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    DorotíciaS 
 

 

EMENTA   RISCO DA SEMANA– 2ºCiclo 

 3.novembro — 5.ªF 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 
 
Uma empresa de Itália desenvolveu um sistema inteligente para a recupera-
ção de ouro, prata, platina e outros conteúdos preciosos dos telemóveis e 
computadores antigos. Esta empresa fez um acordo com o Estado da Cidade 
do Vaticano. Juntos, decidiram criar uma cadeia de coleta desses recursos 
que, de outra forma, seriam desperdiçados e, em seguida, proceder à sua 
recuperação, ativando um círculo económico virtuoso.   
(in adaptado de vaticannews.va) 
 
Senhor, agradecemos-Te por nos dares mentes tão capazes que nos pro-
porcionam tão grandes avanços tecnológicos. Agradecemos-Te também 
por todos os que tem como preocupação a reutilização dos recursos e lu-
tam contra a cultura do descarte. 
 
Rezemos agora a oração que Jesus nos ensinou: Pai Nosso… 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 

 4.novembro — XXXII Domingo do Tempo Comum 

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

Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus – que negam a ressurreição – e fizeram-Lhe a se-

guinte pergunta: «Mestre, Moisés deixou-nos escrito: 'Se morrer a alguém um irmão, que deixe mulher, mas 

sem filhos, esse homem deve casar com a viúva, para dar descendência a seu irmão'. Ora havia sete irmãos. O 

primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo e depois o terceiro desposaram a viúva; e o mesmo suce-

deu aos sete, que morreram e não deixaram filhos. Por fim, morreu também a mulher. De qual destes será ela 

esposa na ressurreição, uma vez que os sete a tiveram por mulher?» Disse-lhes Jesus: «[…] aqueles que forem 

dignos de tomar parte na vida futura e na ressurreição dos mortos, nem se casam nem se dão em casamento. 

Na verdade, já nem podem morrer, pois são como os Anjos, e, porque nasceram da ressurreição, são filhos de 

Deus.». (in Evangelho segundo São Lucas) 

No Evangelho, Jesus garante-nos que a vida não acaba e que a ressurreição é a realidade que nos espera. No 

entanto, a ressurreição não é uma questão pacífica e clara para muitas pessoas. E tu, acreditas na ressurreição? 

Esta certeza que Jesus te dá influencia o modo como vives agora?  

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

 

 
PARA SER FELIZ 

4.ª feira, 2 novembro - Sopa Juliana; Empadão de carne 

com puré e salada de alface e pepino ; Fruta da época.  

5.ª feira, 3 novembro -  Sopa de espinafres ; Frango assa-

do com batatas fritas e salada de alface, tomate e pimen-

tos; Fruta da época. 

6.ª feira, 4 novembro -  Sopa de feijão verde ; Atum com 

lacinhos e salada de alface e beterraba ; Fruta da época.  

 

 

 

  

Floresta 
 

 2. novembro — 4.ªF 

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

Um chanceler alemão pediu um “novo plano Marshall”, numa conferência em Berlim sobre o planea-

mento e financiamento do esforço de reconstrução do pós-guerra da Ucrânia, referindo-se ao programa 

de desenvolvimento patrocinado pelos EUA que visou reabilitar as economias europeias após a Segunda 

Guerra Mundial. (in CNN) 

Senhor, ajuda-nos a ter a capacidade para acabar com conflitos e assim trazer paz ao mundo e rever-

ter os danos sofridos por causa da guerra.  

Por esta intenção, rezemos um Pai Nosso… 

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

 

Exposição “ EVILUTION” de Bordalo II  

no Edu Hub Lisboa 

 

«Não precisas de ser excelente para começar, mas precisas de  

começar para ser excelente.» 

Zig Ziglar  


