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    DorotíciaS 
 

O Quebra Nozes  no Coliseu de Lisboa,  
7 de Janeiro 
 

EMENTA   RISCO DA SEMANA– 2ºCiclo 

 5.janeiro — 5.ªF 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 
 
Isabel Jonet, presidente dos Bancos Alimentares, afirma que “uma das maio-
res dificuldades é conseguir-se voluntários comprometidos e qualificados no 
dia-a-dia e que sirvam com amor. Nas campanhas, é fácil. São pontuais e há 
muito entusiasmo. Muita alegria e muito empenho. O compromisso diário é 
mais complexo.” (In Revista Mensageiro) 
 
Agradecemos ao Senhor todos os voluntários do Colégio que, ao longo do 
ano, dão do seu tempo com alegria e empenho. Pedimos-Lhe também que 
as Instituições trabalhem mais em rede, apoiando-se mutuamente em fa-
vor do serviço aos outros. “Servir exige paciência e amor.” 
Confiemos a Nossa Senhora as nossas intenções e rezemos: Avé-Maria… 
 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 

 3.janeiro — 3.ªF 

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

Do Salmo 66 

«Deus Se compadeça de nós e nos dê a Sua bênção, res-

plandeça sobre nós a luz do Seu rosto. Na terra se conhe-

cerão os Seus caminhos e entre os povos a Sua salvação.»  

No início deste novo ano, pedimos ao Senhor que nos 

abençoe com os Seus dons para que saibamos continuar a 

escolher os gestos e os caminhos geradores de amizade e 

de hospitalidade.  

Por esta intenção rezemos, Pai-Nosso… 

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

 

 

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

Da Mensagem do Papa Francisco, para o Dia Mundial da Paz: 

«É juntos, na fraternidade e solidariedade, que construímos 

a paz, garantimos a justiça, superamos os acontecimentos 

mais dolorosos […]. É hora de nos comprometermos todos 

em prol da cura da nossa sociedade e do nosso planeta, cri-

ando as bases para um mundo mais justo e pacífico, seria-

mente empenhado na busca dum bem que seja verdadeira-

mente comum.»  

Acreditas que a Paz também depende de ti? Que gestos 

concretos podes fazer para tornar melhor a “parcela de 

Mundo” que te rodeia?  

(silêncio ou breve tempo de partilha) 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 

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

 4.janeiro — 4.ªF 

 6.janeiro — EPIFANIA DO SENHOR 

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

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus  

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns Magos 

vindos do Oriente. «Onde está – perguntaram eles – o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua 

estrela no Oriente e viemos adorá-l’O». […] Ouvindo o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que ti-

nham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o Menino. Ao ver a estrela, senti-

ram grande alegria. Entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua Mãe, e, prostrando-se diante d’Ele, ado-

raram-n’O. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe presentes: ouro, incenso e mirra.  

Os Magos do Oriente são a imagem de todos aqueles que se colocam numa atitude de escuta e de procura 

dos sinais de Deus no Mundo. Sem certezas, os Magos seguem uma estrela, dispõem-se à aventura da Fé... E 

ao chegar ao lugar onde o Menino se encontra, sentem imensa alegria.  

E tu? Estás disponível para descobrir as novidades que a aventura da fé te pode trazer? 

(breve momento de silêncio) 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 

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

 
 PARA SER FELIZ 

3.ª feira, 3 janeiro- Creme de cenoura; Esparguete à Bolo-

nhesa com salada variada; Fruta. 

4.ª feira, 4 janeiro- Sopa de alho francês; Rolinhos mistos 

com arroz xau-xau e salada variada; Fruta. 

5.ª feira, 5 janeiro- Sopa de espinafres; Lombo de porco 

no forno com batatas salteadas e salada variada; Fruta. 

6.ª feira, 6 janeiro-Sopa de feijão verde; Massa tricolor 

com salmão e salada variada; Fruta.  

 a minha disciplina preferida 

“Só a paz que nasce do amor fraterno e desinteressado pode  

 ajudar-nos a superar as crises pessoais, sociais e mundiais.” 
Papa Francisco 


