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    DorotíciaS 
 EMENTA   RISCO DA SEMANA– 2ºCiclo 

 12.janeiro — 5.ªF 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 
 
Investigadores da Universidade do Algarve (UAlg) descobriram uma proteína 
"crucial" no desenvolvimento de duas doenças neurodegenerativas para as 
quais não existe, atualmente, qualquer terapia que possa atrasar ou parar a 
sua progressão, anunciou esta quarta-feira a instituição de ensino.  
(in sicnoticias.pt) 
 
Agradecemos-Te, Senhor, a esperança e a persistência por parte de todos 
os profissionais que participaram e participam na investigação de uma cura 
para o tratamento de doenças raras. 
 
Como forma de agradecimento, façamos um momento de silêncio. 
 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 

 10.janeiro — 3.ªF 

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

A criação de uma bota robótica pode vir a melhorar a vida 

de quem sofre de problemas de mobilidade. Da união en-

tre computadores, sensores e motores “nasceu” uma bota 

robótica que permite um andar com menor esforço. 

Esta nova tecnologia visa facilitar a mobilidade de quem 

sofre de paralisia cerebral, distrofia muscular ou de vítimas 

de enfartes. (in sicnoticias.pt) 

Agradecemos-Te, Senhor, pelas evoluções tecnológicas 

que, a cada dia, facilitam e oferecem auxílio nas funções 

do dia a dia àqueles que mais necessitam. Pedimos-te que 

ajudes essas pessoas, que, infelizmente, não têm as mes-

mas oportunidades que a generalidade da população. 

Por estas intenções e por todas as que se encontram nos 

nossos corações, rezemos uma Avé Maria. 

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

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

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou 

este domingo que vai revogar decretos legais assinados pelo 

seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que facilita-

ram o porte, a posse e a venda de armas no país. (in jn.pt) 

Senhor, agradecemos esta nova lei, e esperamos que com 

ela o tráfico e uso de armas venham a diminuir, tal como a 

violência que vem com elas. Ajuda os líderes mundiais a 

tomarem decisões corretas como esta, para que o mundo 

esteja sempre um pouco mais perto da paz. 

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... 

 

 11.janeiro — 4.ªF 

 13.janeiro — BAPTISMO DO SENHOR 

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

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João (Jo 1,29-34) 

Naquele tempo, João Baptista viu Jesus, que vinha ao seu encontro, e exclamou: 

«Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era d'Ele que eu dizia: "Depois de mim virá um homem, 

que passou à minha frente, porque existia antes de mim". Eu não O conhecia, mas para Ele Se manifestar a 

Israel é que eu vim batizar em água». João deu mais este testemunho: «Eu vi o Espírito Santo descer do Céu 

como uma pomba e repousar sobre Ele. Eu não O conhecia, mas quem me enviou a batizar em água é que me 

disse: "Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e repousar é que batiza no Espírito Santo". Ora eu vi 

e dou testemunho de que Ele é o Filho de Deus». 

Neste início de ano, pedimos-Te, Senhor, para que ilumines todos aqueles que não Te veem ou sentem devida-

mente.  Que os faças ver o dom da Tua palavra e, ao mesmo tempo, que saibam que Tu os amas, tal como 

amaste João Baptista. E tu, sentes-te devidamente iluminado pelo Senhor?   

Consegues ver o dom da Sua palavra? 

Por estas intenções e por todas as que estão nos nossos corações, rezemos: Glória... 

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

 
 PARA SER FELIZ 

2.ª feira, 9 janeiro-  Creme de cenoura; Macarrão gratina-

do com carne e salada variada; Fruta. 

3.ª feira, 10 janeiro- Sopa de agrião; Solha no forno com 

batatas cozidas e legumes salteados; Gelatina. 

4.ª feira, 11 janeiro-  Sopa de alho francês; Febras grelha-

das com arroz branco e salada variada; Fruta. 

5.ª feira, 12 janeiro-  Canja de galinha ; Xau-Ming de fran-

go com salada variada; Fruta.  

6.ª feira, 13 janeiro- Sopa de feijão verde; Calamares no 

forno com arroz de cenoura e salada variada; Fruta.  Luís Ançã 

 9.janeiro — 2.ªF 

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

Leitura do Livro de Isaías 

“Eu tenho merecimento aos olhos do Senhor e Deus 

é a minha força.” 

Que hoje possas sentir no teu coração a força de 

Deus para esta semana que começa.  

Façamos um momento de silêncio para entregar a 

Deus todos os sonhos, medos e incertezas que te-

mos para esta semana.  Glória ao Pai, ...  

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

"O fracasso é uma ótima oportunidade para começar de novo de forma mais inteligente."  
Henry Ford  

Os Fabelmans, filme de  Steven Spielberg  

nos cinemas. 


