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 EMENTA   RISCO DA SEMANA– 2ºCiclo 

 23.março— 5.ªF 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 
 
O Papa Francisco recebeu, no Vaticano, uma delegação de monges 
budistas de Taiwan que está a fazer "uma peregrinação educativa 
inter-religiosa" que "pode ser fonte de grande enriquecimento, 
oferecendo várias oportunidades de encontro, aprendizagem recí-
proca e valorização das nossas diversas experiências". O Papa des-
tacou que "as religiões sempre tiveram uma relação estreita com a 
educação". (in vaticannews.va) 
 
Pedimos que existam mais iniciativas como esta, que permitem a 
aprendizagem e promovem o respeito por todas as culturas e reli-
giões. 
E tu? O que fazes para compreender, aceitar e respeitar colegas 
de outras culturas e religiões?  (breve momento de silêncio). 
 
Também tu és desafiado a esse encontro! 
Rezemos juntos uma Ave Maria. 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… 

 21.março — 3.ªF 

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

A OMS admite baixar o nível de alerta do covid-19 e com-

para a doença à gripe sazonal.  Segundo os dados mais 

recentes da organização, divulgados na quinta-feira, desde 

o início da pandemia foram registados mais de 760 milhões 

de casos e cerca de 6,8 milhões de mortes em todo o mun-

do provocadas pela covid-19. (in Diário de Notícias) 

Obrigado, Senhor, por nos permitires superar esta pande-

mia e voltar à normalidade. Foram tempos difíceis e ainda 

sofremos algumas consequências, mas é sempre bom 

pensar que podemos retomar a nossa vida e o nosso en-

contro com os outros.  

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

 

 

 

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

Hoje celebra-se o Dia Mundial da Água. Este dia é um dia em 

que se destaca a importância da água doce. O dia é usado 

para defender a gestão sustentável dos recursos de água.  

No ano passado, na Quaresma, estávamos a trabalhar preci-

samente este tema. Será que cumprimos os compromissos 

que então assumimos? Será que mantivemos os hábitos sus-

tentáveis que tanto trabalhámos e divulgámos? (in Calen-

derr) 

Senhor, faz-nos lembrar das pessoas que sofrem todos os 

dias com falta de água e ajuda-nos a transformar palavras 

em atos, para, juntos, melhorarmos esta situação que nos 

afeta a todos. Que cada um se sinta responsável pela mu-

dança. 

Por esta intenção, rezemos um Pai Nosso. 

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

 

 22.março — 4.ªF 

 
YOU  ARE  WHAT  YOU  EAT 

2.ª feira, 20 março (proposta pelo 6ºA) Caldo verde Frango 

grelhado com arroz de cenoura e salada variada; Salada de 

fruta. 

3.ª feira, 21 março (proposta pelo 6ºC) Creme de legumes; 
Salmão no forno com puré de batata e migas; Maçã  

4.ª feira, 22 março (proposta pelas Professoras de Ciências) 

Creme de ervilhas; Lasanha vegetariana e salada variada; 

Gelatina   

5.ª feira, 23 março (proposta pelo 6ºB)  Sopa de espinafres; 

Perú grelhado com arroz de ervilhas e salada de milho, toma-

te e pimento; Tangerina 

6.ª feira, 24 março (proposta pelo 6ºD) Creme de cenoura; 

Massa tricolor com atum e ananás com salada mista; Banana 

 

  

 20.março — 2.ªF 

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

SALMO 129 (130) 
No Senhor está a misericórdia e abundante reden-
ção. 
(…)Eu confio no Senhor, 
a minha alma espera na Sua palavra. 
A minha alma espera pelo Senhor 
mais do que as sentinelas pela aurora. 
Porque no Senhor está a misericórdia 
e com Ele abundante redenção. (…) 
 

O excerto deste salmo desafia-nos a pensar na con-

fiança presente nas nossas escolhas.  

O salmista confia em Deus e na Sua misericórdia, ou 

seja, no Seu perdão, na Sua bondade, de forma in-

condicional. 

Em quem coloco a minha confiança? Em Deus, em 

mim próprio, na minha família, nos meus amigos… 

(breve momento de silêncio) 

Rezemos juntos um Pai Nosso 

 

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

QUARESMA 

 24.março — V DOMINGO DA QUARESMA 

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

Evangelho o de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João (Jo 11,1-45) 

Naquele tempo, (…) Marta disse a Jesus: «Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei 

que, mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus To concederá». Disse-lhe Jesus: «Teu irmão ressuscitará». (…). 

Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos ao Céu, disse: «Pai, dou-Te graças por Me teres ouvido. Eu bem sei 

que sempre Me ouves, mas falei assim por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que Tu Me enviaste». 

Dito isto, bradou com voz forte: «Lázaro, sai para fora». O morto saiu, de mãos e pés enfaixados com ligaduras e o 

rosto envolvido num sudário. Disse-lhes Jesus: «Desligai-o e deixai-o ir». Então muitos judeus, que tinham ido visitar 

Maria, ao verem o que Jesus fizera, acreditaram n’Ele. 

Neste V Domingo da Quaresma, o Evangelho garante-nos que o desejo de Deus é a comunicação de uma vida que ultra-

passa definitivamente a vida biológica: é essa vida que supera a morte – e aqueles que aceitam a proposta do amor de 

Deus, encontram vida plena junto de Deus.  

No teu dia a dia, consegues ser para os outros imagem desta vida de amor, de perdão, de generosidade? Deixas os ou-

tros entrar na tua vida? 

Procura viver tendo sempre presente o amor de Deus por ti.  Por estas intenções e por todas aquelas que estão no nos-

so coração, rezemos um Pai Nosso. 

 

Monday, 20th March (proposed by 6th A)  Green broth 

soup “caldo verde”; Grilled chicken with carrot rice and 

salad; Fruit salad  

Tuesday, 21th March (proposed by 6th C)  Vegetable 
soup; Baked salmon with mashed potatoes and bread 
crumbs, Apple 

Wednesday, 22th March (proposed by Cience Teachers) 

Creamy pea soup, Vegetarian lasagne and mixed salad; 

Gelatine  

Thurday, 23th March  (proposed by 6th B) Spinach soup; 

Grilled turkey with pea rice and corn, tomato and pepper 

salad; Tangerine 

Friday, 24th March (proposed by 6th D) Carrot cream; 

Tuna with tricolour spirals and pineapple with mixed sa-

lad; Banana Pedro Cabral 


