como objetivo sensibilizar as pessoas para a necessi-

dade da paz no mundo e para a promoção de atos que te-

nham como resultado, entre outros, o fim dos conflitos entre 

povos, o cessar-fogo e a paz mundial.  

Num tempo em que sentimos que cada vez é mais necessá-

ria a paz, que gestos concretos fazes para a promover? (em 

tua casa, na escola…) 

(breve momento de silêncio) 

Rezemos juntos um Pai Nosso. 

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

 21.setembro — 4.ªF 

 23. setembro — XXVI Domingo do Tempo Comum 

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

Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: «Havia um homem rico, […] que se banqueteava esplendidamente to-

dos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, jazia junto do seu portão, coberto de chagas. Bem desejava saciar-se do 

que caía da mesa do rico. […]  Ora sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos Anjos ao lado de Abraão. 

Morreu também o rico […]. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com 

Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: 'Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro, para que molhe 

em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas'. Abraão respondeu

-lhe: 'Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males…’ (in Evangelho segundo São 

Lucas) 

Os bens são dons de Deus postos à disposição de todos os seus filhos, para serem partilhados e para assegura-

rem uma vida digna a todos... Quem usa os bens apenas em benefício próprio, sem os partilhar, está a proce-

der contra o projeto de Deus que deseja que todos vivam como irmãos e de forma digna. 

De que modo uso os bens que tenho? Uso-os apenas em benefício próprio, ou partilho-os com outros? 

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

 

 19.setembro — 2.ªF 

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

“Ó minha alma, louva o Senhor” (in Salmo 145) 

O salmista admira, fala bem de Deus por tantas coi-

sas que Ele criou. No início desta semana e deste dia, 

pensa em alguma coisa concreta que gostarias de 

agradecer a Deus (saúde, amizade, carinho, família, 

educação, etc.). 

Reza em silêncio, e agradece-Lhe interiormente.  

(breve momento de silêncio) 

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

 

PARA SER FELIZ 

2ª feira, 19 setembro - Creme de cenoura ; Esparguete à 

Bolonhesa; Fruta. 

3.ª feira, 20 setembro -  Caldo verde de nabiças; Bacalhau 

à Brás ; Fruta. 

4.ª feira, 21 setembro - Sopa Juliana ; Saladinha de frango; 

Fruta. 

5.ª feira, 22 setembro - Sopa de espinafres com grão; Bifi-

nhos com cogumelos e batata frita; Fruta. 

6.ª feira, 23 setembro - Sopa de agrião; Salmão grelhado 

no forno com arroz; Fruta. 

 
uma viagem que fiz 

O Diário de Anne Frank  

Teatro da Trindade 

“Estamos nas mãos de Deus, estamos muito bem!”  

Santa Paula 


