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    DorotíciaS 
 

 

EMENTA   RISCO DA SEMANA– 2ºCiclo 

 13.outubro — 5.ªF 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 
 
A arte encontra a tecnologia na semana da moda em Paris.  
Alguns dias atrás, uma famosa modelo protagonizou um momento que cer-
tamente ficará para a história da moda, no desfile primavera-verão 2023 da 
marca Coperni. Após entrar na passerelle, dois famosos designers franceses 
desta marca pintaram o corpo da modelo com um spray instantâneo, criando 
assim um vestido. (in SICnotícias) 
 
Senhor, ajuda-nos a continuar a inovar no mundo em que vivemos e a fazer 
bom uso da liberdade que nos torna humanos.  Incentiva-nos, crianças e 
jovens da sociedade futura, a alimentar a nossa criatividade, promovendo a 
evolução, mas favorecendo o bem-comum.  
E eu? Deixo-me ficar quieto no meu canto de conforto ou procuro ser inter-
ventivo no meio que me rodeia? (um momento de silêncio) 
 
Rezemos  juntos um Pai Nosso. 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 

 11.outubro — 3.ªF 

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

Na sequência do que aconteceu à jovem iraniana que morreu 

depois de ter sido presa por não querer usar o véu islâmico, 

vários iranianos saíram à rua em protesto contra a opressão e 

violência vivenciadas no seu país. Segundo a organização não 

governamental dos Direitos Humanos Iranianos, tais protes-

tos não viram o seu objetivo alcançado, resultando antes num 

aumento da violência. (in Jornal de notícias) 

Agradecemos-Te, Senhor, por vivermos num país onde a 

livre expressão é bem-vinda. Dediquemos um minuto de 

silêncio às pessoas que não têm este privilégio. 

(um momento de silêncio) 

E tu? O que fazes para que as pessoas à tua volta se sintam 

confortáveis para se expressarem livremente? 

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

 

 14.outubro — XXIX Domingo do Tempo Comum 

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

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas (Lc 18,1-7) 

Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar sempre sem desani-

mar: «Em certa cidade vivia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia naquela cidade 

uma viúva que vinha ter com ele e lhe dizia: 'Faz-me justiça contra o meu adversário'. Durante muito tempo 

ele não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: 'É certo que eu não temo a Deus nem respeito os homens; 

mas, porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que não venha incomodar-me indefinida-

mente'». E o Senhor acrescentou: «Escutai o que diz o juiz iníquo!... E Deus não havia de fazer justiça aos seus 

eleitos, que por Ele clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? Eu vos digo que lhes fará justiça 

bem.depressa.” 

No nosso dia a dia estamos atentos às injustiças? Preocupamo-nos em ajudar aqueles que sofrem, ou fazemos 

como o juiz de que nos fala o evangelho, que não temia a Deus nem respeitava os homens? Pai, ajuda-nos a ter 

esta atenção e preocupação para com os outros e ajuda todos aqueles que lutam pela justiça no nosso mundo. 

Por esta intenção e por todas aquelas que estão no nosso coração, rezemos um Pai Nosso. 

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

 

 10.outubro — 2.ªF 

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

Da carta de São Paulo a Timóteo (2 Tim 3,14-16) 

“Caríssimo: Permanece firme no que aprendeste e 

aceitaste como certo, sabendo de quem o aprendeste. 

Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras; elas 

podem dar-te a sabedoria que leva à salvação, pela fé 

em Cristo Jesus. Toda a Escritura, inspirada por Deus, 

é útil para ensinar, persuadir, corrigir e formar segun-

do a justiça.” 

Senhor, hoje é o Dia Mundial Contra a Pena de Morte 

e, assim como Tu perdoaste os que Te ofenderam, 

olhando o Teu exemplo, que possamos compreender 

que não temos o poder de fazer justiça por nossas 

mãos. Por isso, guia-nos num caminho de perdão e 

de compaixão por aqueles que nos magoam mais. A 

Bíblia, a Sagrada Escritura, tal como nos diz S. Paulo 

nesta carta a Timóteo, é inspirada por Deus, e nela 

podemos encontrar um caminho de correção frater-

na, de perdão, de verdadeira justiça. Peçamos para 

que os governantes do mundo não considerem a 

pena de morte como a aplicação da justiça. Rezemos 

juntos um Pai Nosso 

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

PARA SER FELIZ 

2ª feira, 10 outubro - Creme de cenoura; Chili com arroz 

branco e salada de tomate; Fruta. 

3.ª feira, 11 outubro - Sopa de espinafres; Salmão no 

forno com arroz e legumes salteados; Fruta. 

4.ª feira, 12 outubro - Sopa de alho francês; Febras gre-

lhadas com batata cozida e salada mista; Fruta. 

5.ª feira, 13 outubro - Canja de galinha; Strogonoff de 

perú com puré e salada mista; Fruta. 

6.ª feira, 14  outubro - Sopa de feijão-verde; Bacalhau 

com natas e salada de alface e tomate; Fruta. 

  
o meu animal preferido 

Cultura No Chiado: de 10 a 16 de outubro 
sete dias de passeios e visitas . 

 12.outubro — 4.ªF 

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

No passado dia 4 de outubro celebrou-se o Dia Mundial do 

Animal. O Zoo de Lisboa recuperou uma espécie ameaçada 

de extinção, acontecimento que não é inédito, mas que, 

como sempre que se passa algo do género, dá a todos a 

sensação de um milagre: no Jardim Zoológico de Lisboa nas-

ceu uma cria de órix-de-cimitarra, uma espécie animal que 

está há vários anos na lista das extintas no habitat natu-

ral. Um dos biólogos do zoo lisboeta explica que salvar espé-

cies da extinção é uma das missões dos zoos: "O Jardim Zoo-

lógico tem um papel muito relevante, é quase como se fosse 

uma Arca de Noé. Temos aqui machos e fêmeas e temos a 

hipótese, depois da catástrofe que é a extinção deste animal 

no seu habitat, de haver uma última esperança para esta 

espécie". (in euronews.com) 

Que cada um de nós seja capaz de cuidar do planeta, desta 

nossa Casa Comum, com gestos concretos que façam ver-

dadeiramente a diferença. Podemos não conseguir salvar 

uma espécie em extinção, mas talvez possamos poupar 

vários litros de água por dia, gerindo o seu uso, ou reutili-

zar materiais que, de outro modo, seriam atirados para o 

lixo. Seremos capazes de estar mais atentos? Este é o desa-

fio. 

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


