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    DorotíciaS 
 

 

EMENTA   RISCO DA SEMANA– 2ºCiclo 

17.novembro — 5.ªF 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 
Hoje, dia 17 de novembro, é o Dia Internacional do Estudante. Foi neste dia, 
em 1939, que um grupo de estudantes da antiga Checoslóvaquia lutou con-
tra as tropas nazis que atentavam contra a liberdade do seu povo. As univer-
sidades do país foram fechadas na madrugada desse dia, e as forças nazis 
invadiram a sede da Federação Central de Estudantes Checoslovacos, levan-
do centenas de estudantes para campos de concentração. (in calendarr.com) 
 
Agradecemos-Te, Senhor, pelo nosso fácil acesso ao ensino e pela paz no 
nosso país. Façamos agora um momento de silêncio em homenagem à vida 
destes estudantes, e pensemos como poderemos seguir o seu exemplo de 
generosidade e de sacrifício a bem de todos. 
(momento de silêncio e partilha das ideias  
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 

15.novembro — 3.ªF 

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

O dia 15 de novembro é o dia Nacional da Linguagem Gestual 

portuguesa. O objetivo deste dia é promover e garantir o res-

peito dos direitos das pessoas surdas. Esta linguagem permite 

comunicar com quem não tem a oportunidade de ouvir, pos-

sibilitando a integração dessas pessoas na sociedade. (in Ca-

lendarr.com) 

A linguagem gestual é algo que nos permite comunicar com 

os nossos amigos, colegas, familiares, e até com Deus, dis-

punhamos ou não de todos os sentidos.   

E tu? Já pensaste quantas portas podes abrir aprendendo 

outras formas de comunicar e, desse modo, integrar pessoas 

com características e particularidades diferentes das tuas? 

Agradecemos-Te, Senhor, pelas oportunidades dadas a estas 

pessoas, permitindo-lhes ultrapassar as suas limitações. 

Por estas intenções, rezemos uma Avé Maria. 

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

18.novembro- NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO 

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

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus (Lc 23,35-43) 

Naquele tempo, os chefes dos judeus zombavam de Jesus, dizendo: «Salvou os outros, salve-Se a Si mesmo, se é o 

Messias de Deus, o Eleito». Também os soldados troçavam d’Ele; aproximando-se para Lhe oferecerem vinagre, dizi-

am: «Se és o Rei dos judeus, salva-Te a Ti mesmo». Por cima d’Ele havia um letreiro: «Este é o Rei dos judeus». Entre-

tanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-O, dizendo: «Não és Tu o Messias? Salva-Te a Ti mes-

mo e a nós também». Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: «Não temes a Deus, tu que sofres o mesmo 

suplício? Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo das nossas más ações. Mas Ele nada praticou de conde-

nável». E acrescentou: «Jesus, lembra-Te de Mim, quando vieres com a Tua realeza». Jesus respondeu-lhe: «Em verda-

de te digo: Hoje estarás comigo no Paraíso». 

Neste domingo, celebra-se a solenidade do Cristo Rei. Não celebramos um Rei sedento de poder e riqueza, mas um Rei 

próximo do seu povo. O Evangelho que acabámos de ler convida-nos a refletir sobre a realeza de Cristo. Uma realeza 

que se exerce no amor, no serviço, no perdão e no dom da vida, ao contrário do que vemos nos dias de ho-

je. Rezemos para que possamos seguir o exemplo de Jesus na nossa vida: Pai Nosso… 

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

 

 14.novembro — 2.ªF 

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

Da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses 

(Col 1,15-18) 

 (…) Cristo é a imagem de Deus invisível, o Primogéni-

to de toda a criatura; porque n’Ele foram criadas to-

das as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis (…). 

Ele é anterior a todas as coisas e n’Ele tudo subsiste. 

Ele é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo. (…) 

Senhor, ajuda-nos a ter um papel fundamental na 

vida dos outros, tal como Cristo tem na daqueles que 

acreditam n’Ele.  Que também nós possamos trans-

mitir esta realeza e soberania que Ele nos traz, e que 

mais não é do o próprio Deus que vem servir a huma-

nidade. Pedimos-Te que haja mais pessoas como S. 

Paulo, preocupadas em transmitir aquilo em que 

acreditam. 

Por esta intenção, rezemos um Pai Nosso. 

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

PARA SER FELIZ 

2ª feira, 14 novembro -  Creme de cenoura ; Feijoada e salada 

de alface e tomate; Fruta da época . 

3.ª feira, 15 novembro -  Sopa de espinafres; Filetes de pescada 

com arroz de cenoura e salada de alface, milho e beterraba ; 

Fruta da época. 

4.ª feira, 16 novembro -  Sopa Juliana; Pizza com salada de alfa-

ce e cenoura ; Fruta da época . 

5.ª feira, 17 novembro - Creme de legumes ; Goulash com arroz 

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

6.ª feira, 18 novembro - Sopa de feijão verde; Lasanha de atum 

com salada de alface e beterraba; Fruta da época.  

 

Jogo de Xadrez 
 

16.novembro — 4.ªF 

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

Gustavo Ribeiro fez história para o nosso país, sagrando-se 

campeão mundial do circuito de skate, que se realizou no 

dia 6 de novembro no Rio de Janeiro, no Brasil.  O skater, de 

21 anos é o primeiro português a ser campeão mundial na 

modalidade, sendo também o português mais destacado no 

circuito internacional de skate. (in Expresso, adaptado) 

Agradecemos-Te, Senhor, por todos aqueles que levam a 

nossa pátria mais longe. Que eles sejam a inspiração para 

perseguirmos os nossos sonhos.  

E tu, o que podes fazer para te superares e alcançares o teu 

melhor? 

Por estas intenções, rezemos um Pai Nosso. 

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

Jornada Diocesana da Juventude, 

19 e 20 de novembro – Oeiras 

“A educação é a arma mais poderosa que tu podes usar para mudar o mundo.” 

Nelson Mandela 


