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    DorotíciaS 
 EMENTA   RISCO DA SEMANA– 2ºCiclo 

 26.janeiro — 5.ªF 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 
 
Começou na segunda-feira passada o Plano de Saúde 65+, implementa-
do pela Câmara de Lisboa, que permite acesso gratuito a assistência mé-
dica aos idosos de Lisboa com mais de 65 anos. 
Há cada vez há mais inscrições nas farmácias para este apoio. São agora 
2.600 idosos em 130 mil lisboetas que se podem candidatar. (in rtp.pt) 
 
Agradecemos-Te, Senhor, por inspirares os governantes a ações como 
esta, reveladores da solidariedade para com quem mais necessita.  
Pedimos que surjam mais propostas como esta, para que todos possam 
ter acesso a um plano de saúde adequado.  
Por esta e por todas as intenções que estão nos nossos corações, reze-
mos um Pai Nosso. 
 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 

 24.janeiro — 3.ªF 

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

Hoje celebra-se o Dia Mundial da Educação. O Município 

de Braga, em parceria com a "Cooperativa de Ensino Artís-

tico – CEA”, inaugura a exposição "Educação com gente 

dentro". Tem como objetivo sensibilizar a sociedade civil 

para que se cumpra o direto à educação. (in oamarense.pt) 

Agradecemos-Te, Senhor, por termos acesso à educação.  

Por este motivo, rezemos uma Ave Maria. 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 

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

O famoso jogador Cristiano Ronaldo doou um dos seus pré-

mios, a Bola de Ouro ganha em 2013, à fundação Make A 

Wish, que a vendeu posteriormente ao multimilionário israe-

lita Idan Ofer por um valor a rondar os 600 mil euros. Estes 

fundos foram utilizados para pagar o tratamento de crianças 

com doenças graves. (in Jornal A Bola) 

Pedimos-Te, Senhor, que mais pessoas tenhas iniciativas 

como esta, para que todos possam ter uma vida agradável 

e ao Teu lado. 

Por estas intenções, rezemos um Pai Nosso. 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 

 

 25.janeiro — 4.ªF 

 27.janeiro — IV DOMINGO TEMPO COMUM 

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

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus (Mt 5,1-12) 

Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-Se. Rodearam-n'O os discípulos e 
Ele começou a ensiná-los, dizendo: 
«Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos Céus. 
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. 
Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. 
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. 
Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. 
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos Céus. 
Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa, vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disse-
rem todo o mal contra vós. 
Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos Céus a vossa recompensa». 
 
Agradecemos-Te, Senhor, por esta mentalidade, e ajuda-nos a ver sempre o lado positivo das situações 

mais desagradáveis porque, mesmo que não pareça, há sempre uma luz ao fundo do túnel e tudo acaba 

por melhorar. Por estas intenções e pelas que estão nos nossos corações, rezemos um Ave Maria 

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

 
 PARA SER FELIZ 

2.ª feira, 23 janeiro-  Creme de cenoura; Lasanha com 

salada variada; Fruta.  

3.ª feira, 24 janeiro-  Canja de galinha; Douradinhos com 

arroz de cenoura e salada variada; Fruta. 

4.ª feira, 25 janeiro-  Creme  de alho francês, Jardineira e 

salada variada; Fruta.  

5.ª feira, 26 janeiro-  Sopa de espinafres; Rolo de carne 

com batatas fritas e salada variada; Fruta . 

6.ª feira, 27 janeiro- Sopa de feijão verde; Arroz de cama-

rão e salada variada; Fruta.  
Um momento em família 

 23.janeiro — 2.ªF 

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

Salmo Responsorial  

“Bem-aventurados os pobres em espírito, porque 

deles é o reino dos Céus.” 

Senhor, pedimos-Te que nos ajudes a rejeitar a ten-

tação do orgulho, sabendo reconhecer os nossos 

erros e pedir perdão a Deus. Que não deixemos que 

a angústia de viver preocupados com a nossa ima-

gem nos impeça de nos entregarmos a Deus, sem 

dúvidas ou incertezas.  

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...  

“Os Últimos Cinco Anos” no Teatro Armando Cortez 

“A paz é um bem que supera qualquer barreira,  

porque é um bem de toda a humanidade”  Papa Francisco 


