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    DorotíciaS 
 EMENTA   RISCO DA SEMANA– 2ºCiclo 

 19.janeiro — 5.ªF 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 
 
Empresário doa aparelho essencial à saúde de um menino no Brasil.  
Calebe fazia parte de uma família necessitada em Minas Gerais. 
 
Agradecemos-Te, Senhor, por existirem pessoas que estão dispostas a 
abdicar do seu património para ajudar os mais necessitados. 
Por esta intenção e por todas as que estão nos nossos corações, rezemos 
uma Ave Maria. 
 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 

 17.janeiro — 3.ªF 

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

Preço da comida regista maior subida em quase 40 anos.  

O custo de vida agravou-se em várias frentes durante o 

ano de 2022, mas é nos preços da alimentação e bebidas 

não alcoólicas que o aperto é mais forte. O aumento do 

custo de vida e a pobreza são os assuntos que mais preocu-

pam os portugueses. (in Diário de Notícias9 

Permite, Senhor, que toda a população consiga ter acesso 

aos alimentos essenciais do dia a dia e que não passe fo-

me.  

Por esta intenção, rezemos uma Ave Maria. 

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

 

 

 

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

Hoje é o Dia Internacional do Sorriso.  Apesar de todas as 

perdas, problemas e medos por que passamos e que sofre-

mos, é importante manter sempre um sorriso na cara e não 

esquecer as coisas boas que vivemos. 

Agradecemos o carinho, a dedicação e o sorriso das Irmãs 

neste colégio, em especial da Irmã Salazar, por nos terem 

acolhido e cuidado. 

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

 

 

 

 18.janeiro — 4.ªF 

 20.janeiro — II DOMINGO TEMPO COMUM 

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

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus (Mt 4,12-23) 

Quando Jesus ouviu dizer que João Baptista fora preso, retirou-Se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi habitar 

em Cafarnaum, terra à beira-mar, no território de Zabulão e Neftali. Assim se cumpria o que o profeta Isaías 

anunciara, ao dizer: «Terra de Zabulão e terra de Neftali, estrada do mar, além do Jordão, Galileia dos gen-

tios: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz; para aqueles que habitavam na sombria região da mor-

te, uma luz se levantou». Desde então, Jesus começou a pregar: «Arrependei-vos, porque o reino de Deus 

está próximo». Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu irmão 

André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: «Vinde e segui-Me e farei de 

vós pescadores de homens». Eles deixaram logo as redes e seguiram-n'O. Um pouco mais adiante, viu outros 

dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco, na companhia de seu pai Ze-

bedeu, a consertar as redes. Jesus chamou-os e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-n'O. Depois começou 

a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do reino e curando todas as 

doenças e enfermidades entre o povo. 

Senhor, ajuda-nos a, tal como Simão, Pedro, Tiago e João, seguir-Te sem pensar duas vezes. Ajuda-nos a ter 

determinação, confiança e Fé, quer no nosso quotidiano, quer nas decisões importantes que tomamos. Muito 

obrigado pelas oportunidades que nos dás. Ensina-nos a aceitá-las tão facilmente quanto os teus apóstolos. 

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

 
 PARA SER FELIZ 

2.ª feira, 16 janeiro-  Sopa de feijão verde; Coxa de peru 

assada com arroz branco e salada variada; Fruta. 

3.ª feira, 17 janeiro-  Sopa de espinafres com grão; Massa 

tricolor com atum e salada variada; Fruta. 

4.ª feira, 18 janeiro-  Sopa de alho francês; Tortilha  e sala-

da variada; Fruta.  

5.ª feira, 19 janeiro-  Sopa Juliana; Xau-Ming de frango 

com salada variada; Fruta. 

6.ª feira, 20 janeiro- Sopa de agrião;  Bacalhau com natas;  

Fruta. Profissão de sonho 

 16.janeiro — 2.ªF 

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

Leitura do Livro de Isaías 

“Vou fazer de ti a luz das nações, para que a Minha 

salvação chegue até aos confins da terra” 

Que, nesta semana que começa, consigas sentir a 

luz e a presença de Deus em ti. 

Por esta razão, e por todas as que estão nos nossos 

corações, rezemos uma Ave Maria. 

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

 

“Nunca deixo de ter em mente que o simples facto de existir já é divertido.” 

Katherine Hepburn 

 
SHREK O MUSICAL, Parque Mayer 


