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    DorotíciaS 
 

 

EMENTA   RISCO DA SEMANA– 2ºCiclo 

 27.outubro — 5.ªF 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 
 
O Papa Francisco pede que se considere uma reforma da Organização das 
Nações Unidas, ao mesmo tempo que apela à paz universal, no novo livro 
que celebrará o décimo aniversário do seu pontificado (…) apelou às nações 
e povos para trabalharem juntos e construírem um mundo melhor onde rei-
ne a paz. (…) Diz ainda que o diálogo e a esperança são as únicas formas pos-
síveis de resolver conflitos e convida todos os países a empenharem-se no 
"diálogo, negociações, escuta, diplomacia criativa e política clarividente que 
possa contribuir para um sistema que não se baseie no poder das armas ou 
na dissuasão". (in notícias ao minuto) 
 
O Papa Francisco apelou à paz mundial, incentivando uma reforma da 
ONU. O Papa afirmou que a carta fundadora da ONU está desatualizada, 
uma vez que a sociedade tem vindo a modificar-se. Como podemos, no 
nosso dia a dia, contribuir para a paz na nossa comunidade?  
(momento de silêncio) 
Rezemos juntos um Pai Nosso. 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 

 25.outubro — 3.ªF 

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

“O conflito do Iémen, já dura há pelo menos 11 anos, apre-

sentando prejuízos chocantes: milhares de mortos e milhões 

de crianças em desnutrição aguda, falta de água potável e de 

atendimento médico à população”. ( in bbc.com) 

Senhor, ajuda estas crianças, que sofrem há uma década e 

não recebem a devida atenção dos meios de comunicação, a 

encontrar paz no meio deste conflito e a ultrapassar as suas 

dificuldades. E tu, será que consegues ultrapassar os confli-

tos da tua vida? Recorda situações difíceis que sentes difi-

culdade em ultrapassar e pede ajuda para o conseguires. 

 (Momento de silêncio) 

Por estas intenções rezemos uma Avé Maria. 

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

 28.outubro — XXXI Domingo do Tempo Comum 

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

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas (Lc 19,1-10) 

Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Vivia ali um homem rico chamado 

Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas, devido à multidão, não podia vê-

l'O, porque era de pequena estatura. Então correu mais à frente e subiu a um sicómoro, para ver Jesus, que 

havia de passar por ali. Quando Jesus chegou ao local, olhou para cima e disse-lhe: «Zaqueu, desce depressa, 

que Eu hoje devo ficar em tua casa». Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, to-

dos murmuravam, dizendo: «Foi hospedar-Se em cada de um pecador». Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao 

Senhor, dizendo: «Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens e, se causei qualquer prejuízo a alguém, 

restituirei quatro vezes mais». Disse-lhe Jesus: «Hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é 

filho de Abraão. Com efeito, o Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido». 

O Evangelho de hoje relata-nos a história de um homem que havia cometido vários erros ao longo da sua vida. 

No entanto, não deixou de ser acolhido por Jesus, que não se importou com as suas fragilidades. Pedimos-Te, 

Senhor, que saibamos acolher os outros, independentemente das suas fraquezas. Que possamos ajudá-los a 

alcançar a sua melhor versão. Por esta intenção, rezemos um Pai Nosso. 

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

 

 24.outubro — 2.ªF 

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

Salmo 144 (145) 

Louvarei para sempre o vosso nome, 

Senhor meu Deus e meu Rei. 

Quero exaltar-Vos, meu Deus e meu Rei, 

e bendizer o Vosso nome para sempre. 

Quero bendizer-Vos, dia após dia, 

e louvar o Vosso nome para sempre. 

O Senhor é clemente e compassivo, 

paciente e cheio de bondade. 

O Senhor é bom para com todos 

e a Sua misericórdia se estende a todas as criaturas. 

Nesta segunda-feira, lemos um salmo. Um salmo é uma 

oração muitas vezes cantada, e neste, especificamente, 

louvamos Deus, o Seu carinho e a capacidade que nos 

dá para amar e respeitar os outros. Senhor, pedimos-Te 

que nos ajudes a amar incondicionalmente o outro, 

independentemente das nossas divergências. Pai, guia-

nos e transforma-nos interiormente para que possamos 

abrir o nosso coração ao próximo. 

Por estas intenções, rezemos um Pai Nosso. 

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

PARA SER FELIZ 

2ª feira, 24 outubro -  Sopa de feijão com hortaliça; Espar-

guete à Bolonhesa com salada de alface e cenoura; Fruta 

da época. 

3.ª feira, 25 outubro - Canja de galinha; Pescada no forno 

com puré e legumes; Fruta da época.   

4.ª feira, 26 outubro - Sopa de agrião; Pastéis mistos com 

arroz xau-xau e salada mista; Fruta da época . 

5.ª feira, 27 outubro - Sopa de espinafres; Xau Ming e 

salada colorida;  Fruta da época.  

6.ª feira, 28 outubro - Sopa de alho francês; Empadão de 

atum com arroz; Fruta da época. Mochila 

 

 26.outubro — 4.ªF 

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

No dia 16 outubro, nos campeonatos da Ásia, uma escalado-

ra iraniana apareceu com o cabelo descoberto, sem o lenço 

tradicional. Este gesto, que desobedeceu às restrições da 

República Islâmica para atletas femininas, fez com que a 

atleta em causa regressasse de imediato para o seu país de 

origem onde, provavelmente, será detida. (in publico.pt) 

Senhor, ajuda-nos, a nós e a todas estas mulheres, a lutar e 

a nunca perder a coragem de defender aquilo que está 

certo, para que o mundo evolua e cresça em humanidade, 

tornando-se um lugar onde cada um é digno e livre de se 

expressar livremente. 

Por esta intenção, rezemos uma Avé Maria. 

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

Exposição os loucos anos 20, museu da cidade 


