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    DorotíciaS 
 

 

EMENTA   RISCO DA SEMANA– 2ºCiclo 

10.novembro — 5.ªF 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 
 
Entre os dias 1 e 4 de novembro decorreu em Lisboa o maior evento para 
jovens empreendedores – a Web Summit. Desde 2016 que este evento torna 
possíveis os sonhos de diversas empresas, fomentando um desenvolvimento 
tecnológico e sustentável. Em Portugal há 100 startups que participaram, 
oriundas de todo o país. 
 
Agradecemos-Te, Senhor, por existirem tantos jovens com ambição e com 
o objetivo de melhorar a nossa sociedade através da inovação e do desen-
volvimento tecnológico. 
Pedimos-Te que, tal como estes jovens, todos nós consigamos dar asas aos 
nossos desejos e ambições, sempre em prol de uma sociedade melhor e 
mais construtiva. Por esta intenção, rezemos um Pai Nosso. 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 

8.novembro — 3.ªF 

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

Na capital sul-coreana, mais de 150 jovens perderam a vida 

numa rua estreita na zona de estabelecimentos dedicados à 

vida noturna. Estima-se que houvesse cerca de cem mil nas 

ruas estreitas do bairro, e que a sua debandada terá sido pro-

vocada pela notícia da presença nas imediações de uma es-

trela pop local. A intensa afluência provocou muitas mortes 

por esmagamento.  Foram decretados sete dias de luto nacio-

nal. (in vaticannews.va/pt) 

Pedimos-Te, Senhor, por todas as famílias dos jovens que 

perderam a vida. Que a tragédia que os afetou possa servir 

de alerta para os perigos que os jovens correm frequente-

mente em momentos de celebração ou alegria. Agradece-

mos-Te também por todos os movimentos cívicos e pela 

união em torno de uma causa como esta. Que todos nós 

saibamos também estar unidos e prontos para ajudar o ou-

tro todos os dias. 

Por esta intenção e todas as que estão nos nossos corações, 

rezemos um Pai Nosso. 

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

 11.novembro — XXXIII Domingo do Tempo Comum 

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

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas (Lc 21,8-9) 

Naquele tempo, (…) Jesus disse: «Tende cuidado; não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome e 

dirão: "sou eu"; e ainda: "O tempo está próximo". Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, 

não vos alarmeis: é preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim.” 

No evangelho, Jesus diz-nos que o caminho que a Igreja é chamada a percorrer será repleto de dificuldades e 

perseguições, mas que os seus discípulos terão sempre a ajuda e a força de Deus para superá-las. 

Jesus, ajuda-nos a percorrer o nosso caminho e dá-nos sempre o teu auxílio e proteção nos momentos de adver-

sidade que vão surgindo. 

Por estas intenções e por todas as que estão nos nossos corações, rezemos um Pai Nosso. 

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

 

 7.novembro — 2.ªF 

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

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos 

Tessalonicenses (2Tes 3, 7-9) 

Irmãos: 

Vós sabeis como deveis imitar-nos, pois não vivemos 

entre vós desordenadamente, nem comemos de graça 

o pão de ninguém. Trabalhámos dia e noite, com es-

forço e fadiga, para não sermos pesados a nenhum de 

vós. Não é que não tivéssemos esse direito, mas qui-

semos ser para vós exemplo a imitar. 

São Paulo, na sua carta a uma comunidade cristã (os 

tessalonicenses), reforça a ideia de que não temos o 

direito de nos instalarmos na preguiça e no comodis-

mo, ignorando as pessoas ao nosso redor e evitando 

dar o nosso contributo para a construção de uma 

comunidade inclusiva, aberta e acolhedora. E tu? 

Contribuis para a construção de uma sociedade me-

lhor? Enfrentas a adversidade, com o objetivo de 

seres um exemplo? Entreguemos o nosso esforço e 

dedicação a Maria. Por estas intenções, rezemos uma 

Avé Maria. 

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

PARA SER FELIZ 

2ª feira, 7 novembro -  Sopa Juliana; Coxa de perú assada com 

batatas salteadas e salada de tomate, alface e beterraba; Fruta 

da época. 

3.ª feira, 8 novembro - Creme de alho francês ; Arroz de cama-

rão com salada de alface e   pimentos; Fruta da época. 

4.ª feira, 9 novembro - Sopa de espinafres com grão; Saladinha 

de frango e salada de alface, pepino e cenoura; Fruta da época.  

5.ª feira, 10 novembro- Caldo verde; Rolo de carne com arroz 

branco e salada de tomate e alface ; Fruta da época.  

6.ª feira, 11 novembro -Sopa de agrião; Empadão de espargue-

te com atum e salada de milho, alface e tomate; Fruta da época. 

Cidade à noite 

 

9.novembro — 4.ªF 

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

FBI alerta para ameaças às sinagogas no estado de Nova 

Jersey, nos Estados Unidos. O FBI não deu detalhes sobre o 

tipo de ameaça ou a possível motivação, mas disse que o 

aviso foi emitido como uma medida proativa, enquanto o 

caso é investigado. (in g1.globo.com/mundo/ 

Meu Deus, não permitas que estes ataques ocorram efeti-

vamente. Cada pessoa deve poder viver e manifestar a sua 

fé, independentemente da sua religião. Será que cada um 

de nós, estando a estudar num colégio católico, é capaz de 

demonstrar respeito e tolerância por aqueles que profes-

sam outra religião ou pelos que ainda não encontraram no 

seu caminho a presença de Deus? Pensemos nos nossos 

comportamentos e atitudes. 

Rezemos juntos um Pai Nosso, pedindo ao Pai que, tam-

bém juntos, sejamos jovens exemplares em respeito e tole-

rância. 

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

Festa do cinema francês 

“ Tenham coragem. Não tenham medo de sonhar coisas grandes.” 
Papa Francisco 


