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    DorotíciaS 
 

 

EMENTA   RISCO DA SEMANA– 2ºCiclo 

 20.outubro — 5.ªF 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 
 
Uma professora de Educação Física foi agredida por um grupo de dez mulhe-
res, numa escola na Figueira da Foz. As agressões ocorreram na sequência de 
uma situação de violência entre alunos, que terá envolvido o filho de uma 
das agressoras. A professora em questão viu e separou os alunos que se es-
tavam a agredir mutuamente. (in jn.pt) 
 
Senhor, ajuda-nos a abrir a mentalidade das pessoas de hoje em dia. Que 
este tipo de comportamentos não se alastre para as gerações futuras e que 
as pessoas se apercebam de que violência não é nem nunca será a solução 
para os problemas. Pedimos-Te por esta professora, que adotou uma atitu-
de reveladora de cuidado e empatia pelo outro, para que, com a Tua orien-
tação, encontre a força e a coragem necessárias para ultrapassar uma situ-
ação tão traumática como a sucedida. Pedimos-Te também por todos os 
professores, que apenas desejam o melhor para os seus alunos.  
Por estas intenções e por todas as que estão nos nossos corações, rezemos 
a oração que Jesus nos ensinou: Pai Nosso… 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 

 18.outubro — 3.ªF 

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

1 milhão de crianças rezam o terço  

A ideia desta iniciativa surgiu no ano de 2005, num santuário 

na Venezuela. Quando várias crianças aí rezavam o terço, 

algumas das mulheres presentes sentiram uma profunda ex-

periência da presença da Nossa Senhora. Uma delas pensou 

logo numa promessa do Santo Padre Pio: “Quando um milhão 

de crianças rezarem o terço, o mundo irá mudar.” O principal 

objetivo da iniciativa é mostrar que a oração confiante das 

crianças atinge, como uma flecha, o coração de Deus e, por 

isso, tem um poder tão grande.  (in fundacao-ais.pt) 

Convidamos-te a passar, durante esta manhã, na Capela 

do Colégio para rezar a Nossa Senhora, pedindo a paz 

para o Mundo inteiro. 

Rezemos agora juntos uma Avé Maria. 

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

 

 21.outubro — XXX Domingo do Tempo Comum 

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

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas (Lc 18,9-14) 

Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os 

outros: «Dois homens subiram ao templo para orar; um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava 

assim: 'Meu Deus, dou-Vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, 

nem como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos'. O 

publicano ficou a distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao Céu; Mas batia no peito e dizia: 

'Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador'. Eu vos digo que este desceu justificado para sua casa 

e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado». 

No nosso quotidiano tendemos a olhar mais para nós do que para os outros. Temos o hábito de nos achar superi-

ores e desvalorizar aqueles que são mais fracos. Dizemo-nos humildes e ajudamos os outros em frente “às câma-

ras”, mas desprezamo-los quando estamos a sós. Ajuda-nos, Senhor, a ser verdadeiramente humildes, verdadei-

ramente bons, e a ajudar os que precisam de nós. Rezemos juntos um Pai Nosso. 

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

 

 17.outubro — 2.ªF 

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

Leitura do Livro de Ben-Sirá  (Sir 35,15b-17.20-22ª) 

O Senhor é um juiz que não faz aceção de pessoas. 

Não favorece ninguém em prejuízo do pobre e atende 

a prece do oprimido. Não despreza a súplica do órfão 

nem os gemidos da viúva. Quem adora a Deus será 

bem acolhido e a sua prece sobe até às nuvens. A ora-

ção do humilde atravessa as nuvens e não descansa 

enquanto não chega ao seu destino. Não desiste, até 

que o Altíssimo o atenda, para estabelecer o direito 

dos justos e fazer justiça. 

Será que somos sempre humildes? Pomos as necessi-

dades dos outros à frente das nossas? 

 (momento de silêncio e partilha) 

Senhor, durante este ano ajuda-nos a caminhar para 

a hospitalidade, a estar mais atentos e disponíveis 

para os outros.  

Por esta intuição, rezemos uma Avé Maria. 

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

 

 

PARA SER FELIZ 

2ª feira, 17 outubro - Creme de ervilhas; Lombo de porco 

assado com arroz branco e salada de alface e cenoura; 

Fruta. 

3.ª feira, 18 outubro - Caldo-verde; Pescada espiritual 

com salada mista; Fruta. 

4.ª feira, 19 outubro - Sopa Juliana; Bifinhos grelhados 

com massa salteada e salada; Fruta.  

5.ª feira, 20 outubro - Sopa de espinafres com grão; Ca-

lamares no forno com arroz de cenoura; Fruta. 

6.ª feira, 21 outubro - Sopa de feijão-verde; Carne à 

Brás; Fruta. Bruno Vieira 

 

 19.outubro — 4.ªF 

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

O Prémio Nobel da Física de 2022 foi atribuído a um trio de 

investigadores em informação quântica. Os três cientistas 

premiados são conhecidos como os pais da informação 

quântica, tendo contribuído para o desenvolvimento de no-

vas tecnologias, como os computadores quânticos ou a se-

gurança encriptada quântica. O júri do Nobel da Física desta-

ca o seu trabalho em “experiências com fotões entrelaça-

dos. (in publico.pt) 

Esta notícia projeta-nos para o futuro da Humanidade.  

Senhor, desafia-nos a comunicar como estas partículas a 

nível quântico. Este prémio mostra-nos que também nós 

podemos viver entrelaçados. Assim, pedimos-Te que se-

jamos compreensivos com o próximo, de forma a que pos-

samos viver em paz e harmonia. 

Por esta intenção, rezemos um Pai-nosso. 

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

18 de outubro, um milhão de crianças rezam o  

terço pela unidade e pela paz ! 


