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    DorotíciaS 
 

 

EMENTA   RISCO DA SEMANA– 2ºCiclo 

24.novembro — 5.ªF 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 
 
Há um novo equipamento de diálise para recém-nascidos com peso a partir 
dos 1,8 quilogramas, o único em hospitais do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS). A máquina ficará no Centro Materno-Infantil do Norte e permitirá um 
tratamento mais seguro e eficaz. Estima-se que, a cada ano, venha a ajudar 8 
a 10 bebés. Este equipamento é um dos poucos exemplares existentes a 
nível europeu e dará a resposta a situações ocorridas em todo o país. (in 
sicnoticias.pt) 
 
Senhor, agradecemos-Te por todos os que contribuem para o bem comum, 
sendo agentes de transformação do mundo. 
Que também nós possamos servir os outros e trazer mudança positiva ao 
mundo.  Pedimos-Te que haja mais pessoas preocupadas e empenhadas, e 
que sejam para nós exemplos que desejamos seguir. Por esta intenção, 
rezemos um Pai Nosso. 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 

22.novembro — 3.ªF 

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

Na passada terça feira, um míssil de fabrico russo atingiu a 

Polónia, fazendo duas vítimas mortais. A Polónia invocou o 

artigo quarto da NATO, tendo sido marcada uma reunião de 

emergência para o dia seguinte. O motivo e a origem do ata-

que ainda são incertos, mas estão em curso investigações 

para apurar os factos. (in dn.pt)  

Senhor, ajuda as nações a resolver os seus conflitos de for-

ma pacífica, evitando a guerra, e guia o seu caminho em 

direção à paz. Ajuda também cada um de nós a promover a 

paz à sua volta, com gestos concretos de inclusão, de hones-

tidade, de justiça e de amor ao próximo. 

Por esta intenção, rezemos um Pai Nosso. 

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

25.novembro– I DOMINGO DO ADVENTO 

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

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus (Mt 24, 37-44) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: (…) Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso 

Senhor. (…) Compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante e 

não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai vós também preparados, porque, na hora em que menos pen-

sais, virá o Filho do homem. 

No próximo domingo começa o Advento, e com ele a preparação para a chegada de Jesus. O Evangelho convida-

nos a estar mais atentos aos apelos por Ele lançados. Durante este percurso do Advento, será que sou capaz de 

estar atento aos desafios de Deus, muitas vezes presentes na minha relação com os outros? Estou disposto a com-

prometer-me e acolher essa novidade? (momento de reflexão) 

Por estas intenções e por todas as que estão no nosso coração, rezemos um Pai Nosso. 

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

 

 

 21.novembro — 2.ªF 

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

São Paulo escreve aos Romanos (Rom 13, 11-12) 

Irmãos: 

Vós sabeis em que tempo estamos: Chegou a hora de 

nos levantarmos do sono, porque a salvação está ago-

ra mais perto de nós do que quando abraçámos a fé. A 

noite vai adiantada e o dia está próximo. Abandone-

mos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da 

luz. 

Senhor, ajuda-nos a não permanecer no comodismo 

e a estar sempre atentos aos outros à nossa volta. 

Ajuda-nos a, através das nossas atitudes, combater o 

egoísmo, a injustiça e a mentira no mundo. 

E tu? O que podes fazer para tornar o mundo um 

lugar mais justo? 

Por estas intenções, rezemos um Pai Nosso. 

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

 

PARA SER FELIZ 

2ª feira, 21 novembro - Sopa de feijão com hortaliça; Croquetes 

com arroz branco e salada de alface e pimentos; Fruta da época  

3.ª feira, 22 novembro - Sopa de agrião; Fusilli tricolor com sal-

mão e salada de alface e beterraba, Fruta da época  

4.ª feira, 23 novembro - Creme de alho francês; Perninhas de 

frango com puré e salada de alface e tomate; Fruta da época  

5.ª feira, 24 novembro - Creme de cenoura; Arroz de pato e sala-

da de alface, tomate e pimentos, Fruta da época  

6.ª feira, 25 novembro - Sopa de feijão verde, Bacalhau à Brás e 

brócolos cozidos e salada de alface; Fruta da época  

 O meu sonho mais estranho 

 

23.novembro — 4.ªF 

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

Faz hoje 7 anos que uma empresa privada de aeronáutica 

anunciou que um seu foguetão realizara com sucesso uma 

missão de lançamento de uma cápsula espacial não tripula-

da numa trajetória sub-orbital até uma altitude de 100,5 km, 

tendo ela descido depois de forma controlada para a Terra e 

aterrado suavemente a poucos metros do seu local de lan-

çamento. 

Obrigado, Senhor, por nos abençoares com mentes tão 

brilhantes que possibilitam estes avanços extraordinários 

para a espécie humana.  

Como podemos, também nós, transformar o mundo que 

nos rodeia e ajudar a humanidade a desenvolver-se, guian-

do-se por valores que têm como fim o bem de todos? 

Por esta intenção, para que sejamos, também nós, agentes 

transformadores da humanidade, rezemos uma Ave Maria. 

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

 

“ Não deixes que ninguém te tire a Esperança.” 
Papa Francisco 

Portugal inicia a sua jornada no Mundial de 

Futebol esta quinta-feira, dia 24 de  

novembro, contra o Gana. 

Sugerimos que convides amigos e família 

par ver o jogo e apoiar Portugal! 


