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pelos jovens que este ano 
�caram impedidos de 
receber o Sacramento do 
Crisma, em especial por 
cada uma das alunas, 
para que Nossa Senhora as 
oriente para as escolhas 
certas na sua vida e as 
conserve na Fé.

9ºA 

por todas as famílias que, 
por consequência desta 
pandemia, tiveram que 
deixar de trabalhar e 
também por aquelas que 
perderam os seus postos 
de trabalho e passam por 
situações �nanceiras 
muito sérias.

2 anos A

por todas as professoras 
que nesta situação de 
con�namento estão a 
acompanhar as nossas 
crianças, que o Espírito 
Santo as ilumine 
e lhes dê forças.

3ºA

pedimos-Te por nós e pelos nossos 
familiares, os que estão doentes e os 
que já faleceram!
Ajuda-nos a rezar pelos que tratam 
de nós, pelos desempregados e 
pelos menos protegidos;
Que a alegria e o conforto destes 
dias esteja presente em todas as 
famílias do nosso colégio, guiadas 
na paz e perseverança .
Protegidos pelo Teu manto, 
iremos todos �car bem!

Funcionárias

rezamos para que todas 
as vítimas desta 
pandemia vão para o céu.

3ºB

Que Nossa Senhora nos 
ajude a todos — crianças, 
pais, educadoras e 
auxiliares — a aproveitar 
as di�culdades para nos 
aproximarmos mais de 
Jesus.

2 anos B

pelo padre Pedro, 
para que continue a ter a 
iluminação de Nosso 
Senhor para nos 
continuar a acompanhar 
neste tempo um pouco 
diferente.

6ºA

pedimos-te pelos 
professores, a quem 
estamos tão agradecidos. 
Para que continuem a ter 
a força, a criatividade e a 
dedicação que sempre 
têm tido.

2º ano

Mãe de Deus e nossa Mãe, 
recebei estas humildes �ores que a 
Vossos pés colocamos, como prova 
do nosso amor. 
Mãe do Amor Formoso 
acolhei-nos no Vosso Imaculado 
Coração, protegei-nos e ajudai-nos 
a fazer tudo o que o Vosso Filho 
nos mandar. Rainha de Portugal 
dai-nos a Paz nas famílias 
e no mundo inteiro. 
Amen.

 1º B

Pelos meninos e meninas 
da creche e pelos seus pais, 
avós, educadoras e 
auxiliares, para que com a 
ajuda de Nossa Senhora 
cresçam em amor a Jesus 
nestas circunstâncias tão 
desa�antes.

1 ano B

pedimos-te Por todos os 
pro�ssionais da saúde 
que se sacri�cam por nós 
e que com o seu trabalho 
estão a ajudar a tanta 
gente.

4ºB

por cada uma das famílias 
do colégio e pelos seus 
desa�os pessoais, em 
especial pelas famílias da 
sala dos 4 anos e pela Rita e 
pela Fátima, para que 
mantenham a alegria, a 
esperança e o espírito 
de entreajuda. 

4 anos

Queremos pedir-te pela 
saúde e bem estar de 
todas as famílias que 
compõem a comunidade 
dos quatro Colégios 
Fomento, em especial 
pelas do nosso 
Colégio Mira Rio.

5ºA

pelas intenções do 
Santo Padre e de todos 
os Sacerdotes.

7ºA

queremos pedir-te por todas as 
Famílias, professoras e 
funcionárias do nosso Colégio 
Mira Rio e também dos outros 
Colégios Fomento. 
Que este ano nos encontremos 
todos em Fátima através da 
oração. 
Dá-nos esperança, alegria e 
con�ança para continuar 
a nossa missão.

Professoras

ajuda para todos os 
que estão doentes, 
sozinhos e de luto.

5ºB

Hoje, seguindo o apelo 
do Papa Francisco, unidos a 
todo o mundo, rezamos 
pela humanidade, 
fazendo jejum e 
praticando obras de 
misericórdia, pedindo o 
�m da pandemia 
e por um mundo 
mais humano 
e mais fraterno.

que és mãe, pedimos-te por 
todas e por cada uma das 
famílias do nosso Colégio.
Que nos protejas de todas as 
doenças, perigos e caminhes 
connosco neste tempo de 
adversidade, animando-nos 
a seguirmos o teu exemplo 
de Mãe amorosa. 

1st IB DP

pedimos-te por todos os 
avós e bisavós, 
especialmente pelos que 
estão fragilizados a nível 
da saúde e pelos que se 
sentem mais isolados em 
virtude do con�namento.

6ºB

No dia em que voltamos a 
receber as nossas crianças no 
Colégio pedimos que nos ajudes 
a imitar-te;
No teu olhar atento
Na tua voz que acalma
Nos teus ouvidos que escutam
Nas tuas mãos suaves
E por �m, no teu colo onde 
sabemos que 
podemos sempre voltar.

Educadoras

Maria nunca se inquietou, 
porque sempre con�ou em 
Deus e nos seus desígnios.

Senhor Jesus, concede-nos 
essa paz 
e alegria nas nossas 
tribulações. 

12º ano

pelas escolas, pelas comunidades 
académicas e cientí�cas espalhadas 
pelo mundo. Que saibamos agradecer 
o trabalho que desenvolvem e a 
partilha de conhecimento, que em 
muito melhoram as nossas vidas. Que 
as escolas sejam um espaço de 
liberdade, de liberdade de 
pensamento, e de promoção do 
espírito crítico. Que todas as crianças 
do mundo possam ser ensinadas a 
pensar pelas suas cabeças para assim 
poderem construir um mundo livre e 
melhor.

1 ano A

por todas as famílias, 
principalmente pelas 
que estão desanimadas 
e sem esperança, para 
que Nossa Senhora nos 
ajude a ser mais 
perseverantes e 
solidários!

1ºA

"O amor verdadeiro 
é a verdadeira liberdade"

Papa Francisco

Que no coração de cada um de nós 
se instale a felicidade do amor 
verdadeiro, que se desatem as 
amarras à tristeza instalada  em 
muitos corações pela falsa sensação 
de se estar preso.
E que a ternura de Maria nos dê 
serenidade de espírito e vontade de 
nos tornarmos melhores a cada dia.

10º ano

pelas mães, em 
especial pelas que já 
partiram, para que 
intercedam por cada 
um de nós junto da 
Nossa mãe do céu e 
do Seu filho Jesus.

9ºB

Queremos pedir-te que ilumines os 
especialistas de saúde para que a cura para 
este vírus, que nos mantém afastadas umas 
das outras, se encontre rápido.
Pedimos também por nós, 
pelas nossas famílias e por todas as famílias 
do colégio 
para que não falte o Amor e a Alegria em 
todas as casas. 
Também te pedimos pelos nossos 
familiares que já estão junto de Jesus.
Por �m, Querida Nossa Senhora, ajuda-nos 
a ser sempre 
umas boas meninas.

4ºA

Mãe da Sagrada Família de 
Nazaré, por todas as famílias, 
para que sejam verdadeiras 
escolas de amor neste 
contexto tão adverso. 
Mãe do bom conselho, 
dá-nos a graça de imitar a 
sagrada família ao enfrentar 
as nossas dores, 
para que sejamos 
todos mais pacientes 
e bem-humorados.

3 anos

Ó Maria, Mãe da Saúde, 
grande Rainha dos Céus, 
pedimos a Vossa intercessão 
pelos pro�ssionais de saúde, 
que estão na linha da frente 
no combate à pandemia.

8º ano

Por todas as famílias, 
em especial pelas que perderam 
algum familiar recentemente, 
pelas que se sentem isoladas, 
desanimadas e sem esperança; 
para que Nossa Senhora 
nos ajude a ser mais unidos, 
felizes e disponíveis 
para os outros.

5 anos

pedimos-te por todas as 
famílias que estão a ser 
afetadas por esta 
situação de 
con�namento, que as 
ilumines e lhes dês 
forças.

7º B

01Por todas as famílias 
do Colégio Mira Rio, 
incluindo professoras, 
funcionários, 
em especial pelas que 
mais precisam do seu 
cuidado.

6ºAAo longo deste mês pedimos a Nossa Senhora pelas intenções de cada turma, 
professoras e funcionárias do nosso Colégio.
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Mãe! - Chama-a bem alto. - Ela, a tua Mãe Santa Maria, escuta-te, vê-te em perigo talvez, e oferece-te, com a graça do seu Filho, 
o consolo do seu regaço, a ternura das suas carícias. E encontrar-te-ás reconfortado para a nova luta.

S. Josemaria, Caminho 516


