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    DorotíciaS 
 

 

EMENTA   RISCO DA SEMANA– 2ºCiclo 

 6.outubro — 5.ªF 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 
 
No passado dia 13 de setembro, Mahsa Amini, uma iraniana de 22 anos, foi 
detida pela “Polícia de moralidade”, acusada de não estar a usar corretamen-
te o hijab (véu islâmico), de acordo com as leis conservadoras do país. Mahsa 
foi espancada às mãos da polícia e ficou em coma, acabando por morrer três 
dias depois. A história desta mulher espalhou-se através das redes sociais, 
tendo originado vários protestos pelos direitos das mulheres no Irão. (in RTP 
e Expresso) 
 
Agradecemos-Te, Senhor, pela coragem e união que esta tragédia inspirou 
em todas as mulheres a nível mundial, levando muitas a manifestar-se e a 
lutar pelos seus direitos.  
Unidos a estas mulheres na luta pelos seus direitos, rezemos um Pai Nosso. 
 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 

 4.outubro — 3.ªF 

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

Está em vigor na Finlândia uma nova lei que redefine a dura-

ção da licença parental para ambos os pais. Pela primeira vez, 

tanto as mães com os pais têm direito a licença parental paga 

com a mesma duração. Cada um dos progenitores recebe 

subsídio por 160 dias de licença. (in hrportugal.sapo.pt) 

Senhor, agradecemos-Te por estas medidas, pois certamen-

te ajudarão as famílias a criar os seus filhos.  

Por estas intenções, rezemos um Pai Nosso.  

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

 

 7.outubro — XXVIII Domingo do Tempo Comum 

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

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas (Lc 17,11-19) 

Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa po-

voação, vieram ao seu encontro dez leprosos. Conservando-se a distância, disseram em alta voz: «Jesus, Mes-

tre, tem compaixão de nós». Ao vê-los, Jesus disse-lhes: «Ide mostrar-vos aos sacerdotes». E sucedeu que no 

caminho ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e 

prostrou-se de rosto por terra aos pés de Jesus para Lhe agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando a pala-

vra, disse: «Não foram dez que ficaram curados? Onde estão os outros nove? Não se encontrou quem voltasse 

para dar glória a Deus senão este estrangeiro?» E disse ao homem: «Levanta-te e segue o teu caminho; a tua 

fé te salvou». 

Senhor, ajuda-nos a encontrar a vida plena, a recuperar totalmente a fé na família e na comunidade humana. 

Ajuda-nos a afastar a exclusão, a solidão, a opressão e a injustiça.  Por esta razão e por todas as que estão nos 

nossos corações, rezemos um Pai Nosso. 

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

 

 3.outubro — 2.ªF 

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

Salmo Responsorial - Salmo 97 (98) 

“O Senhor manifestou a salvação a todos os povos.” 

Tal como Tu, Senhor, manifestaste a salvação a todos 

os povos, pedimos-Te que nos ajudes a ser mais com-

preensivos e empáticos, e a saber perdoar o próxi-

mo. Agradecemos-Te, também, as oportunidades de 

salvação que nos dás diariamente.  

Por estas intenções e por todas aquelas que estão 

nos nossos corações, rezemos um Pai Nosso. 

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

PARA SER FELIZ 

 

2ª feira, 3 outubro -Sopa Juliana; Croquetes com arroz 

branco e salada de alface e cenoura; Fruta. 

3.ª feira, 4 outubro - Creme de cenoura; Salada de fusilli 

tricolor com atum e salada de alface com tomate; Fruta . 

5.ª feira, 6 outubro - Sopa de agrião; Frango assado com 

batatas fritas e salada alface e cenoura; Fruta. 

6.ª feira, 7 outubro - Sopa de espinafres; Pescada Espiri-

tual e salada mista; Fruta. 

 
o meu filme preferido Exposição September Song de Ana Jota, 

na Galeria Miguel Nabinho  

“Tudo parece impossível até ser feito.”  
Nelson Mandela 


